DRŽAVNI ZBOR REPffVF SLOVENIJE
DOKUMEiv i aCIJA

DRŽAVNEGA ZBORA
Ljubljana, 14. oktober 1993

REPUBLIKE SLOVENIJE

Letnik XIX

Št. 33

PARLAMENTARNA preiskava
Predlog zakona o parlamentarni preiskavi - EPA 242 - tretja obravnava

INVESTICIJSKI SKLADI IN DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - EPA 63
- druga obravnava

5

SOCIALNO VARSTVO IN SOCIALNO ZAVAROVANJE
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih - EPA 255
~~ druga obravnava

23

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti - EPA 256 - druga obravnava

27

V

ARSTVO PRED NESREČAMI
Predlog zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - EPA 360 - prva obravnava

36

Dv

OJNO DRŽAVLJANSTVO
Predlog zakona o odpravi dvojnega državljanstva - EPA 338 - prva obravnava

60

JjARODNE SKUPNOSTI
r
edlog zakona o samoupravnih narodnih skupnostih - EPA 365 - prva obravnava

64

* r®2prav v delovnih telesih državnega zbora

71

Predlog zakona o PARLAMENTARNI PREISKAVI - EPA 242 - TRETJA
OBRAVNAVA
V skladu s prvim odstavkom 195. člena poslovnika Državnega zbora in na podlagi sklepa Državnega zbora, z dne 5.
10. 1993, je Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve
pripravil za tretjo obravnavo celovito besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PARLAMENTARNI PREISKAVI.

BESEDILO ČLENOV
1.člen
Parlamentarna preiskava v zadevah javnega pomena se
opravi, da se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko
podlaga za odločanje Državnega zbora o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij, za spremembo zakonodaje na
določenem področju in za druge odločitve Državnega zbora iz
njegove ustavne pristojnosti.
2. člen
Če v neki zadevi že teče kazenski postopek, to ni ovira, da ne
bi bila o njej v okviru pristojnosti Državnega zbora izvedena
tudi parlamentarna preiskava.
3. člen

mesec ne upošteva varstva tajnosti pisem in drugih občil ter
varstva človekove zasebnosti. Ta čas se sme iz tehtnih razlogov podaljšati vsakokrat za en mesec.
5. člen
(1) Stroški preiskovalne komisije bremenijo proračun Republike Slovenije. Preiskovancem in njihovim pravnim pooblaščencem, pričam in izvedencem se stroški povrnejo po pravilih, ki veljajo za kazenski posto(J&k, če pa je prizadeta pravna
oseba, potem pa po pravilih, ki veljajo za postopek o prekrških. Pri tem se ne uporabljajo določbe zakona o kazenskem
postopku o naložitvi plačila stroškov obdolžencu, če je spoznan za krivega oziroma določbe zakona o prekrških o plačilu
stroškov za pravno osebo, ki ji je bila izrečena sankcija za
prekršek.
(2) O povrnitvi stroškov iz prejšnjega odstavka tega člena ter
o nagradah izvedencev in pravnih pooblaščencev preiskovancev na zahtevo upravičencev odloča preiskovalna komisija.
Upravičenec, ki se s to odločitvijo ne strinja, lahko zahteva
odmero stroškov pri pristojnem sodišču.
6. člen
(1) V dokaznem sklepu, ki ga sprejme pred začetkom dokazovanja, preiskovalna komisija določi:

(1) V preiskovalni komisiji ne sme sodelovati poslanec:

- način izvedbe parlamentarne preiskave,

- če je preiskovanec ali priča v zadevi, ki se preiskuje,

- dokazila.

- če je ali je bil s preiskovancem ali njegovim pravnim
pooblaščencem v zakonski zvezi oziroma živi ali je živel z njim
v zunajzakonski skupnosti ali če je s preiskovancem ali njegovim pravnim pooblaščencem v sorodstvu v ravni vrsti do
kateregakoli kolena ali v stranski vrsti do vštetega četrtega
kolena ali v svaštvu do vštetega drugega kolena,

V dokaznem sklepu se praviloma določijo tudi preiskovanci.

- če je bil sam ali je oziroma je bila katera od oseb iz prejšnje
alinee odgovorna oseba v organu ali pravni osebi, katere
dejavnost se preiskuje, v času, na katerega se nanaša preiskava,
- če je ali je bil kakorkoli udeležen v kazenskem ali drugem
sodnem ali upravnem postopku ali postopku o prekršku, ki je
v neposredni zvezi s predmetom preiskave.
(2) Če so okoliščine iz prejšnjega odstavka znane ob imenovanju preiskovalne komisije, tak poslanec ne sme biti imenovan
v preiskovalno komisijo. Kolikor take okoliščine nastanejo
pozneje ali se zanje šele pozneje izve, mora tak poslanec takoj
prenehati z delom v preiskovalni komisiji, predsednik preiskovalne komisije pa mora o tem takoj obvestiti Državni zbor
s predlogom, da takega poslanca razreši in imenuje v preiskovalno komisijo drugega poslanca. Če se okoliščine iz prejšnjega odstavka nanašajo na predsednika preiskovalne komisije, obvesti o tem Državni zbor namestnik predsednika preiskovalne komisije.
(3) V postopku parlamentarne preiskave preiskovanci ne
morejo zahtevati izločitve članov preiskovalne komisije zaradi
dvoma o njihovi nepristranosti.
4. člen

(2) Preiskovalna komisija lahko dokazni sklep kadarkoli spremeni ali dopolnil.
(3) Pri dokaznem sklepu je preiskovalna komisija vezana na
sklep Državnega zbora o uvedbi parlamentarne preiskave.
7. člen
(1) Preiskovanci so osebe, na katere se parlamentarna pre'*
skava nanaša v celoti ali deloma.
(2) Če preiskovanci niso določeni že z dokaznim sklepom,
lahko preiskovalna komisija z dopolnitvijo dokaznega sklepa
kadarkli ugotovi, kdo je preiskovanec. Osebe, ki bi bile lahko
preiskovanci, to lahko tudi same prijavijo predsedniku pre''
skovalne komisije, preiskovalna komisija pa z dopolnitvijo
dokazanega sklepa odloči, ali jim bo priznala tak položaj.
Zoper odločitev preiskovalne komisije ni pritožbe.
(3) Preiskovanec se povabi z zaprtim pismenim vabilom, k'
obsega: naslov preiskovalne komisije, ime in priimek preiskovanca, dokazni sklep in opis predmeta parlamentarne prf1'
skave, kraj, kamor naj pride, dan In uro, kdaj naj pride,
navedbo, da se vabi kot preiskovanec, opozorilo, da bo prj"
silno priveden, če ne pride, uradni pečat In podpis predsednika preiskovalne komisije.
(4) Preiskovanci ne smejo biti zaslišani kot priče, če se preiskava opravlja zoper njih. Če pride v poštev njihovo zaslišanje, imajo smiselno enak položaj kot ga ima pri zaslišanju
v kazenskem postopku obdolženec.

(1) V postopku parlamentarne preiskave je zagotovljeno varstvo tajnosti pisem in drugih občil ter nedotakljivost človekove zasebnosti.

(5) Če je bil nekdo v postopku parlamentarne preiskave že
zasližan kot priča, kasneje pa je postal preiskovanec, s®
poročilo preiskovalne komisije ne more opirati na njegov
izpovedbo kot priče.

(2) Na podlagi odločbe pristojnega sodišča, ki jo izda na
zahtevo preiskovalne komisije, če je to nujno v interesu preiskave ali za varnost države, se v določenem primeru za en

(6) Preiskovanec sme sodelovati pri izvajanju dokazov, razen
če je preiskovalna komisija sklenila, da se iz prostora, kjer se
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izvajajo dokazi, preiskovanec začasno odstrani zato, ker
sopreiskovanec ali priča v njegovi navzočnosti noče izpovedati ali če okoliščine kažejo, da v njegovi navzočnosti ne bo
govoril resnice. Po vrnitvi preiskovanca na zasedanje preiskovalne komisije se mu prebere izpovedba sopreiskovanca oziroma priče. Preiskovanec ima pravico postavljati sopreiskovancu oziroma priči vprašanja, predsednik preiskovalne
komisije pa ga vpraša, ali ima kaj pripomniti k njuni izpovedi.
Po potrebi se opravi soočenje.
(7) Preiskovancem lahko pri uveljavljanju njihovih pravic
pomagajo pravni pooblaščenci. Preiskovanci lahko predlagajo dokaze. Pričam in izvedencem smejo postavljati vprašanja.
(8) Prizadete pravne osebe imajo v postopku parlamentarne
preiskave smiselno enak položaj kot pravne osebe po zakonu
o prekrških.
8. člen
(1) Priče in izvedenci so se dolžni odzvati vabilu preiskovalne
komisije. Priče se vabijo s pisnim vabilom, v katerem se
navede: ime, priimek in poklic vabljenega, kdaj in kam naj
pride, parlamentarna preiskava, zaradi katere je vabljen,
navedba, da se vabi kot priča in opozorilo na posledice
neupravičenega izostanka. Ko je priča prvič vabljena, jo je
treba v vabilu poučiti, da ima pravico vzeti si pravnega pooblaščenca' in da je pravni pooblaščenec lahko navzoč pri
njenem zaslišanju.
(2) Zoper izostaloga izvedenca, ki je bil v redu vabljen ali noče
opraviti izvedenskega dela, se lahko na zahtevo preiskovalne
komisije na pristojnem sodišču izrečejo denarne kazni po
zakonu o kazenskem postopku.
(3) Na zahtevo preiskovalne komisije odredi pristojno sodišče
privedbo preiskovanca, priče ali izvedenca.
(4) Preiskovalna komisija lahko pri pristojnem sodišču zahteva, da se odredi hišna ali osebna preiskava in zaseg predmetov.
9. člen
Glede oprostitve in odkolonitve pričevanja ter oprostitve izvedenstva se uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku.
10. člen

(4) predsednik komisije lahko zavrne vprašanja preiskovanca,
ki so neprimerna in niso povezana z zadevo. Če predsednik
komisije prepove določeno vprašanje ali odgovor, sme preiskovanec zahtevati, naj o tem odloči preiskovalna komisija.
(5) Če je preiskovalna komisija sklenila, da je vprašanje, na
katero je že bilo odgovorjeno, nedopustno, se poročilo preiskovalne komisije na takšno vprašanje ne sme sklicevati.
(6) Priča se med zaslišanjem lahko posvetuje s svojim pravnim
pooblaščencem, ali naj odgovori na zastavljeno vprašanje ali
ne (prvi odstavek 10. člena).
12. člen
Preiskovancem in pričam se vročijo zapisniki o njihovih zaslišanjih. Preiskovanci in priče lahko v 8 dneh ugovarjajo vsebini
zapisnika o njihovem zaslišanju. O ugovorih odloča preiskovalna komisija.
13. člen
(1) Sodišča in drugi državni organi so dolžni preiskovalni
komisiji dati potrebno pravno pomoč. Pri tem morajo postopati kar se da hitro.
(2) Preiskovalna komisija lahko sklene, da se priče ali izvedenci zaslišijo pred sodiščem. Ustrezno zahtevo je treba vložiti pri sodišču, na čigar območju naj bi potekala preiskava.
(3) Zahtevi je treba priložiti sklep o predmetu preiskave in
dokazni sklep. Če je potrebno, se v zahtevi vprašanja podrobneje opredelijo in obrazložijo.
(4) Prisilni ukrepi zoper preiskovance, priče in izvedence:
privedba, kazni, hišna in osebna preiskava in zaseg predmetov se v postopku parlamentarne preiskave lahko izvajajo le
prek sodišča. Ustrezno zahtevo z obrazložitvijo, ki ji je treba
priložiti sklep o predmetu preiskave, je treba vložiti pri
sodišču, na čigar območju naj bi se izvedel omenjeni ukrep.
Zaprošeno sodišče ni upravičeno ocenjevati umestnosti
ukrepa. Če pa meni, da ni v skladu z zakonom, zahteva
odločitev višjega sodišča. Zoper odločitev višjega sodišča ni
pritožbe. Sodišče obravnava te zahteve prednostno.
14. člen
(1) Vlada, upravni organi, organizacije, ki opravljajo javno
službo in vsi nosilci javnih pooblastil so dolžni kadarkoli
dovoliti preiskovalni komisiji ali njenim pooblaščencem
dostop do dokumentacije, s katero razpolagajo, izdati
potrebna dovoljenja za pričevanje ter predložiti spise.

0) Pred pričetkom pričevanja je treba priče poučiti o njihovi
Pravici, da odklonijo odgovor na posamezna vprašanja, če je
verjetno, da bi s tem spravile sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo sramoto, znatno materialno škodo ali v kazenski
Pregon.

(2) Sodišča so dolžna preiskovalni komisiji predložiti tiste
dele svojih spisov, ki se nanašajo tudi na predmet preiskovalne komisije. Če gre za nedokončane zadeve, jih mora
preiskovalna komisija čimprej vrniti sodišču.

(2) Priče In izvedence je treba pred začetkom zaslišanja opozoriti, da morajo izpovedati po resnici. Opozoriti jih je treba
na kazenskopravne posledice krive izpovedbe. V postopku
Pred preiskovalno komisijo se priče in izvedenci ne zaprisego.

(3) Organi iz prvega odstavka tega člena, ki nasprotujejo
ugoditvi zahteve, ker bi to po njihovem mnenju škodovalo
odnosom Republike Slovenije z drugimi državami ali njeni
varnosti, so dolžni ugoditi ponovni zahtevi preiskovalne komisije.
15. člen

11. člen
(t) Priče se zaslišujejo vsaka zase. Pri tem ne smejo biti
navzoče priče, ki še niso bile zaslišane.
®) Priče se smejo soočiti, če se njihove izpovedbe ne ujemajo
9'ede pomembnih dejstev.
(3) Priče in izvedence zaslišuje predsednik komisije. Ko predsednik komisije konča zaslišanje posamezne priče ali izvedenca, jim lahko člani komisije naravnost postavljajo vprašaJJl®- preiskovalci pa smejo postavljati vprašanja naravnost
»"'Sam in izvedencem le z dovoljenjem predsednika komisije.
Poro čevalec

(1) Predsednik In člani preiskovalne komisije so ves čas dela
preiskovalne komisije in po njeni razpustitvi dolžni varovati
tajnost zaupnih dejstev, s katerimi so se seznanili. Brez dovoljenja predsednika Državnega zbora ne smejo pričati pred
sodiščem ali pred drugimi organi.
(2) Če se predsednik ali član preiskovalne komisije v okviru
preiskovalne naloge seznani s tujo tajnostjo, tajnostjo iz
poimensko imenovane osebne sfere ali poslovno tajnostjo,
sme takšno tajnost razkriti le, če ima pooblastilo prizadete
osebe. To ne velja, če zakon nalaga razkritje tajnosti.
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16. člen
(1) Priča, izvedenec, cenilec, prevajalec ali tolmač, ki
v postopku parlamentarne preiskave pred sodiščem ali preiskovalno komisijo po krivem izpove, izvedenec ali cenilec, ki
da krivo pismeno mnenje, ali prevajalec, ki da lažni pisni
prevod, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če ima dejanje iz 1. odstavka tega člena posebno hude
posledice za preiskovanca se storilec kaznuje z zaporom od
šestih mesecev do petih let.
(3) Če storilec prostovoljno prekliče svojo krivo izpovedbo,
preden izda preiskovalna komisija svoje končno poročilo, se
kaznuje z denarno kaznijo, sme pa se mu tudi odpustiti kazen.
17. člen
(1) Kdor z namenom, da bi preprečil ali otežil dokazovanje
v parlamentarni preiskavi, skrije, uniči ali poškoduje tujo
listino ali jo napravi delno ali popolno nerabno, se kaznuje
z zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor brez upravičenega razloga preiskovalni komisiji ne izroči zahtevanih spisov ali listin ali ne
dovoli vpogleda v te listine ali spise, ali priča, ki kljub opozo-

rilu na posledice, brez zakonitega razloga noče pričati pred
preiskovalno komisijo.
18. člen
,
Kdor neupravično izda, kar je zvedel v postopku parlamentarne preiskave, za kar je z zakonom določeno, da se ne sme
objaviti, ali je bilo z odločbo preiskovalne komisije ali sodišča
odločeno, da ostane tajno, se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do enega leta.
19. člen
(1) Če ni drugače določeno, je pristojno sodišče po tem
zakonu sodišče prve stopnje v Ljubljani.
(2) Poleg določb zakona o kazenskem postopku in zakona
o prekrških, ki se po tem zakonu neposredno uporabljajo, se
glede drugih vprašanj, ki z njim niso urejena, smiseln#uporabljajo tudi druge ustrezne splošne določbe zakona o kazenskem postopku ter njegove določbe o preiskavi in glavni
obravnavi, glede prizadetih pravnih oseb pa zakon o prekrških.
20. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
V skladu s prvim odstavkom 195. člena Poslovnika Državnega
zbora je besedilo predloga zakona o parlamentarni preiskavi
pripravljeno za tretjo obravnavo. V besedilo predloga so vključeni amandmaji, ki so bili sprejeti v drugi obravnavi predloga
zakona in sicer amandmaji k 1., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12. in 13.
členu. Na podlagi posebnega amandmaja je bil v besedilo
vključen nov 11. a člen (sedaj 12. člen), zaradi česar so
nadaljnji členi ustrezno prenumerirani.

Na podlagi odločitve Državnega zbora je v novem drugem
odstavku 4. člena, ki je bil oblikovan na podlagi sprejetega
amandmaja, beseda »javnosti-, ki je bila zapisana v prvotnem
besedilu amandmaja, nadomeščena z besedo »tajnosti', kar
ustreza vsebinski intenci amandmaja in predstavlja v tem
pogledu redakcijski popravek. V 5., 8., 9. in 19. členu je bila
kratica ZKP iz redakcijskih razlogov nadomeščena z navedbo
naziva zakona (Zakon o kazenskem postopku).

POPRAVEK
Predlog zakona jp lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično delavnost in katerih premičnine se nahajalo na območju Triglavskega narodnega parka
- EPA 329, ki je bil objavljen v 31. številki Poročevalca, naj bi se sprejemal po hitrem postopku in
ne v prvi obravnavi, kot je pomotoma zapisano.
* * *
V stališčih in sklepih državnega zbora v prvi
obravnavi predloga zakona o lokalni samoupravi,
ki jih je zbor sprejel na 11. seji, 30. 7.1993, je bila
narejena napaka, šesti odstavek 5. točke I. poglavja se pravilno glasi:
»Občina lahko izvoli župana, neposredno prek
splošnih volitev ali pa prek sveta občine«.
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Predlog zakona o INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA
UPRAVLJANJE - EPA 63 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 45. seji dne 30. septembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN
DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174. in
188. 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 bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Tone ROP, državni sekretar za privatizacijo in
razvoj v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
t temeljne določbe
Vsebina zakona
t člen
0) Ta zakon določa pogoje za ustanovitev investicijskih skladov in družb za upravljanje ter ureja način njihovega poslovanja.

Ime oziroma firma Investicijskega sklada
5. člen
(1) Ime oziroma firma investicijskega sklada mora vsebovati
označbo, da gre za vzajemni sklad oziroma investicijsko
družbo.

(2) Investicijski sklad se lahko oblikuje kot vzajemni sklad ali
ustanovi kot investicijska družba.

(2) Ime oziroma firma drugih pravnih subjektov ne sme vsebovati besed »investicijski sklad«, »vzajemni sklad«, »investicijska družba« ali drugih besed oziroma besednih zvez, ki bi
zavajale v zmoto, da ta pravni subjekt opravlja dejavnost
investicijskih skladov.

(3) Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske, določene v tem zakonu, če se pomembneje spremeni razmerje
tolarja proti ECU po tečaju Banke Slovenije.

Agencija
6. člen

Družba za upravljanje
2. člen
Žba za u ravl n
ZK
i7ki
)a ie je investicijskih
gospodarskaskladov.
družba, ki se ustanovi
')učno za Pupravljanje

Vzajemni sklad
3. člen

Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za oblikovanje oziroma
ustanovitev investicijskih skladov ter družb za upravljanje in
nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za upravljanje opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnem
besedilu: Agencija), ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja
trg vrednostnih papirjev.
2. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE

jp Vzajemni sklad je premoženje, ki se oblikuje izključno za
srredstev
h° 2biran
ie denarnih
sredstev in
investiranje
takoomejevazbranih
v prenosljive
vrednostne
papirje
po načelu
la in razpršitve tveganja.

2.1. Splošno

}?i Sredstva vzajemnega sklada se zbirajo z javno prodajo
danih investicijskih kuponov. Imetnik investicijskega
na ima ravico
iBm°
P in sinvesticijski
kupon kadarkoli
prodati vza"inemu skladu
tem iz vzajemnega
sklada izstopiti.

(1) Družba za upravljanje je gospodarska družba, ki se ustanovi izključno za upravljanje investicijskih skladov.

Pojem
7. člen

(2) Družba za upravljanje se lahko ustanovi kot delniška
družba ali kot družba z omejeno odgovornostjo.

Investicijska družba
4. člen

(3) Družba za upravljanje mora imeti sedež na območju Republike Slovenije.

g Investicijska družba je delniška družba, ki se ustanovi
za avno
tak
zbiranje
denarnih
sredstev in investiranje
p p,r
® zbranihi denarnih
sredstev
v prenosljive
vrednostne
Je po načelu omejevanja in razpršitve tveganja.

(4) Če v tem zakonu ni drugače določeno, se za družbe za
upravljanje uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih
družbah.
♦

i?], 'nv0sticijska družba zbira denarna sredstva z javno prošlo svojih delnic.
h30' ,nyesticijska družba zagotavlja svojim delničarjem pravico
"deležbe na dobičku.
^ Delnice investicijske družbe so neomejeno prenosljive.
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' ) 'ivesticijska družba ne sme odkupiti lastnih delnic.

Družbeniki oziroma delničarji družbe za upravljanje
8. člen
(1) Družbeniki oziroma delničarji družbe za upravljanje so
lahko samo fizične osebe ali pravne osebe, organizirane
v obliki družbe z omejeno odgovornostjo ali delniške družbe.
(2) Razen pravnih oseb iz prvega odstavka tega člena ne sme
posredno ali neposredno postati družbenik oziroma pridobiti
delnice družbe za upravljanje nobena druga pravna oseba.

(3) Tuje fizične in pravne osebe lahko posredno ali neposredno pridobijo skupno več kot 10% delnic oziroma poslovnih deležev družbe za upravljanje le s soglasjem Agencije.
(4) Če pridobi delnice oziroma deleže družbe za upravljanje
oseba iz drugega odstavka tega člena ali če tuja pravna ali
fizična oseba v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena
posredno ali neposredno pridobi delnice oziroma poslovne
deleže družbe za upravljanje, nima pravice do udeležbe na
dobičku in pri upravljanju družbe za upravljanje, Agencija pa
lahko družbi za upravljanje tudi odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
Osnovni kapital In delnice družbe za upravljanje
9. člen
(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala družbe za upravljanje,
ki bo upravljala en sam investicijski sklad, je 50.000.000 tolarjev.
(2) Če želi družba za upravljanje upravljati več investicijskih
skladov, se najnižji znesek osnovnega kapitala iz prvega
odstavka tega člena poveča za 25.000.000 tolarjev za upravljanje vsakega nadaljnjega investicijskega sklada.
(3) Družba za upravljanje mora pred oblikovanjem nadaljnjega vzajemnega sklada oziroma pred sklenitvijo pogodbe
o upravljanju nadaljnje investicijske družbe, zvišati osnovni
kapital, tako da ta doseže znesek najnižjega osnovnega kapitala iz drugega odstavka tega člena.
(4) Če je družba za upravljanje delniška družba, sme izdati
samo imenske delnice istega razreda.
(5) Delnice oziroma poslovni vložki družbe za upravljanje se
lahko vplačajo samo v denarju in morajo biti vplačani v celoti
pred vpisom ustanovitve družbe za upravljanje oziroma povečanja osnovnega kapitala družbe za upravljanje v sodni register.
Način in pogoji opravljanja dejavnosti
10. člen
(1) Družba za upravljanje ne sme opravljati nobene druge
dejavosti, razen upravljanja investicijskih skladov.
(2) Člani uprave družbe za upravljanje morajo imeti ustrezna
strokovna znanja in izkušnje s področja financ.
•
(3) Agencija lahko predpiše natančnejše pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati člani uprave družbe za upravljanje glede strokovnih znanj s področja financ, in način preverjanja izpolnjevanja
teh pogojev.
Izkazovanje finančnih podatkov o Investicijskem skladu
11. člen
(1) Sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodki in
odhodki investicijskega sklada se morajo izkazovati ločeno
od sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in
odhodkov družbe za upravljanje.

investicijskih skladov,
- svojih delničarjev oziroma družbenikov.
Omejitev naložb družbe za upravljanje v investicijske
sklade, ki jih upravlja
13. člen
(1) Družba za upravljanje ne sme biti neposredno ali posredno
lastnik investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki ga
upravlja.
(2) Ob ustanovitvi mora družba za upravljanje prevzeti in
vplačati delnice investicijske družbe, ki jo bo upravljala,
v skupnem nominalnem znesku najmanj 1.000.000 SIT. Po
ustanovitvi družba za upravljanje ne sme pridobivati novih
delnic investicijske družbe.
(3) Družba za upravljanje ne sme odtujiti delnic iz drugega
odstavka tega člena dokler upravlja investicijsko družbo.
Evidentiranje naložb fizičnih oseb
14. člen
(1) Delničarji oziroma družbeniki družbe za upravljanje, ki so
fizične osebe, člani uprave družbe za upravljanje in osebe, ki
so zaposlene pri družbi za upravljanje ali zanjo opravljajo
posamezne posle na podlagi posebne pogodbe, morajo
družbi za upravljanje prijaviti vsak nakup ali prodajo delnic
oziroma poslovnih deležev pravnih oseb iz 12. člena tega
zakona, z navedbo števila delnic oziroma investicijskih kuponov, ki so bili predmet nakupa ali prodaje, datuma nakupa ali
prodaje in nakupno oziroma prodajno ceno.
(2) Družba za upravljanje vodi evidenco o nakupih in prodajah
iz prvega odstavka tega člena.
(3) Evidenca iz drugega odstavka tega člena obsega:
- ime in priimek osebe iz prvega odstavka tega člena,
- razmerje te osebe do družbe za upravljanje,
- datum sklenitve pogodbe o nakupu oziroma prodaji,
- število delnic oziroma investicijskih kuponov, ki so bili
predmet nakupa oziroma prodaje,
- prodajno oziroma nakupno ceno,
- datum prijave sklenitve pogodbe.
(4) Evidenca iz drugega odstavka tega člena je javno
dostopna na način, ki ga določi Agencija.
2.2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov
Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti
15. člen
(1) Pred vpisom v sodni register morajo ustanovitelju družbe
za upravljanje pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje
dejavnosti upravljanja investicijskih skladov.
(2) Dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijski skladov izda Agencija na pisno zahtevo, ki jo ustanovitelji
vložijo v imenu družbe za upravljanje.

(2) Če družba za upravljanje upravlja več investicijskih skladov, mora zagotoviti ločeno izkazovanje sredstev, obveznosti
do virov sredstev, prihodkov in odhodkov za vsak posamezni
investicijski sklad.

(3) Zahteva iz drugega odstavka tega člena mora obsegati:
- firmo in sedež družbe za upravljanje,
.,
- zahtevek za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnost
upravljanja investicijskih skladov.

Omejitev naložb v druge pravne osebe
12. člen

(4) Zahtevi iz drugega odstavka tega člena je potrebno pri'0"
žiti:
.
- celotni izpisek podatkov o ustanoviteljih - pravnih oset)®.j
iz sodnega registra, in če je ustanovitelj delniška družba tuo
notarsko overjen izpis iz delniške knjige oziroma drug ustrezen dokaz o imetnikih delnic,
- statut oziroma pogodbo o ustanovitvi družbe za upra '
Ijanje,
.
- kratke življenjepise vodilnih delavcev družbe za upravljanj .
z navedbo osnovnih podatkov o pridobljenih strokovnih kva
fikacijah, predvsem s področja finančništva in opis aktivnos .

Družba za upravljanje, ne sme biti neposredno ali posredno
lastnik delnic oziroma poslovnih deležev naslednjih pravnih
oseb:
- druge družbe za upravljanje,
- banke iz 18. člena tega zakona,
- depozitarja iz 17. člena tega zakona,
- borzno posredniške družbe, ki za družbo za upravljanje
opravlja posle v zvezi s trgovanjem z vrednostnimi papirji
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poročevalec

ki jih vodilni delavci družbe za upravljanje opravljajo oziroma
jih bodo opravljali poleg zaposlitve v družbi za upravljanje
oziroma investicijski družbi,
- opis notranje organiziranosti družbe za upravljanje,
- opis tehnične opremljenosti za opravljanje dejavnosti,
- druge listine, s katerimi se dokazuje, da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti upravljanja
investicijskih skladov.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti
16. člen
Agencija izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja
investicijskih skladov, če ugotovi, da družba za upravljanje
izpolnjuje pogoje iz 9. in 10. člena tega zakona, in če iz
podatkov, s katerimi razpolaga ne izhaja, da so bile kršene
omejitve iz 12. ali 13. člena tega zakona.

(3) Tožbo na povrnitev škode, ki je imetnikom investicijskih
kuponov vzajemnega sklada oziroma investicijski družbi
nastala, je pooblaščena vložiti družba za upravljanje v imenu
vseh oškodovanih imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe.
(4) Če družba za upravljanje v 30 dneh od prejema pisne
zahteve imetnika investicijskega kupona oziroma investicijske družbe proti banki ne vloži tožbe iz tretjega odstavka tega
člena, lahko takšno tožbo vloži oškodovani imetnik investicijskega kupona vzajemnega sklada oziroma investicijska
družba.
Razmerje med ravnanji banke in družbe za upravljanje
21. člen

2.3. Pooblastitev depozitarja in banke za opravljanje posameznih opravil v zvezi z upravljanjem investicijskega sklada

(1) Družba za upravljanje in banka morata ravnati neodvisno
druga od druge, vsaka od njiju pa tako, da zagotavlja največje
koristi imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada
oziroma imetnikom delnic investicijske družbe.

Pogodba depozltarjem
17. člen

(2) Banka iz 18. člena tega zakona ne sme biti posredno ali
neposredno lastnik družbe za upravljanje.

Družba za upravljanje mora s pogodbo, ki jo sklene s klirinško
- depotno družbo oziroma osebo, ki je pooblaščena za
opravljanje poslov hrambe vrednostnih papirjev (v nadaljnjem
besedilu: depozitar), pooblastiti le-tega za opravljanje vseh
poslov v zvezi s hrambo vrednostnih papirjev investicijskega
sklada.
Pogodba z banko o opravljanju posameznih poslov
18. člen
(1) Družba za upravljanje mora, s pogodbo, ki jo sklene
banko ali drugo organizacijo, ki je pooblaščena za opravljanje poslov plačilnega prometa (v nadaljnjem besedilu: banka),
Pooblastiti banko za opravljanje vseh poslov v zvezi z denarnim poslovanjem investicijskega sklada.

z

(2) Družba za upravljanje lahko s pogodbo iz prvega odstavka
tega člena pooblasti banko tudi za opravljanje posameznih
drugih tehničnih in administrativnih poslov v zvezi z upravljanjem investicijskega sklada.
(3) Sprememba pogodbe iz prvega odstavka tega člena začne
veljati, ko da k spremembi soglasje Agencija. Glede soglasja
*a spremembo pogodbe se smiselno uporablfajo določbe 34.
in 35. člena tega zakona.
Dolžnosti banke
19. člen
Banka iz 18. člena tega zakona mora:
~ skrbeti, da so izdaja, prodaja in odkup investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma izdaja in prodaja delnic investicijske družbe izvedeni v skladu z zakonom in pravili upravljanja vzajemnega sklada oziroma pogodbo o upravljanju
'nvesticijske družbe;
~ skrbeti, da se vrednost investicijskih kuponov izračunava
v
skladu z zakonom in pravili upravljanja vzajemnega sklada;
~ ravnati v skladu z navodili družbe za upravljanje;
~ obveščati družbo za upravljanje o transakcijah v zvezi
s
Premoženjem investicijskega sklada v običajnih rokih in na
Poslovno običajen način.
1

Odškodninska odgovornost banke
20. člen

(1)
Pri opravljanju poslov, za katere jo je pooblastila družba
2
upravljanje s pogodbo iz 18. člena tega zakona, mora banka
ravnati s skrbnostjo dobre banke.
(2) Banka odgovarja družbi za upravljanje in imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma investicijski
družbi za škodo, ki jim jo povzroči z neizpolnitvijo ali nepravilno izpolnitvijo obveznosti iz pogodbe iz 18. člena tega
*akona.
Poročevalec

3. VZAJEMNI SKLAD
3.1. Splošno
Pojem
22. člen
(1) Vzajemni sklad je premoženje, ki ga sestavljajo naložbe
v prenosljive vrednostne papirje in ki je bilo financirano
z denarjem fizičnih oziroma pravnih oseb ter je v lasti teh
oseb.
(2) Vzajemni sklad ni pravna oseba.
(3) Vzajemni sklad se oblikuje in upravlja izključno v korist
lastnikov vzajemnega sklada.
Lastniki vzajemnega sklada
23. člen
Fizična oziroma pravna oseba postane lastnik sorazmernega
dela vzajemnega sklada z vplačilom vrednosti investicijskega
kupona vzajemnega sklada.
Razpršenost lastništva vzajemnega sklada
24. člen
(1) Posamezna fizična ali pravna oseba ima lahko v lasti
največ 5% vseh enot premoženja posameznega vzajemnega
sklada.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je posamezna fizična ali
pravna oseba lahko lastnik več kot 5% enot premoženja
posameznega vzajemnega sklada, če je takšno lastništvo
posledica prodaje investicijskih kuponov vzajemnega sklada
drugih oseb.
(3) Fizična ali pravna oseba iz drugega odstavka tega člena ne
sme pridobiti novih investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada, dokler število enot premoženja vzajemnega
sklada, na katere se glasijo investicijski kuponi v njeni lasti,
presega 5% vseh enot premoženja tega vzajemnega sklada.
3.2. Investicijski kuponi
Investicijski kupon kot vrednostni papir
25. člen
(1) Premoženje vzajemnega sklada je razdeljeno na enake
enote. Investicijski kupon vzajemnega sklada se lahko glasi
na eno ali več enot premoženja vzajemnega sklada.
(2) Investicijski kupon je vrednostni papir, ki se glasi na ime,
in se ne more prenašati na drugega, in daje imetniku nasled7

nje pravice:
- pravico do sorazmernega dela čistega dobička iz naložb
vzajemnega sklada;
- pravico do sorazmernega dela vrednosti sredstev ob likvidaciji vzajemnega sklada;
- pravico, da mu družba za upravljanje na njegovo zahtevo
izplača vrednost investicijskega kupona.
Obvezne sestavine investicijskega kupona
26. člen
Investicijski kuponi vzajemnega sklada morajo obsegati:
- označbo, da gre za investicijski kupon vzajemnega sklada;
- ime vzajemnega sklada ter ime in sedež družbe za upravljanje;
- serijsko številko investicijskega kupona;
- število enot premoženja investicijskega sklada, na katere se
glasi investicijski kupon;
- ime kupca investicijskega kupona ter označbo, da je kupon
neprenosljiv;
- obveznosti izdajatelja oziroma pravice imetnika investicijskega kupona;
- kraj in datum izdaje;
- podpis oziroma faksimile podpisa odgovornih oseb družbe
za upravljanje.

3.3. Oblikovanje vzajemnega sklada
Ustanovitelj
30. člen
Vzajemni sklad lahko oblikuje samo družba za upravljanje.
Obllkovan|e vzajemnega sklada
31. člen
Družba za upravljanje oblikuje vzajemni sklad s tem, da
sprejme pravila upravljanja vzajemnega sklada in sklene
pogodbo z depozitarjem iz 17. člena tega zakona in banko iz
18. člena tega zakona.
Pravila upravl|an|a vzajemnega sklada
32. člen

(1) Vrednost investicijskih kuponov vzajemnega sklada se ob
upoštevanju števila enot premoženja vzajemnega sklada, na
katere glasijo, določa tako, da se čista vrednost sredstev
vzajemnega sklada deli s skupnim številom enot premoženja
vzajemnega sklada, na katere se glasijo investicijski kuponi
v obtoku.

(1) Pravila upravljanja vzajemnega sklada morajo določati:
- ime vzajemnega sklada, firmo in sedež družbe za upravljanje in banke iz 18. člena tega zakona,
- investicijsko politiko vzajemnega sklada, predlog ciljev in
uporabljena merila za ocenjevanje uresničitve ciljev;
- višino in vrsto provizij družbi za upravljanje in način izračunavanja le-teh;
- način obveščanja javnosti in imetnikov investicijskih kuponov o poslovanju vzajemnega sklada;
- postopek za spremembo pravil upravljanja;
- postopek izdaje in vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
- postopek izplačila vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
- postopek in način razdelitve čistega dobička vzajemnega
sklada imetnikom investicijskih kuponov;
- postopek likvidacije vzajemnega sklada.

(2) Podatke o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada
mora družba za upravljanje objavljati v rokih, ki jih predpiše
Agencija.

(2) Šteje se, da je imetnik investicijskega kupona sprejel
pravila upravljanja vzajemnega sklada s tem, ko je vplačal
vrednost investicijskega kupona.

(3) Metodologijo za izračun čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada in vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada
predpiše Agencija.

(3) Pravila upravljanja vzajemnega sklada morajo biti brezplačno na razpolago na vseh mestih, na katerih se vplačujejo
investicijski kuponi.

Vrednost investicijskih kuponov
27. člen

Vplačilo investicijskih kuponov
28. člen
(1) Investicijski kuponi se lahko vplačajo samo v denarju.

3.4. Dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada
»Izdaja investicijskih kuponov
33. člen

(2) Ob vplačilu mora biti vplačana celotna vrednost investicijskega kupona, ugotovljena na način iz 27. člena tega zakona.

Družba za upravljanje sme izdati investicijske kupone šele, ko
pridobi dovoljenje Agencije za upravljanje tega sklada.

Izplačilo vrednosti Investicijskega kupona
29. člen

Zahteva za Izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega
sklada
34. člen

(1) Imetnik investicijskega kupona lahko od družbe za upravljanje kadarkoli pisno zahteva, da mu izplača vrednost investicijskega kupona.
(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena mora biti vložena na
posebnem obrazcu, če tako določajo pravila upravljanja vzajemnega sklada.
(3) Družba za upravljanje mora opraviti izplačilo v višini vrednosti investicijskega kupona, ugotovljeni na način iz 27. člena
tega zakona, ki je veljal na dan, ko je prejela pisno zahtevo iz
prvega odstavka tega člena, zmanjšani za morebitno odkupno
provizijo.
(4) Izplačilo investicijskega kupona opravi družba za upravljanje v denarju in na način, določen s pravili upravljanja vzajemnega sklada, v roku, ki ne sme biti daljši od pet delovnih dni
od prejema zahteve iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z dnem izplačila vrednosti investicijskega kupona prenehajo pravice imetnika kupona, ki iz tega kupona izvirajo in
s tem tudi lastninska pravica na sorazmernem delu vzajemnega sklada.
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(1) Dovoljenje za upravljanje posameznega vzajemnega
sklada izda Agencija na pisno zahtevo družbe za upravljanje.
(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena mora obsegati
- firmo, sedež in matično številko družbe za upravljanje,
- ime sklada
- zahtevek za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega
sklada,
- številko in datum izdaje dovoljenja za opravljanje dejavnosti iz 16. člena tega zakona.
(3) Zahtevi iz prvega odstavka tega člena je potrebno priložiti
- pravila upravljanja vzajemnega sklada,
- pogodbo, sklenjeno z depozitarjem iz 17. člena tega zakona,
- pogodbo, sklenjeno z banko iz 18. člena tega zakona,
- izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidno,
družba za upravljanje izpolnjuje pogoje glede najnižjega zneska osnovnega kapitala iz 9. člena tega zakona, in kdo s
njeni družbeniki; če je družba za upravljanje delniška druzo
pa tudi notarsko overjen izpisek iz delniške knjige,
- prospekt o javni ponudbi investicijskih kuponov.
poročevalec

- druge listine, s katerimi se dokazuje, da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje za upravljanje vzajemnega sklada.

(2) Določba pravil o upravljanju vzajemnega sklada, ki je
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena je nična.

Dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada
35. člen
(1) Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje
vzajemnega sklada, če družba za upravljanje nima dovoljenja
iz 16. člena tega zakona, oziroma če ji je bilo takšno dovoljenje odvzeto.

Odgovornost za izbiro strokovnjakov za posamezne vrste
poslov
41. člen

(2) Agencija izda dovoljenje za upravljanje vzajemnega
sklada, če ugotovi,
- da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega
zakona,
- da so določbe pravil upravljanja vzajemnega sklada
v skladu z določbami tega zakona, in
- da sta pogodbi, sklenjeni z depozitarjem iz 17. člena tega
zakona in banko iz 18. člena tega zakona, v skladu z določbami tega zakona,
~ da je prospekt v skladu s 102. členom tega zakona.
Prvi poziv javnosti k vplačilu Investicijskih kuponov
36. člen
(1) V roku 8 dni po prejemu dovoljenja za upravljanje sklada je
dolžna družba za upravljanje v sredstvih javnega obveščanja
objaviti poziv javnosti k vplačilu investicijskih kuponov z vsebino in na način določen v 102. členu tega zakona.
(2) Poziv iz drugega odstavka tega člena mora obsegati:
- firmo in sedež družbe za upravljanje,
~ ime sklada
~ firmo in sedež depozitarja iz 17. člena tega zakona in banke
'z 18. člena tega zakona, ter vplačilna mesta za vplačilo
Investicijskih kuponov,
- jasno in vsakomur razumljivo pojasnilo o pravicah iz investicijskega kupona in drugih pravilih upravljanja vzajemnega
sklada,
~ navedbo, da so pravila upravljanja vzajemnega sklada brezplačno na razpolago na vseh vplačilnih mestih.
3-5. Upravljanje vzajemnega sklada ter pravna razmerja
■»•d imetniki Investicijskih kuponov in družbo za upravljanje
Upravl|an|e vzajemnega sklada

(1) Družba za upravljanje sme pooblastiti druge pravne osebe
za opravljanje posameznih vrst poslov v zvezi z upravljanjem
vzajemnega sklada samo, če gre za posle iz 17. in 18. člena
tega zakona ali druge posle, ki jih po določbah tega zakona ali
zakona, ki ureja trgovanje z vrednostnimi papirji, ne sme
opravljati sama.
(2) Družba za upravljanje je imetnikom investicijskih kuponov
odgovorna za škodo, če pri izbiri oseb iz prvega odstavka tega
člena ne ravna z ustrezno strokovno skrbnostjo.
Provizija In povrnitev stroškov družbi za upravljanje
42. člen
(1) Za svoje storitve je družba za upravljanje upravičena do
provizij od vplačil in izplačil investicijskih kuponov, kakor tudi
do provizije za upravljanje z vzajemnim skladom.
(2) Provizija od vplačila in izplačila posameznega investicijskega kupona ne sme presegati 3% vrednosti investicijskega
kupona.
(3) Za upravljanje vzajemnega sklada ima družba za upravljanje pravico do letne provizije, ki ne sme presegati 2% povprečne čiste letne vrednosti sredstev vzajemnega sklada.
(4) Poleg provizije iz tretjega odstavka tega člena, družba za
upravljanje iz sredstev vzajemnega sklada nima pravice opraviti nobenih drugih izplačil iz naslova stroškov ali odhodkov
v zvezi z upravljanjem sklada, razen izplačil iz naslova davka
na dobiček in obresti za kredite, ki jih v skladu s tem zakonom
najema v svojem imenu in za račun vzajemnega sklada.
Izkaz uspeha in bilanca vzajemnega sklada
43. člen
(1) Družba za upravljanje mora izdelati izkaz uspeha in
bilanco stanja vzajemnega sklada.

Dolžnost ome|itve in razpršitve tveganj
38. člen
(1) Pri opravljanju poslov v zvezi nakupom in prodajo vrednostnih papirjev mora družba za upravljanje skrbeti, da je
razpršenost vrednostnih papirjev vzajemnega sklada v skladu
* določbami tega zakona.
(2) Družba za upravljanje mora spremljati poslovne podatke
0
izdajateljih vrednostnih papirjev iz 93. člena tega zakona, in
upoštevati te podatke tako, da z naložbami v vrednostne
Papirje omeji in razprši tveganje naložb takšne vrste.

(2) Za izdelavo izkaza uspeha in bilance stanja vzajemnega
sklada se uporabljajo računovodski standardi.
Razdelitev čistega dobička vzajemnega sklada
44. člen
(1) Družba za upravljanje razdeli čisti dobiček vzajemnega
sklada imetnikom investicijskih kuponov v sorazmerju s številom enot premoženja investicijskega sklada, na katere se
glasijo investicijski kuponi v obtoku, če pravila vzajemnega
sklada ne določajo drugače.
(2) Čisti dobiček iz prvega odstavka tega člena razdeli družba
za upravljanje po zaključku vsakega obdobja, določenega
s pravili upravljanja vzajemnega sklada. Obdobja delitve
čistega dobička ne smejo biti daljša od enega leta.
Sprememba pravil o upravljanju vzajemnega sklada
45. člen

dru
gim
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(3) Če ravna družba za upravljanje v nasprotju s prvim in
odstavkom tega člena, odgovarja imetnikom investiJ8kih kuponov za škodo, ki jo s takšnim ravnanjem povzroči.

(1) Družba za upravljanje sme spremeniti pravila upravljanja
vzajemnega sklada samo s soglasjem Agencije.

(4) S pravili o upravljanju vzajemnega sklada ni mogoče
°niejiti ali izključiti odgovornosti družbe za upravljanje za
SKodo iz tretjega odstavka tega člena.

(2) Za soglasje iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določbe 34. In 35. člena tega zakona.

37. člen
Družba za upravljanje upravlja vzajemni sklad v svojem imenu
'n za račun imetnikov investicijskih kuponov.

Prodaja vrednostnih papirjev plačilno nesposobni osebi
39. člen
r
užba za upravljanje odgovarja imetnikom investicijskih
.VP°nov za škodo, če je prodala vrednostne papirje investicij0 dru
, žbe osebi, za katero je vedela ali bi morala vedeti, da je
P , ac,|
no nesposobna.
Odkup vrednostnih papirjev Iz sredstev vzajemnega sklada
in prodaja vrednostnih papirjev vzajemnemu skladu
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(3) Družba za upravljanje mora vse imetnike investicijskih
kuponov pisno obvestiti o spremembi pravil upravljanja vza-.
jemnega sklada.
3.6. Prenos upravljanja vzajemnega sklada na drugo družbo
za upravljanje
Pogodba o prenosu upravljanja
46. člen
(1) Družba za upravljanje (družba - prenosnica) lahko
s pogodbo prenese upravljanje vzajemnega sklada na drugo
družbo (družba - prevzemnica), če s tem soglašajo lastniki
70% enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasijo
investicijski kuponi v obtoku in če družba prevzemnica pridobi dovoljenje Agencije za prevzem upravljanja vzajemnega
sklada.

(2) O pogodbi iz prvega odstavka tega člena mora družba
- prenosnica pisno obvestiti vse imetnike investicijskih kuponov. Šteje se, da imetnik investicijskega kupona soglaša
s prenosom upravljanja, razen če slednji v roku 15 dni od
prejema obvestila s pisno vlogo obvesti družbo - prenosnico,
da prenosu nasprotuje. Na pravico do ugovora mora biti
imetnik investicijskega kupona jasno in razumljivo opozorjen
v obvestilu o prenosu.
Dovoljenje za prevzem upravljanja
47. člen
(1) Glede dovoljenja za prevzem upravljanja se smiselno uporabljajo določbe 34. in 35. člena tega zakona, če v tem členu
ni drugače določeno.
(2) Zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem vloži družba
- prevzemnica.
(3) Poleg listin iz druge do četrte alinee tretjega odstavka 34.
člena tega zakona, je družba - prevzemnica dolžna zahtevi
priložiti še naslednje listine:
- pogodbo o prenosu upravljanja,
- izjavo družbe - prenosnice, da s prenosom soglašajo
lastniki najmanj 70% enot premoženja vzajemnega sklada, na
katere se glasijo investicijski kuponi v obtoku.
Prenos upravljanja na zahtevo Imetnikov Investicijskih
kuponov
48. člen
(1) Na zahtevo lastnikov najmanj 70% enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasijo investicijski kuponi
v obtoku, je družba za upravljanje dolžna prenesti upravljanje
na drugo družbo za upravljanje.

51. člen
Od dneva objave sklepa o začetku likvidacijskega postopka
imetniki investicijskih kuponov od družbe za upravljanje ne
morejo več zahtevati izplačila vrednosti investicijskega
kupona.
Vnovčenje in razdelitev likvidacijske mase
52. člen
(1) Po sprejemu sklepa o začetku likvidacije družba za upravljanje vnovči vse naložbe vzajemnega sklada.
(2) Iz denarne likvidacijske mase, ki nastane z vnovčenjem
naložb vzajemnega sklada, si družba za upravljanje izplača
provizijo, sorazmernu času upravljanju v letu likvidacije, in
stroške likvidacije, do povrnitve katerih je upravičena s pravili
upravljanja vzajemnega sklada, ostanek pa razdeli imetnikom
investicijskih kuponov v sorazmerju s številom investicijskih
kuponov v obtoku.
(3) Od izplačil imetnikom investicijskih kuponov iz drugega
odstavka tega člena družba za upravljanje nima pravice do
provizije.
(4) Določba pravil upravljanja vzajemnega sklada, ki je
v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena je nična.
Likvidacija po sklepu Agencije
53. člen
(1) V primeru iz prve alinee prvega odstavka 49. člena tega
zakona izda sklep o likvidaciji Agencija.

(2) Glede prenosa upravljanja iz prvega odstavka tega člena
se smiselno uporabljajo določbe 46. in 47. člena tega zakona.

(2) Za likvidacijo, ki se opravi na podlagi sklepa Agencije se
smiselno uporabljajo določbe 50. - 52. člena tega zakona, če
v tem členu ni drugače določeno.

3.7. Likvidacija vzajemnega sklada

(3) V sklepu o začetku likvidacije določi Agencija likvidatorja
vzajemnega sklada.

Razlogi za začetek likvidacije
49. člen
(1) Likvidacija vzajemnega sklada se začne v naslednjih primerih:
- če je s pravnomočno odločbo Agencije družbi za upravljanje odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali če je bil
nad družbo za upravljanje začet stečajni postopek ali postopek likvidacije,
- če v roku treh mesecev po objavi prvega poziva javnosti za
vplačilo investicijskih kuponov niso vplačani investicijski
kuponi v skupni vrednosti najmanj 50.000.000 tolarjev,
- če se čista vrednost sredstev vzajemnega sklada zmanjša
pod 50.000.000 tolarjev, in v nadaljnjih treh mesecih ne
doseže 50.000.000 tolarjev,
- če je bila v zadnjem letu čista vrednost sredstev vzajemnega sklada manjša kot 50.000.000 tolarjev v posameznih
obdobjih, ki skupno presegajo šest mesecev,
- v drugih primerih, določenih s pravili upravljanja vzajemnega sklada.
(2) Niti imetnik investicijskega kupona niti njegov upnik ne
moreta zahtevati razdelitve premoženja oziroma likvidacije
vzajemnega sklada.
Sklep o začetku likvidacije
50. člen
(1) V primerih iz druge do četrte alinee prvega odstavka 49.
člena tega zakona, sprejme sklep o začetku likvidacije družba
za upravljanje.
(2) Sklep o začetku likvidacije objavi družba za upravljanje
v Uradnem listu Republike Slovenije in o njem pisno obvesti
imetnike investicijskih kuponov.
Pravne posledice začetka likvidacijskega postopka
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(4) Glede pravic in obveznosti likvidatorja iz tretjega odstavka
tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ure|a
prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo, o likvidacijskem upravitelju.
Prenos upravljanja vzajemnega sklada namesto likvidacij«
54. člen
(1) V primeru iz prve alinee prvega odstavka 49. člena tega
zakona lahko Agencija sklene, da se namesto likvidacije prenese upravljanje sklada na drugo družbo za upravljanje, ki
izpolnjuje pogoje za upravljanje vzajemnega sklada, če ta na
takšen prevzem upravljanja pristane.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena Agencija s sklepom o prenosu upravljanja vzajemnega sklada namesto likvidacije pooblasti banko iz 18. člena tega zakona, da izvede vsa
opravila, potrebna za prenos upravljanja. Stroške prenosa
izplača družba - prevzemnica banki iz sredstev vzajemnega
sklada, in za račun vzajemnega sklada uveljavi povrnitev
le-teh od družbe za upravljanje iz prve alinee prvega
odstavka 49. čena tega zakona.
(3) Družba za upravljanje - prevzemnica mora prilagoditi
naložbe investicijskih skladov, ki jih upravlja, z določbam
tega zakona v roku treh mesecev od prevzema upravljanja
vzajemnega sklada.
4. INVESTICIJSKA DRUŽBA
4.1 Splošne določbe
Pojem
55. člen
(1) Investicijska družba je delniška družba, ki se us,an°^
izključno za javno zbiranje denarnih sredstev in investirani
poročevalec

tako zbranih sredstev v prenosljive vrednostne papirje po
načelu omejevanja in razpršitve tveganja.
(2) Če v tem zakonu ni drugače določeno se za investicijsko
družbo uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah
o delniški družbi.

(3) Ob vpisu in vplačilu delnic mora delničar pooblastiti depozitarja iz 17. člena tega zakona za hrambo vplačanih delnic in
izvrševanje pravic iz delnice v imenu in za račun delničarja.
(4) Stroški izvrševanja pooblastil iz tretjega odstavka tega
člena bremenijo družbo za upravljanje.

Osnovni kapital investicijske družbe
56. člen

Stroški ustanovitve investicijske družbe
60. člen

(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala investicijske družbe je
200.000.000 tolarjev.

(1) Statut investicijske družbe lahko določi, da ima družba za
upravljanje pravico do povrnitve stroškov ustanovitve investicijske družbe, ki ne smejo presegati 2% vrednosti osnovnega
kapitala ob ustanovitvi investicijske družbe.

(2) Po vpisu ustanovitve investicijske družbe v sodni register
sme investicijska družba spremeniti osnovni kapital samo
s povečanjem osnovnega kapitala iz sredstev družbe (333.
7 345. člen Zakona o gospodarskih družbah) ali s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala (354. - 355. člen
Zakona o gospodarskih družbah).

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko statut
določi tudi, da se stroški ustanovitve povrnejo družbi za
upravljanje tako, da se vračunajo v ceno delnic.
Dejavnost Investicijske družbe
61. člen

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena sme
investicijska družba s soglasjem Agencije povečati osnovni
kapital z vložki (309. - 317. člen zakona o gospodarskih
družbah). Glede soglasja Agencije se smiselno uporabljajo
določbe 68. in 69. člena tega zakona.

Investicijska družba ne sme opravljati nobene druge dejavnosti razen javnega zbiranja denarnih sredstev in investiranja
tako zbranih sredstev v prenosljive vrednostne papirje.

Delnice investicijske družbe
57. člen

Upravljanje investicijske družbe
62. člen

(1) Investicijska družba ne sme izdati prednostnih delnic ali
delnic, ki bi posameznemu delničarju zagotavljale ugodnejši
položaj, kot tudi ne delnic, ki bi lastnikom zagotavljale nesorazmerna lastniška upravičenja.

Investicijska družba se ne sme sama upravljati, temveč mora
za posle upravljanja s pogodbo o upravljanju pooblastiti
družbo za upravljanje.

(2) Delnice investicijske družbe se lahko vplačajo samo
denarju in morajo biti vplačane v celoti pred vpisom ustanovitve investicijske družbe oziroma pred vpisom povečanja
osnovnega kapitala investicijske družbe v sodni register.
v

(3) Delnice investicijske družbe se glasijo na ime in njihova
prenosljivost ne sme biti omejena.
(4) Delnice izdane v nasprotju s prvim odstavkom tega člena
?o nične. Nična je tudi določba statuta ali zapis na delnici
"hvesticijske družbe, ki omejuje njeno prenosljivost.
(5) Investicijske družbe morajo poskrbeti za uvrstitev svojih
delnic
v kotacijo na borzi vrednostnih papirjev v skladu
s
predpisi o trgu vrednostnih papirjev.

4.2. Statut in organi investicijske družbe
Statut investicijske družbe
63. člen
Poleg določb, ki jih mora vsebovati statut vsake delniške
družbe (184. člen Zakona o gospodarskih družbah), mora biti
v statutu investicijske družbe določena tudi investicijska politika investicijske družbe.
Uprava investicijske družbe
64. člen
(1) Investicijsko družbo vodi direktor.

(6) Investicijska družba ne sme pridobiti lastnih delnic.

(2) Direktor investicijske družbe zastopa in predstavlja družbo
v vseh zadevah, razen tistih, v katerih je za zastopanje investicijske družbe pooblaščen nadzorni svet.

(?) Pravni posel, na podlagi katerega investicijska družba
Pridobi lastne delnice, je ničen.

(3) Direktorja imenuje in razreši nadzorni svet.

Razpršenost delnic Investicijske družbe
58. člen
(1) Posamezna fizična ali pravna oseba ima lahko posredno
®'i neposredno v lasti največ 5% vseh delnic posamezne
,nv
esticijske družbe.
(2) Če posamezna pravna ali fizična oseba posredno ali neposredno pridobi več kot 5% delnic investicijske družbe, nima
Pravice do udeležbe na dobičku in pri upravljanju investicijske družbe iz delnic, s katerimi preseže prepoved iz prvega
Odstavka tega člena.
Vpisovanje delnic In pooblastitev depozltarja
59. člen

Nadzorni svet Investicijske družbe
65. člen
(1) Investicijska družba mora imeti tri članski nadzorni svet.
(2) Člani nadzornega sveta morajo biti iz vrst neodvisnih
strokovnjakov.
(3) Nihče izmed članov nadzornega sveta ne sme biti oseba, ki
je zaposlena pri družbi za upravljanje, depozitarju iz 17. člena
tega zakona ali banki iz 18. člena tega zakona, ali v teh
pravnih osebah opravlja funkcijo člana uprave ali člana nadzornega sveta.
(4) Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet vsake delniške

'hvesticijska družba ne sme pričeti z vpisovanjem delnic na
Podlagi javnega oglasa z vabilom k javnemu vpisu delnic (102.
'en tega zakona), dokler ne pridobi dovoljenja Agencije za
stanovitev investicijske družbe.

Imenovanje članov prvega nadzornega sveta
66. člen

hi«nki
Vpisov
anje
delnic
denarna plačila zanje se opravijo pri
iz 18.
člena
tegainzakona.

Ne glede na določbo prvega odstavka 192. člena Zakona
o gospodarskih družbah imenuje prvi nadzorni svet investicijske družbe družba za upravljanje.

Poročevalec
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4.3. Dovoljenje za ustanovitev Investicijske družbe
Drugi pogoji za ustanovitev investicijske družbe
67. člen

z upravljanjem finančnega premoženja investicijske družbe in
zagotavljati pogoje za upravljanje in poslovanje investicijske
družbe, investicijska družba pa se zaveže, da ji bo za to
plačala provizijo.

Pred vpisom ustanovitve investicijske družbe v sodni register
morajo ustanovitelji z družbo za upravljanje skleniti pogodbo
o upravljanju investicijske družbe.

Profesionalna skrbnost družbe za upravljanje
71. člen

Zahteva za izdajo dovoljenja za ustanovitev investicijske
družbe
68. člen

(1) Družba za upravljanje mora pri upravljanju investicijske
družbe ravnati z ustrezno strokovno skrbnostjo in posle
v zvezi z upravljanjem investicijske družbe opravljati v skladu
pogodbo in določbami tega zakona.

(1) Pred vpisom v sodni register morajo ustanoviteji investicijske družbe pridobiti dovoljenje Agencije za ustanovitev investicijske družbe.
(2) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena na
pisno zahtevo ustanoviteljev investicijske družbe.
(3) Zahteva iz drugega odstavka tega člena mora obsegati:
- firmo, sedež in matično številko družbe za upravljanje,
- številko in datum izdaje dovoljenja družbi za upravljanje za
opravljanje dejavnosti iz 16. člena tega zakona,
- firmo in sedež investicijske družbe,
- ime in priimek ter rojstni datum članov prvega nadzornega
sveta,
- zahtevek za izdajo dovoljenja za ustanovitev investicijske
družbe.
(4) Zahtevi iz drugega odstavka tega člena je potrebno priložiti:
- statut investicijske družbe,
- pogodbo o upravljanju 70. člena tega zakona,
- izpisek iz sodnega registra, iz katerega izhaja, da družba za
upravljanje izpolnjuje pogoje glede najnižjega zneska osnovnega kapitala iz 6. člena tega zakona,
- pogodbo, ki jo je družba za upravljanje sklenila z depozitarjem iz 17. člena tega zakona,
- pogodbo, ki jo je družba za upravljanje sklenila z banko iz
18. člena tega zakona,
- prospekt o javni prodaji delnic investicijske družbe (102.
člen tega zakona),
- sklep o imenovanju članov prvega nadzornega sveta in
pisna soglasja vseh oseb, ki so bile imenovane za člane
prvega nadzornega sveta,
- druge listine, s katerimi se dokazuje, da investicijska
družba izpolnjuje pogoje za ustanovitev.
Dovoljenje za ustanovitev investicijske družbe
69. člen
(1) Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev investicijske družbe, če družba za upravljanje nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti iz 16. člena tega zakona,
oziroma če ji je bilo takšno dovoljenje odvzeto.
(2) Agencija izda dovoljenje za ustanovitev investicijske
družbe, če ugotovi:
- da investicijska družba izpolnjuje pogoje za ustanovitev
določene z zakonom,
- da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega
zakona,
- da so določbe pogodbe o upravljanju investicijske družbe
v skladu z zakonom,
- da sta pogodbi, sklenjeni z depozitarjem iz 17. člena tega
zakona in banko iz 18. člena tega zakona, v skladu z določbami tega zakona,
- da je prospekt v skladu s 102. členom tega zakona.
4.4. Pogodba o upravljanju Investicijske družbe
Pojem
70. člen
Pogodba o upravljanju investicijske družbe (v nadaljnjem
besedilu: pogodba) je pogodba, s katero se družba za upravljanje zaveže upravljati investicijsko družbo in pri tem v imenu
in za račun investicijske družbe opravljati vse posle v zvezi
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(2) Pri opravljanju poslov za investicijsko družbo je dolžna
družba za upravljanje v vsem paziti na interese investicijske
družbe.
Posli v zvezi z ustanovitvijo Investicijske družbe
72. člen
V zvezi z ustanovitvijo investicijske družbe mora družba za
upravljanje zlasti:
- izvršiti ustrezno predstavitev investicijske družbe javnosti,
- pripraviti in izdati prospekt.
Upravljanje finančnega premoženja Investicijske družbe
73. člen
Družba za upravljanje mora denarna sredstva, s katerimi so
bile vplačane delnice investicijske družbe, naložiti v prenosne
vrednostne papirje.
Odgovornost za izbiro strokovnjakov za posamezne vrste
poslov
74. člen
(1) Družba za upravljanje sme pooblastiti druge pravne osebe
za opravljanje posameznih vrst poslov v zvezi z upravljanjem
investicijske družbe samo, če gre za posle iz 17. in 18. člena
tega zakona ali druge posle, ki jih po določbah tega zakona ali
zakona, ki ureja trgovanje z vrednostnimi papirji, ne sme
opravljati sama.
(2) Družba za upravljanje je investicijski družbi odgovorna za
škodo, če pri izbiri oseb iz prvega odstavka tega člena ne
ravna z ustrezno strokovno skrbnostjo.
Izvrševanje investicijske politike investicijske družbe
75. člen
(1) V pogodbi določita pogodbeni stranki investicijsko politiko investicijske družbe tako, da navedeta vrste naložb.
(2) Investicijska politika iz prvega odstavka tega člena mora
biti določena v skladu s statutom investicijske družbe.
(3) Družba za upravljanje upravlja finančno premoženje investicijske družbe v skladu z investicijsko politiko, določeno
v pogodbi o upravljanju.
(4) Če ravna družba za upravljanje pri upravljanju finančnega
premoženja v nasprotju z investicijsko politiko, določeno
v pogodbi o upravljanju, odgovarja investicijski družbi za
škodo, ki jo s tem povzroči.
(5) S pogodbo ni mogoče omejiti ali izključiti odgovornosti
družbe za upravljanje za škodo iz četrtega odstavka tega
člena.
Dolžnost razpršitve in omejitve tveganj
76. člen
(1) Pri opravljanju poslov v zvezi nakupom in prodajo vrednostnih papirjev družba za upravljanje skrbi, da je razpršenost
vrednostnih papirjev investicijske družbe v skladu z določbami tega zakona.
(2) Družba za upravljanje spremlja poslovne podatke o izdajateljih vrednostnih papirjev iz 93. člena tega zakona, upošteva«
poročevalec

te podatke tako, da z naložbami v vrednostne papirje omeji in
razprši tveganje naložb takšne vrste.

Finančna In poslovna poročila
82. člen

(3) Če ravna družba za upravljanje v nasprotju s prvim in
drugim odstavkom tega člena, odgovarja investicijski družbi
za škodo, ki jo s takšnim ravnanjem povzroči.

(1) Družba za upravljanje izdela bilanco stanja in izkaz uspeha
investicijske družbe v skladu z računovodskimi standardi ter
pripravi polletno in letno poročilo o poslovanju investicijske
družbe.

(4) S pogodbo ni mogoče omejiti ali izključiti odgovornosti
družbe za upravljanje za škodo iz tretjega odstavka tega
člena.
Prodaja vrednostnih papirjev plačilno nesposobni osebi
77. člen
Družba za upravljanje odgovarja investicijski družbi za škodo,
če je prodala vrednostne papirje investicijske družbe osebi, za
katero je vedela ali bi morala vedeti, da je plačilno nesposobna.
Odkup vrednostnih papirjev od investicijske družbe in prodaja vrednostnih papirjev investicijski družbi
78. člen
(1) Družba za upravljanje ne sme za svoj račun odkupiti
vrednostnih papirjev, ki jih je kupila za račun investicijske
družbe, niti ne sme odprodati za račun investicijske družbe,
vrednostnih papirjev, ki jih je kupila za svoj račun.
(2) Določilo pogodbe, ki je v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena je nično.
Poročanje
79. člen
(1) Družba za upravljanje mora investicijski družbi najmanj
enkrat mesečno poročati o vseh nakupih in prodajah vrednostnih papirjev, ki jih je opravila v imenu in za račun investicijske družbe, ter o prihodkih od naložb v vrednostne papirje.
(2) Na zahtevo nadzornega sveta investicijske družbe mora
družba za upravljanje poročati tudi o stanju na trgu vrednostnih papirjev in o drugih okoliščinah, ki so pomembne za
presojo ustreznosti naložb v vrednostne papirje.
Zagotavljanje pogojev za upravljanje investicijske družbe,
njeno poslovanje in delovanje njenih organov
80. člen
Družba za upravljanje zagotavlja pogoje za upravljanje investicijske družbe, njeno poslovanje in delovanje njenih organov, s tem, da:
~ pripravi predlog za imenovanje direktorja investicijske
družbe in pri tem zagotovi, da je oseba, katere imenovanje
predlaga, ustrezno strokovno usposobljena in da izpolnjuje
druge pogoje, določene z zakonom in statutom investicijske
družbe,
~ izračunava in objavlja vrednost delnic investicijske družbe,
~ vodi knjigovodstvo za investicijsko družbo,
~ zagotavlja ustrezne prostore in strokovno usposobljene
osebe za opravljanje dejavnosti investicijske družbe,
~ skrbi za vse administrativne storitve, potrebne za delovanje
skupščine investicijske družbe (kot na primer: priprava, izdelava in dostava oziroma objava obvestil delničarjem in vabil
ter gradiv za skupščino, izdelava zapisnikov skupščine, zagotavljanje storitev notarjev in drugo),
~ opravlja oziroma zagotavlja druge storitve, ki so potrebne
za uspešno poslovanje investicijske družbe in delovanje njeorganov.
Politika investiranja investicijske družbe
81. člen

(2) Metodologijo za izračun čiste vrednosti sredstev investicijske družbe in povprečne letne čiste vrednosti sredstev investicijske družbe, predpiše Agencija.
Razdelitev dobička investicijske družbe
83. člen
Družba za upravljanje pripravi predlog razdelitve dobička
investicijske družbe v skladu s statutom investicijske družbe
in stori vse potrebno za izvršitev sklepa skupščine investicijske družbe o razdelitvi dobička.
Poročila o naložbah oseb, ki imajo dostop do notranjih
Informacij
84. člen
(1) Družba za upravljanje pripravi na zahtevo nadzornega
sveta investicijske družbe poročilo o naložbah oseb, ki imajo
dostop do notranjih informacij, s podatki iz 14. in 109. člena
tega zakona.
(2) Notranje informacije iz prvega odstavka tega člena so tiste
informacije, ki jih kot notranje opredeljuje zakon, ki ureja trg
vrednostnih papirjev.
Provizija družbe za upravljanje
85. člen
(1) Investicijska družba je dolžna družbi za upravljanje plačati
provizijo za upravljanje v višini in rokih, določenih v pogodbi.
(2) Provizija iz prvega odstavka tega člena letno ne sme
presegati 2% povprečne letne čiste vrednosti sredstev investicijske družbe.
Stroški poslovanja investicijske družbe in družbe za upravljanje
88. čien
(1) Družba za upravljanje je dolžna iz lastnih sredstev kriti vse
stroške poslovanja in upravljanja investicijske družbe in plačati druge odhodke.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena bremenijo davek na dobiček investicijske družbe in obresti od kreditov, ki jih družba za upravljanje v skladu z zakonom najema za
račun investicijske družbe, investicijsko družbo in ga družba
za upravljanje plača iz sredstev investicijske družbe.
(3) Določba pogodbe, ki je v nasprotju s prejšnjimi odstavki
tega člena, je nična.
Odstop od pogodbe
87. člen
(1) Investicijska družba ima pravico odstopiti od pogodbe.
(2) Odstop od pogodbe učinkuje od dneva, ko izda Agencija
investicijski družbi soglasje za sklenitev pogodbe z drugo
družbo za upravljanje.
(3) Družba za upravljanje nima pravice odstopiti od pogodbe.

(1) Družba za upravljanje pripravi politiko investiranja investicijske družbe in ga predložiti v odobritev nadzornemu svetu
investicijske družbe.

Sporazumna razveza pogodbe
88. člen
(1) Družba za upravljanje in investicijska družba lahko sporazumno razvežeta pogodbo.

(2) Družba za upravljanje mora storiti vse, kar je potrebno za
Rajanje politike investiranja investicijske družbe, ki ga je
odobril nadzorni svet.

(2) Razveza pogodbe učinkuje od dneva, ko izda Agencija
investicijski družbi soglasje za sklenitev pogodbe z drugo
družbo za upravljanje.

Poročevalec
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Soglasje za sklenitev pogodbe z drugo družbo za upravljanje
89. člen
(1) V zvezi s soglasjem Agencije za sklenitev pogodbe z drugo
družbo za upravljanje se smiselno uporabljajo določbe 68. in
69. člena tega zakona, razen določb prve alinee četrtega
odstavka 68. člena in prve alinee drugega odstavka 69. člena.

družba za upravljanje pravico izplačati neizplačano provizijo
in druge neizplačane stroške upravljanja, do povrnitve katerih
je po pogodbi upravičena. Razliko vnovčenega premoženja je
dolžna nakazati investicijski družbi v roku treh dni po sestavi
poročila.
(4) Nad investicijsko družbo ni mogoče začeti stečajnega
postopka.

(2) Poleg listin iz druge do četrte alinee četrtega odstavka 68.
člena tega zakona je zahtevi za soglasje za sklenitev pogodbe
z drugo družbo za upravljanje potrebno priložiti tudi izjavo
o odstopu od pogodbe oziroma sporazum o razvezi pogodbe.

(5) Če investicijska družba ne more poravnati dospelih terjatev, odgovarja za plačilo le-teh družba za upravljanje solidarno z investicijsko družbo.

Razveza pogodbe zaradi odvzema dovoljenja družbi za
upravljanje
90. člen

(6) V primeru iz drugega odstavka tega člena se dospelost
vseh obveznosti investicijske družbe nasproti družbi za upravljanje odloži, dokler investicijska družba ne poravna vseh
dospelih in neplačanih obveznosti upnikom. Od tako odloženih obveznosti ne tečejo obresti.

(1) Pogodba je razdrta po samem zakonu, če je družbi za
upravljanje z odločbo Agencije odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena naloži Agencija
v odločbi, s katero odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti, banki iz 18. člena tega zakona, da do sklenitve pogodbe
z novo družbo za upravljanje, opravlja tiste posle v zvezi
z upravljanjem finančnega premoženja družbe, s katerimi ni
mogoče odlašati.
(3) S posli, s katerimi ni mogoče odlašati, so mišljeni posli, ki
jih je potrebno opraviti, da investicijski družbi ne bi nastala
škoda.
(4) Družba za upravljanje mora v roku 8 dni od prejema
odločbe Agencije, s katero ji je bilo odvzeto dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, prenesti vse posle v zvezi z upravljanjem finančnega premoženja investicijske družbe na banko iz
drugega odstavka tega člena.
(5) Investicijska družba mora v roku treh mesecev od dneva,
ko je prejela odločbo Agencije, s katero je bilo družbi za
upravljanje odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, vložiti zahtevo za izdajo soglasja k sklenitvi pogodbe z drugo
družbo za upravljanje. Za soglasje se smiselno uporablja
določba 89. člena tega zakona.
(6) Če investicijska družba v roku iz petega odstavka tega
člena ne vloži zahteve za izdajo soglasja za sklenitev pogodbe
z drugo družbo za upravljanje, vloži Agencija pri pristojnem
sodišču predlog za začetek postopka likvidacije investicijske
družbe.
Stečaj ali likvidacija družbe za upravljanje
91. člen
Če je nad družbo za upravljanje začet stečajni postopek ali
postopek likvidacije se smiselno uporabljajo določbe 90.
člena tega zakona.
Likvidacija in stečaj investicijske družbe
92. člen
(1) Če je nad investicijsko družbo začet postopek redne likvidacije, je dolžna družba za upravljanje v roku 8 dni po dnevu,
ko je zvedela ali bi morala zvedeti za začetek likvidacije nad
investicijsko družbo, pričeti z vnovčevanjem finančnega premoženja investicijske družbe in to premoženje v razumnem
roku vnovčiti.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora družba za
upravljanje v roku, ki ne sme biti daljši od 8 dni po tem, ko je
vnovčila celotno finančno premoženje investicijske družbe,
izdelati končno poročilo stanja finančnega premoženja investicijske družbe, v katerem prikaže skupno višino denarnih
sredstev iz vnovčenja finančnega premoženja investicijske
družbe in višino neizplačanih provizij in drugih stroškov
upravljanja finančnega premoženja investicijske družbe.
(3) Po sestavi poročila iz drugega odstavka tega člena si ima
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(7) Določba pogodbe, ki je v nasprotju s šestim odstavkom
tega člena, je nična.
5. NALOŽBE INVESTICIJSKIH SKLADOV
93. člen
••
(1) Investicijski sklad sme naložiti zbrana sredstva pod pogoji
določenimi v tem zakonu:
- v vrednostne papirje, ki kotirajo na borzah ali v vrednostnih
papirjih, s katerimi se javno trguje na drugem organiziranem
in nadzorovanem trgu vrednostnih papirjev (v nadaljnjem
besedilu: drug trg vrednostnih papirjev);
- v dolgoročne vrednostne papirje ali v kratkoročne vrednostne papirje in likvidna sredstva;
- v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev.
(2) Investicijska družba ne sme naložiti zbranih sredstev
v nepremično ali premično premoženje, razen če tako premoženje nujno potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, niti
v plemenite kovine.
94. člen
(1) Naložbe investicijskega sklada v vrednostne papirje, ki
kotirajo na borzah, morajo predstavljati najmanj 75% vseh
naložb vzajemnega sklada oziroma 60% vseh naložb investicijske družbe.
(2) Vzajemni sklad mora imeti najmanj 5% svojih naložb
v obliki likvidnih sredstev in kratkoročnih vrednostnih papirjih, katerih rok dospelosti ne sme biti daljši od 6 mesecev.
(3) Investicijski sklad ne sme imeti več kot 10% svojih naložb
v vrednostnih papirjih tujih izdajateljev. Investicijski sklad ima
lahko svoje naložbe v vrednostnih papirjih tujih izdajateljev
samo, če kotirajo na tistih borzah, ki jih predhodno določi
Agencija.
95. člen
(1) Investicijski sklad mora imeti svoje naložbe razpršene
v vrednostnih papirjih različnih izdajateljev, in ne sme imet
več kot 5% svojih naložb v vrednostnih papirjih istega izdajatelja.
(2) Investicijski sklad ne sme imeti več kot 10% svojih naložb
v vrednostnih papirjih istega izdajatelja in z njim P?veza"'t|
izdajateljih, če gre za vrednostne papirje, ki so bili sprejel
v kotacijo na borzi.
(3) Investicijski sklad ne sme imeti več kot 5% svojih naložb
v vrednostnih papirjih istega izdajatelja in z njim povezan n
izdajateljih, če gre za vrednostne papirje, s katerimi se trgu)
na drugem trgu vrednostnih papirjev.
(4) Za povezana izdajatelja v smislu drugega in tretje^
odstavka tega člena se štejeta izdajatelja - pravni osebi, ki si
v medsebojnem razmerju tako:
poročevalec

- da ima eden v drugem večinski delež,
- da je eden odvisen od drugega,
- da sta koncernski družbi,
- da sta vzajemno kapitalsko udeležena,
- da sta povezana s podjetniško pogodbo,
- da sta oba odvisni družbi, ki imata skupno obvladujočo
družbo.
96. člen
Investicijski sklad ima lahko do 90% vseh svojih naložb v vrednostnih papirjih, ki jih izda ali za katere jamči Republika
Slovenija, če se te naložbe sestojijo iz najmanj petih različnih
izdaj, pri čemer posamezna izdaja ne sme presegati 35% vseh
naložb investicijskega sklada.

(2) Vsebino letnega in polletnega poročila investicijskega
sklada predpiše Agencija.
Prospekt o javni ponudbi
102. člen
(1) Za javno ponudbo investicijskih kuponov vzajemnega
sklada oziroma delnic investicijske družbe mora biti izdelan
ponudbeni dokument (v nadaljnjem besedilu: prospekt).
(2) Prospekt mora biti objavljen in dan na razpolago javnosti
ob začetku javne ponudbe investicijskih kuponov vzajemnega
sklada oziroma delnic investicijske družbe.

97. člen

(3) Oglas izdaje investicijskih kuponov oziroma delnic mora
biti objavljen najmanj dvakrat v dnevno - informativnem
časopisu z veliko naklado.

(1) Investicijski sklad ima lahko v svojih naložbah posredno ali
neposredno največ 10% vrednostnih papirjev posameznega
izdajatelja.

(4) Prospekt mora pred objavo odobriti Agencija. Šteje se, da
je Agencija odobrila prospekt z izdajo dovoljenja za oblikovanje oziroma ustanovitev investicijskega sklada.

(2) Investicijski skladi, ki jih upravlja ista družba za upravljanje, v svojih naložbah skupaj ne smejo imeti posredno ali
neposredno več kot 15% vrednostnih papirjev posameznega
izdajatelja.

(5) Prospekt, ki ga je odobrila Agencija mora biti pred objavo
dostavljen vsem članom Ljubljanske borze, Banki Slovenije in
Agenciji.

98. člen

(6) Družba za upravljanje mora vsem interesentom dati na
razpolago prospekt, dopolnjen s tekočimi podatki, na mestu,
vnaprej določenim z oglasom iz tretjega odstavka tega člena.

(1) Investicijski sklad ne sme imeti svojih naložb v drugih
investicijskih skladih.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sme
investicijski sklad s soglasjem Agencije naložiti del svojega
premoženja v drug investicijski sklad pod pogoji, ki jih predpiše Agencija.
99. člen
Investicijski sklad ne sme imeti svojih naložb v naslednjih
pravnih osebah:
- družbah za upravljanje,
- depozitarju iz 17. člena tega zakona,
- banki iz 18. člena tega zakona,
- borzno posredniških družbah, ki za družbo za upravljanje
opravljajo posle v zvezi s trgovanjem z vrednostnimi papirji
investicijskih skladov,
- pravnih osebah, ki so posredno ali neposredno lastniki več
kot 10% delnic oziroma poslovnih deležev družbe za upravljanje, ki upravlja investicijski sklad.
100. člen
(1) Družba za upravljanje se sme zadolževati v svojem imenu
in za račun vzajemnega sklada do 10% vrednosti premoženja
vzajemnega sklada z najemanjem likvidnostnih kreditov
z rokom dospelosti največ 6 mesecev.
(2) Investicijska družba se ne sme zadolževati oziroma izdajati
dolžniških vrednostnih papirjev razen, če to posebej odobri
Agencija ob izdaji dovoljenja za poslovanje investicijske
družbe.
6- OBJAVA INFORMACIJ IN VAROVANJE POSLOVNE
SKRIVNOSTI
Objava Informacij o poslovanju Investicijskega sklada
101 člen
(1)0 poslovanju investicijskega sklada mora družba za upravljanje objaviti naslednje vrste informacij:
~ prospekt iz 102. člena tega zakona ob javni prodaji investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe;
~ letno in polletno poročilo o poslovanju posameznega investicijskega sklada;
~r vrednost investicijskih kuponov vzajemnega sklada ozioma delnic investicijske družbe.
Poročevalec

(7) Obvezno vsebino prospekta investicijskega sklada določi
Agencija.
Letno poročilo družbe za upravljanje
103. člen
(1) Družba za upravljanje mora objaviti letno poročilo z revidiranimi računovodskimi izkazi najkasneje v osmih mesecih po
preteku poslovnega leta.
(2) Letno poročilo družbe za upravljanje iz prvega odstavka
tega člena mora obsegati tudi:
- naslov, na katerem je v sodnem registru vpisan sedež
družbe za upravljanje in naslov sedeža uprave, če je ta različen od sedeža, vpisanega v sodnem registru;
- datum ustanovitve družbe in čas, za katerega je ustanovljena, če je ustanovljena za določen čas;
- osebna imena in položaj članov upravnega organa družbe,
vodstva in nadzornih teles in podrobne informacije o glavnih
aktivnostih teh oseb izven družbe za upravljanje, če bi te
aktivnosti lahko vplivale na poslovanje družbe za upravljanje;
- višino osnovnega kapitala družbe za upravljanje, ki je
vpisana v sodnem registru;
- predstavitev glavnih postavk iz bilance stanje in izkaza
uspeha za preteklo leto;
- opis poslovanja družbe za upravljanje v preteklem letu
z opisom posameznih vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb, ki jih upravlja;
- znesek dobička družbe za upravljanje in način njegove
razdelitve.
Podatki o vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega
sklada 104. člen
(1) Družba za upravljanje mora najmanj dvakrat na teden
v dnevnem časopisu objaviti podatke o vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki ga upravlja.
(2) Objava mora obsegati naslednje vrste podatkov: - vrednost posameznega investicijskega kupona vzajemnega
sklada na osnovi čiste vrednosti naložb;
- cena, po kateri družba za upravljanje prodaja nove investicijske kupone;
- cena, po kateri družba za upravljanje odkupuje investicijske
kupone;
- znesek povečanja ali zmanjšanja čiste vrednosti naložb
posameznega investicijskega kupona glede na njegovo zadnjo objavljeno vrednost.
15

Podatki o delnicah Investicijske družbe
105. člen
(1) Družba za upravljanje oziroma investicijska družba, če se
sama upravlja, mora najmanj enkrat tedensko v dnevnem
časopisju objaviti:
- izračunano vrednost delnic na osnovi čiste vrednosti sredstev investicijske družbe;
- zadnjo borzno ceno delnic investicijske družbe.
Varovan|e poslovne skrivnosti
106. člen
Vse osebe, ki opravljajo kakršno koli funkcijo ali so zaposlene
pri družbi za upravljanje, investicijski družbi, depozitarju iz.
17. člena tega zakona ali banki iz 18. člena tega zakona,
morajo varovati vse informacije o namenih in delovanju
družbe za upravljanje ali investicijskega sklada, razen tistih, ki
so javne po določilih prejšnjih členov tega poglavja, kot
poslovno skrivnost.
7. OMEJITVE ZARADI PREPREČEVANJA NASPROTJA INTERESOV
Ome|itve glede članstva v organih družb
107. člen
(1) Člani nadzornega sveta in uprave posamezne družbe za
upravljanje oziroma investicijske družbe ne smejo biti člani
nadzornega sveta ali uprave v drugi družbi za upravljanje
oziroma investicijski družbi.
(2) Člani nadzornega sveta in uprave posamezne družbe za
upravljanje oziroma investicijske družbe ne smejo biti člani
organov borze.
Omejitve medsebojnih poslov z vrednostnimi papirji
108. člen
(1) Prepovedani so vsi posli prodaje In nakupa vrednostnih
papirjev, kakor tudi posojanja vrednostnih papirjev, med
naslednjimi pravnimi osebami:
- med družbo za upravljanje in investicijskim skladom,
- med družbo za upravljanje in pravno osebo, ki ima
posredno ali neposredno več kot 10% delnic oziroma poslovnih deležev družbe za upravljanje,
- med investicijsko družbo in pravno osebo, ki ima posredno
ali neposredno več kot 10% delnic oziroma poslovnih deležev
družbe za upravljanje,
- med investicijskimi skladi, ki jih upravlja ista družba za
upravljanje.
(2) Prepoved iz prvega odstavka ne velja za posle nakupa in
prodaje, ki so sklenjeni na borzi.
(3) Posli, sklenjeni v nasprotju s tem členom so nični.
Dolžnost evidentiranja prodaj ali nakupov fizičnih oseb,
109. člen
(1) Na način, določen v prvem odstavku 14. člena tega zakona,
morajo družbi za upravljanje prijaviti vsak nakup ali prodajo
investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic
investicijske družbe naslednje fizične osebe:
- člani uprave in nadzornega sveta družbe za upravljanje ter
osebe, ki so zaposlene pri družbi za upravljanje, ali zanjo
opravljajo posamezne posle na podlagi posebne pogodbe,
- člani uprave in nadzornega sveta investicijske družbe ter
osebe, ki so zaposlene pri investicijski družbi, ali zanjo opravljajo posamezne posle na podlagi posebne pogodbe,
- fizične osebe, ki imajo posredno ali neposredno v lasti več
kot 10% delnic družbe za upravljanje.
(2) Za evidenco o poslih iz prvega odstavka tega člena se
uporabljajo določbe drugega do petega odstavka tega člena.
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8. NADZOR NAD POSLOVANJEM INVESTICIJSKIH SKLADOV IN DRUŽB ZA UPRAVLJANJE
8.1. Splošno
Nadzor
110. člen
(1) Nadzor nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za
upravljanje opravlja Agencija.
(2) Agencija lahko brez omejitev pregleduje knjige, spise in
dokumente družbe za upravljanje, ki se nanašajo na poslovanje investicijskih skladov.
Ukrepi komisije
111. člen
(1) Če Agencija ob pregledu iz drugega odstavka 110. člena
tega zakona ugotovi nepravilnosti v poslovanju ali nepravilnosti pri vodenju poslovnih knjig, izda odredbo, s katero naloži,
da se ugotovljene nepravilnosti odpravijo. V odredbi določi
rok, v katerem je družba za upravljanje dolžna odpraviti pomanjkljivosti.
(2) Družba za upravljanje mora v roku iz prvega odstavka tega
člena, odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in Agenciji dostaviti poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Poročilu je dolžna priložiti listine in druge dokaze, iz
katerih izhaja, da so bile ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene.
(3) Agencija lahko, v primeru naravnih katastrof, vojne, civilnih nemirov, zaprtja bank ali borze, hudih motenj v transakcijah z devizami ali vrednostnimi papirji ali drugih podobnih
hujših motenj, izda odredbo, s katero v celoti ali delno
začasno prekine poslovanje investicijskih skladov.
(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena lahko Agencija
z odločbo začasno prepove odkup in prodajo investicijskih
kuponov posameznega vzajemnega sklada oziroma trgovanje
z delnicami posamezne investicijske družbe.
(5) Zoper odredbo iz prvega in tretjega odstavka tega člena ni
pritožbe.
Redna poročila družbe za upravljanje
112. člen
(1) Družba za upravljanje mora redno obveščati Agencijo
o svojem finančnem stanju, statusnih spremembah, kapitaiskih udeležbah v drugih pravnih osebah, lastnikih njenega
osnovnega kapitala, o vsakem pojavu plačilne nesposobnosti
ter o morebitnih likvidnostnih težavah investicijskih skladov,
ki jih upravlja.
(2) Agencija predpiše podrobnejši način in roke za obveščanje iz prvega odstavka tega člena.
Druge pristojnosti Agencije v postopku nadzora
113. člen
Pri opravljanju nadzora lahko Agencija zahteva:
- poročila in informacije o poslovnih zadevah družbe za
upravljanje oziroma investicijskega sklada;
- poročila in dodatne informacije o opravljeni reviziji druzD
za upravljanje oziroma investicijskega sklada;
- izredne revizijske preglede družbe za upravljanje ozirom
investicijskega sklada;
- spremembo ali dopolnitev pravil upravljanja vzajemneg
sklada.
Stroški nadzora
114. člen
Če Agencija ugotovi nepravilnosti pri poslovanju ali n*R!'a]!!!l
nosti pri vodenju poslovnih knjig je družba za upravljanj
Agenciji dolžna povrniti stroške nadzora.
poročevalec

Revizija poslovanja
115. člen

Odločanje o odvzemu dovoljenja
120. člen

(1) Družba za upravljanje zagotovi, da se opravi revizija letnega poslovanja investicijskega sklada po revizorju, pooblaščenem za opravljanje revizije.

(1) Agencija mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku 30 dni
od prejema izjave iz 119. člena tega zakona oziroma od izteka
roka za takšno izjavo.

(2) Poročilo o opravljeni reviziji letnega poslovanja mora
družba za upravljanje posredovati Agenciji najkasneje v roku
štirih mesecev po izteku poslovnega leta.

(2) Agencija sme odločati o odvzemu dovoljenja samo zaradi
tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala
odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo
na podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni
v odredbi o začetku postopka, in ki jih je izjavi iz 119. člena
tega zakona priložila družba za upravljanje.

8.2. Odvzem dovoljena za opravljanje dejavnosti
Postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti
116. člen
V postopku za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti se
uporabljajo splošne določbe tega zakona o postopku odločanja Agencije, če ni v naslednjih členih drugače določeno.
Razlogi za odvzem dovoljenja
117. člen
Agencija odvzame družbi za upravljanje dovoljenje za opravljanje dejavnosti v naslednjih primerih:
- če družba za upravljanje ne ravna v skladu z odredbo iz
prvega odstavka 111. člena tega zakona;
- če pri pregledu poslovanja ali na podlagi drugih podatkov,
s katerimi razpolaga, ugotovi, da družba za upravljanje huje
krši določbe tega zakona o naložbah investicijskih skladov ali
omejitve iz 108. člena tega zakona;
- če ugotovi, da so prenehali pogoji za opravljanje dejavnosti
iz 9. in 10. člena tega zakona, ali da so bile huje kršene
omejitve iz 12. ali 13. člena tega zakona.
Začetek postopka za odvzem dovoljenja
118. člen
(1) Če iz podatkov, s katerimi Agencija razpolaga, izhaja
utemeljen sum, da je podan kateri od razlogov za odvzem
dovoljenja, izda odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja.
(2) Odredba iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
~ določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi bile
razlog za začetek postopka,
~ navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je
A
9encija odločila, da obstaja utemeljen sum iz prvega
odstavka tega člena,
~ obrazložitev odločitve o začetku postopka.
Ju3) V odredbi iz prvega odstavka tega člena Agencija določi
' di rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni
šteto od dneva vročitve odločbe družbi za upravljanje, v katerem se družba za upravljanje lahko izjavi o razlogih za začetek
Postopka.
(4) Zoper odredbo iz prvega odstavka tega člena ni posebne
Pritožbe.

Ustavitev postopka
121. člen
Agencija ustavi postopek za odvzem dovoljenja:
- če dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi katerih je
izdala odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja,
nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali
- če da ni dokazano, da je družba za upravljanje storila
dejanje, oziroma da so podane okoliščine, zaradi katerih je
izdala odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja.
Odločba o odvzemu dovoljenja
122. člen
(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati:
- odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in
datuma izdaje dovoljenja;
- firmo in sedež družbe za upravljanje, ki ji je dovoljenje
odvzeto;
- določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za
odvzem dovoljenja;
- odločitev iz drugega odstavka 90. člena tega zakona.
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena.
9. POSTOPEK ODLOČANJA KOMISIJE
Uporaba določb o postopku odločanja Agencije
123. člen
(1) Agencija odloča o zahtevah za izdajo dovoljenj in soglasij,
določenih v tem zakonu, in sprejema druge odločitve v posamičnih zadevah, za katere je pooblaščena s tem zakonom,
v postopku, določenem v zakonu, ki ureja trg vrednostnih
papirjev, če ni v tem zakonu drugače določeno.
(2) Agencija v soglasju z Vlado Republike Slovenije izda tarifo,
v kateri določi višino taks in nadomestil za odločanje o posamičnih zadevah.
10. POSEBNE DOLOČBE ZA POOBLAŠČENE DRUŽBE ZA
UPRAVLJANJE IN POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE
DRUŽBE
10.1. Sploino

Izjava o razlogih za odvzem dovoljenja
119. člen

Uporaba določb tega poglavja
124. člen

(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko družba za
"Pravljanje navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem dovo■lenja ni utemeljen in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje
°ostoj zatrjevanih dejstev. Če se družba za upravljanje v izjavi
s
klicuje na listinske dokaze, je dolžna te dokaze priložiti izjavi.

Za pooblaščene družbe za upravljanje in pooblaščene investicijske družbe se smiselno uporabljajo določbe 1.-9.
poglavja tega zakona, če ni v tem poglavju drugače določeno.

(2)I Če družba listinskih dokazov izjavi ne priloži, se ne upoabljajo določbe postopka odločanja Agencije o nepopolnih
^'ogah,
temveč Agencija pri odločanju upošteva zgolj tiste
Q
°kaze, ki so izjavi priložene.
(n3) Po izteku roka za izjavo družba za upravljanje nima pravice
avajatj novih dejstev in predlagati novih dokazov.
Poročevalec

Pooblaščena Investicijska družba
125. člen
Pooblaščena investicijska družba je investicijska družba,
ustanovljena z namenom zbiranja lastniških certifikatov iz 31.
člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 55/92,7/93 in 31/93 - v nadaljnjem besedilu: Zakon
o lastninskem preoblikovanju) in odkupa delnic, izdanih
v skladu s predpisi o lastninskem preoblikovanju.
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Pooblaščena družba za upravljanje
126. člen
Pooblaščena družba za upravljanje je družba za upravljanje,
ki dobi posebno dovoljenje za upravljanje pooblaščene investicijske družbe.
10.2. Pooblaščena družba za upravljanje
Vplačilo delnic pooblaščene družbe za upravljanje
127. člen
(1) Ne glede na določbo petega odstavka 9. člena tega zakona
mora biti pred vpisom ustanovitve pooblaščene družbe za
upravljanje v sodni register za vsako delnico te družbe vplačano najmanj 50% njene nominalne vrednosti. Delnice morajo
biti v celoti vplačane najkasneje v roku dveh let od vpisa
ustanovitve pooblaščene družbe za upravljanje v sodni register.
(2) V primeru povečanja osnovnega kapitala družbe za upravljanje z vložki morajo biti delnice v celoti vplačane pred
vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Družbeniki oziroma delničarji pooblaščene družbe za upravljanje
128. člen
(1) Družbeniki oziroma delničarji pooblaščene družbe za
upravljanje ne smejo biti naslednje osebe:
- Republika Slovenija ali pravne osebe, katerih večinski lastnik je Republika Slovenija,
- pravne osebe iz 3. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju,
- pravne osebe, ki so z osebami iz druge alinee prvega
odstavka tega člena v razmerju odvisne ali obvladujoče
družbe.
(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena tudi ne smejo financirati ustanovitve pooblaščene investicijske družbe.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je lahko
družbenik oziroma delničar pooblaščene družbe za upravljanje banka, katere večinski lastnik je Republika Slovenija, če
pridobi soglasje Agencije. Agencija izda soglasje na podlagi
predhodnega mnenja Banke Slovenije.
(4) Tuje pravne ali fizične osebe lahko posredno ali neposredno pridobijo skupno več kot 50% delnic oziroma poslovnih deležev pooblaščene družbe za upravljanje le s soglasjem
Agencije.
(5) Če pridobi delnice oziroma deleže pooblaščene družbe za
upravljanje oseba iz prvega odstavka tega člena in ne gre za
banko iz tretjega odstavka tega člena ali če tuja pravna ali
fizična oseba v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena
pridobi delnice oziroma poslovne deleže družbe za upravljanje, nima pravice do udeležbe na dobičku in pri upravljanju
družbe za upravljanje, Agencija pa lahko pooblaščeni družbi
za upravljanje tudi odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz 16. člena tega zakona in posebno dovoljenje iz 131.
čena tega zakona.
Omejitev naložb pooblaščene družbe za upravljanje
129. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 13. člena tega zakona
ima lahko družba za upravljanje tiste delnice pooblaščene
investicijske družbe, ki jih pridobi namesto povrnitve stroškov
ustanovitve in namesto plačila dela provizije v denarju.
Drugi posebni pogoji
130. člen
(1) Pooblaščena družba za upravljanje ne sme skleniti
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pogodbe o upravljanju pooblaščene investicijske družbe,
dokler ne pridobi dovoljenja iz 16. člena tega zakona in
posebnega dovoljenja za upravljanje pooblaščene investicijske družbe.
(2) Pooblaščena družba za upravljanje ne sme opravljati
nobene druge dejavnosti, razen upravljanja investicijskih
skladov.
Posebno dovoljenje za upravljanje pooblaščene investicijske družbe
131. člen
(1) Za zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje
pooblaščene investicijske družbe se smiselno uporabljajo
določbe 15. člena tega zakona.
(2) Zahtevo iz prvega odstavka tega člena lahko vloži pooblaščena družba za upravljanje hkrati z zahtevo iz 15. člena tega
zakona.
(3) Ne glede na določbo 16. člena tega zakona lahko Agencija
zavrne zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje
pooblaščene investicijske družbe, če ugotovi, da pooblaščena družba za upravljanje že upravlja pooblaščene investicijske družbe, katerih skupni znesek osnovnega kapitala presega 10 % vsote zneska osnovnega kapitala vseh pooblaščenih investicijskih družb v Republiki Sloveniji.
10.3. Pooblaščena Investicijska družba
Ustanovitev pooblaščene Investicijske družbe
132. člen
(1) Pooblaščeno investicijsko družbo lahko ustanovi samo
pooblaščena družba za upravljanje.
(2) Ne glede na določbo 170. člena Zakona o gospodarskih
družbah je lahko ustanovitelj pooblaščene investicijske
družbe ena sama pooblaščena družba za upravljanje.
Osnovni kapital pooblaščene investicijske družbe
133. člen
(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala pooblaščene investicijske družbe je 100.000.000 tolarjev.
(2) Znesek osnovnega kapitala pooblaščene investicijske
družbe ne sme presegati 10.000.000.000 tolarjev.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka 56. člena tega
zakona, mora statut pooblaščene investicijske družbe pooblastiti upravo, da osnovni kapital poveča za 5% zneska osnovnega kapitala ob ustanovitvi pooblaščene investicijske družbe
z izdajo novih delnic družbi za upravljanje namesto plačila
provizije.
(4) Če so vse delnice investicijske družbe vplačane
iztekom roka za vpisovanje in vplačilo delnic, lahko družba za
upravljanje ne glede na določbo drugega odstavka 56. člena
tega zakona in določbe Zakona o gospodarskih družbah
o povečanju osnovnega kapitala, izda sklep o povečanju
osnovnega kapitala, če za takšno povečanje pridobi soglasje
Agencije. Za soglasje se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona o dovoljenju za ustanovitev investicijske družbe.
(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena je dolžna P9'
oblaščena družba za upravljanje pred vpisom pooblaščene
investicijske družbe v sodni register spremeniti določbe statuta o znesku osnovnega kapitala pooblaščene investicijske
družbe tako, da te ustrezajo skupni nominalni vrednost
dejansko vplačanih delnic.
poročevalec

Delnice pooblaščene investicijske družbe
134. člen
(1) Delnice pooblaščene investicijske družbe se lahko vplačajo samo v denarju ali s certifikati iz 31. člena Zakona
o lastninskem preoblikovanju in morajo biti vplačane v celoti
pred vpisom ustanovitve investicijske družbe v sodni register.
(2) Ne glede na določbo četrtega odstavka 57. člena tega
zakona se delnice investicijske družbe glasijo na ime in niso
prenosljive s pravnimi posli med živimi dokler se ne uvrstijo
v kotacijo na borzi.
(3) Agencija lahko določi posebne pogoje za uvrstitev delnic
pooblaščene investicijske družbne v kotacijo na borzi.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka 208. člena Zakona
o gospodarskih družbah rok za vplačilo delnic ne sme biti
daljši od šest mesecev, od dne, določenega za začetek vpisovanja.
Stroški ustanovitve pooblaščene investicijske družbe
135. člen
(1) Statut investicijske družbe lahko določi, da ima pooblaščena družba za upravljanje pravico do povrnitve dejanskih
stroškov ustanovitve družbe, ki ne smejo presegati 5% vrednosti osnovnega kapitala investicijske družbe. Stroški se
v statutu lahko določijo tudi v pavšalnem znesku.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora statut tudi
določiti, da je pooblaščena družba za upravljanje namesto
povrnitve stroškov v denarju upravičena do delnic v odstotku
vrednosti osnovnega kapitala pooblaščene investicijske
družbe, ki je enaka v statutu določenim stroškom ustanovitve.
Dejavnost pooblaščene investicijske družbe
136. člen
(1) Pooblaščena investicijska družba ne sme opravljati
nobene druge dejavnosti razen javnega zbiranja certifikatov iz
31. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju ter denarnih
sredstev in investiranja tako zbranih sredstev v delnice, ki jih
prodaja Sklad, druge prenosljive vrednostne papirje in nepremičnine.
(2) Kadar pooblaščena investicijska družba pri opravljanju
dejavnosti iz prvega odstavka tega člena pridobi zadostno
število delnic posameznega izdajatelja, sme opravljati tudi
dejavnost nadzora in upravljanja takšne družbe - izdajatelja.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena opravlja pooblaščena družba za upravljanje v imenu in za račun pooblaščene
investicijske družbe tudi vse posle v zvezi z nadzorom in
u
pravljanjem družbe - izdajatelja.
Statut in pogodba o upravljanju
137. člen
Agencija izda predpis, v katerem določi vzorec statuta pooblaščene investicijske družbe in pogodbe o upravljanju, ki jo
Pooblaščena investicijska družba sklene z pooblaščeno
družbo za upravljanje.
Upravljanje pooblaščene investicijske družbe
138. člen
Glede upravljanja pooblaščene investicijske družbe se ne
uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka 62. člena
,e
ga zakona.
Provizija pooblaščene družbe za upravljanje
139. člen
H) Pooblaščena družba za upravljanje ima pravico do provi*'je za upravljanje pooblaščene investicijske družbe.
Poročevalec

(2) Provizija iz prvega odstavka tega člena ne sme letno
presegati 3% povprečne letne čiste vrednosti sredstev pooblaščene investicijske družbe.
(3) Prvih pet let po ustanoviti pooblaščene investicijske
družbe se del provizije iz drugega odstavka tega člena v višini
1% povprečne letne čiste vrednosti sredstev pooblaščene
investicijske družbe ne sme izplačati v denarju, ampak
z izdajo delnic iz tretjega odstavka 133. člena in sicer eno
petino teh delnic za vsako leto.
(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena se mora pooblaščena družba za upravljanje s pogodbo o upravljanju zavezati,
da delnic, ki jih prejme namesto izplačila letne provizije, ne bo
prodala, dokler upravlja pooblaščeno investicijsko družbo ali
dokler se te delnice ne uvrstijo v kotacijo na borzi, in da
v navedenem obdobju tudi ne bo izvrševala pravic upravljanja, ki ji na podlagi teh delnic pripadajo. Če pogodba o upravljanju preneha zaradi razlogov na strani družbe za upravljanje, je le-ta dolžna delnice vrniti.
(5) Določba četrtega odstavka tega člena velja tudi za delnice
iz drugega odstavka 135. člena tega zakona, ki jih pooblaščena družba za upravljanje, prejme namesto izplačila stroškov ustanovitve.
Naložbe pooblaščenih Investicijskih družb
140. člen
(1) Za naložbe pooblaščenih investicijskih družb se ne uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka 94. člena,
prvega, drugega in tretjega odstavka 95. člena in 97. člena
tega zakona.
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 93. člena tega
zakona sme imeti pooblaščena investicijska družba naložena
sredstva v nepremičnem premoženju, pri čemer takšne
naložbe ne smejo presegati 20% vseh naložb pooblaščene
investicijske družbe.
(3) Pooblaščena investicijska družba ne sme imeti več kot
10% svojih naložb v vrednostnih papirjih istega izdajatelja
oziroma istega in z njim povezanega izdajatelja.
(4) Pooblaščena investicijska družba ne sme imeti več kot
skupno 20% svojih naložb v pravnih osebah, ki so v poslovnem razmerju z osebami, ki so lastniki več kot 10% delnic
oziroma poslovnih deležev pooblaščene družbe za upravljanje.
Uskladitev naložb z določbami o naložbah pooblaščenih
Investicijskih družb
141. člen
Naložbe pooblaščene investicijske družbe morajo biti od
ustanovitve te družbe dalje v skladu z določbami tretjega
odstavka 94. člena, 99. člena in 100. člena tega zakona.
Z drugimi določbami tega zakona o naložbah pooblaščenih
investicijskih družb pa je svoje naložbe dolžna uskladiti do
vložitve zahteve za uvrstitev delnic v kotacijo na borzi.
Objava Informacij
142. člen
(1) Dokler se delnice investicijske družbe ne uvrstijo v kotacijo
na borzi, se ne uporablja določba 105. člena tega zakona.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena je dolžna pooblaščena družba za upravljanje enkrat mesečno objaviti naslednje
informacije:
- o nakupih in prodajah vrednostnih papirjev in drugega
premoženja ter cenah za te nakupe in prodaje,
- knjigovodsko vrednost sredstev pooblaščene investicijske
družbe.
(3) Za prospekt o javni ponudbi delnic pooblaščene investicijske družbe se ne uporablja določba petega odstavka 102.
člena tega zakona.
Uskladitev naložb In poslovanja z določbami o Investicijskih
družbah
143. člen
(1) Pooblaščena investicijska družba prične z usklajevanjem
z določbami 1.-9. poglavja tega zakona v roku petih let od
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uveljavitve tega zakona, in se uskladi v roku nadaljnjih petih
let.
(2) Agencija predpiše način postopnega usklajevanja z določbami iz 1. - 9. poglavja tega zakona, in način, na katerega je
pooblaščena investicijska družba dolžna poročati o takšnem
usklajevanju.
(3) Če pooblaščena investicijska družba v roku iz prvega
odstavka tega člena ne uskladi svojih naložb in poslovanja
z določbami 1.-9. člena tega zakona, je nadzorni svet dolžan
v roku 60 dni po izteku roka za vskladitev sklicati skupščino
delničarjev, ki odloči bodisi, da se začne likvidacija pooblaščene investicijske družbe ali pa da se pooblaščena investicijska družba preoblikuje v redno delniško družbo.
(4) Če nadzorni svet ne skliče skupščine delničarjev ali če
skupščina delničarjev ne sprejme ene od odločitev iz tretjega
odstavka tega člena, vloži Agencija predlog za začetek
postopka redne likvidacije pooblaščene investicijske družbe.
11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
144. člen
(1) Pravne osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona upravljajo
vzajemne sklade, uskladijo svoje poslovanje in naložbe vzajemnih skladov z določbami tega zakona in do 31.12.1994
vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnih

I. UVOD
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje bo
določal pogoje za oblikovanje oziroma ustanovitev vzajemnih
skladov in investicijskih družb, ki naj bi imele na slovenskem
trgu kapitala vlogo finančnega posrednika predsvem za
»male- investitorje v vrednostne papirje, ki želijo plasirati
relativno majhne zneske ter obenem sprejeti določeno stopnjo tveganja pri svoji naložbi, ki bo manjša, kot če bi investirali v posamezne vrednostne papirje. Namreč investicijski
sklad je finančna institucija, ki je podobna banki, predvsem
ko gre za »odprti« vzajemni sklad, vendar se obenem
pomembno razlikuje od banke v tem, da ne zagotavlja nominalne trdne vrednosti tistega, kar so vanjo vložili »vlagatelji«
sklada. Za banke so te institucije, ki bodo kmalu nastale,
pomembne, ker so jim na eni strani lahko konkurenčne (delnica oziroma investicijski kupon investicijskega sklada je
namreč bližja vezani, bančni vlogi kot delnica ali obveznica)
in na drugi strani, ker so lahko tudi banke tiste institucije, ki
lahko vodijo te sklade in bo šlo pri tem za nov bančni posel.
Poleg tega bo vsebinsko pomembna tudi ločitev med skladi,
ki se ustanovijo zaradi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij in ki bodo poskušali pripraviti prebivalstvo do tega,
da v te sklade vložijo lastninske certifikate, pridobljene
v postopku privatizacije, ter skladi, ki bodo imeli namen
pripraviti posameznike, da vložijo svoj denar (prihranke) oziroma premoženje ki so ga imeli doslej v kakšni drugi obliki.
II. SPLOŠNI DEL
V primerjavi z prejšnjim besedilom zakona o vzajemnih skladih, investicijskih družbah in družbah za upravljanje v predlogu zakona ni bilo storjenih nikakršnih vsebinskih sprememb
ter so tako vse ekonomske kategorije in pogoji enaki kot
v prejšnjih besedilih zakona. Spremembe, ki so bile storjene
po opravljenih posvetovanjih z domačimi ekonomskimi in
pravnimi strokovnjaki s tega področja, na podlagi pripročil
svetovalca International Finance Corporation (IFC), na podlagi priporočil in mnenj skupine svetovalcev firme AWT iz
Dunaja, katere delo je bilo financirano iz sredstev za tehnično
pomoč Evropske Banke za Obnovo in Razvoj (EBRD) ter
v skladu z ugotovitvami mednarodne Delavnice o privatizacijskih skladih (C. E. E. P. N.; od 26. 8. do 28. 8. 1993) in ki so
imele za posledico tudi preštevilčenje in dodajanje novih
členov, so bile naslednje:
1) Zaradi terminološke jasnosti ter preglednosti je bil uveden
generičen pojem investicijskih skladov, ki vključuje »odprte«
vzajemne sklade brez pravne subjektivitete ter »zaprte« investicijske družbe kot pravne osebe z obliko delniške družbe.
Glede na takšen nov pojem je spremenjen tudi naslov zakona.

skladov iz 15. člena tega zakona. Poleg listin iz 15. člena tega
zakona so zahtevi dolžni priložiti tudi dokaz o uskladitvi
naložb vzajemnega sklada z določbami tega zakona.
(2) Če ravnajo pravne osebe iz prvega odstavka v nasprotju
s prvim odstavkom tega člena, ali če Agencija zavrne zahtevo
za izdajo dovoljenja, začne Agencija postopek likvidacije vzajemnega sklada po 53. členu tega zakona oziroma odloči
o prenosu upravljanja po 54. členu tega zakona.
145. člen
Do ustanovitve Agencije izvršuje njene pristojnosti v zvezi
s pooblaščenimi družbami za upravljanje in pooblaščenimi
investicijskimi družbami Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, ostale pristojnosti Agencije pa Ministrstvo za finance.
146. člen
Do izdaje posebnih računovodskih standardov iz drugega
odstavka 43. člena in prvega odstavka 82. člena tega zakona,
se za izdelavo bilance stanja in izkaza uspeha investicijskih
skladov smiselno uporabljajo računovodski standardi za izdelavo bilance stanja in izkaza uspeha gospodarskih družb.
147. člen
Ta zakon začne velji trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

2) Spremenjena je bila sistematika zakona, ki naj bi doprinesla k boljši preglednosti.
3) Pravna terminologija je bila prilagojena terminologij/
Zakona o gospodarskih družbah (Ur. I. št. 30/93) - korporacijski del zakona in terminologiji Zakona o obligacijskih razmerjih - obligacijski del zakona.
4) Zaradi uskladitve z osnutkom zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Poročevalec Državnega zbora RS; št. 13-3.6. 1993),
ki bo natančno uredil pravni položaj, način delovanja ter
pristojnosti Komisije za vrednostne papirje in borzo kot neodvisne organizacije, ki naj bi skrbela za nadzor trga vrednostnih papirjev ter nadzirala profesionalne ne-bančnih institucije, ki poslujejo na tem trgu, so bile v primerjavi z osnutkom
zakona prenošene pristojnosti nadzora nad poslovanjem
investicijskih skladov in družb za upravljanje ter vodenje
postopka za izdajanja dovoljenj z Ministrstva za finance na
omenjeno Komisijo. Temeljna pristojnost Komisije za vrednostne papirje in borzo naj bi namreč bila regulacija in nadzor
trga vrednostnih papirjev, kamor spada tudi izdajanje in trgovanje s kuponi investicijskih skladov oziroma delnicami investicijskih družb, omenjeni organizaciji skupaj z družbo za
upravljanje pa se uvrščajo med ne-bančne finančne organizacije, zato je zaradi učinkovitejšega nadzora primerneje, da nebančne finančne posrednike enotno nadzira pristojni organS tem v zvezi so bile dodane tudi določbe o postopkih pridobitve dovoljenj (ki je pravno bolj ustrezen termin kot v predhodnem tekstu zakona uporabljen termin »soglasje«) kot tudi
nujno potrebne določbe o postopku odvzema dovoljenj,
morajo biti kot osnoven instrument pravne varnosti v celoti
vsebovane v samem zakonu. V nasprotju z načelom pravne
varnosti bi namreč bilo, da organ (Komisija), ki odloča o tako
pomembnih pravicah kot so dovoljenja za upravljanje vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb, sam sebi predpisuje
postopek, v katerem bo odločal in pravna sredstva zoper
njegove odločitve.
.
5) Zlasti so bile natančneje dodelane določbe, ki se nanašajo
na vzajemne sklade, in sicer iz naslednjih razlogov: vzajemn
sklad ni pravna oseba temveč zgolj skup premoženja z omejeno subjektiviteto. Na premoženju vzajemnega sklada obstojijo stvarno pravne pravice (in ne korporacijske za razliko oo
investicijskih družb), inkorporirane v posebnem vrednostnem
papirju - investicijskem kuponu. Ker naše pozitivno Prav0.n,n
pozna takšne vrste skladov brez pravne subjektivitete, je oiio
potrebno ta (v našem pozitivnem pravu nov in relativno siaD
poznan institut) toliko bolj natančno in dosledno opredeli'■
V zvezi z omenjenim so bile natančneje dodelane predvsem
določbe glede postopka in načina oblikovanja vzajemneg
sklada s strani družbe za upravljanje s sprejemom Prak
upravljanja vzajemnega sklada in sklenitvijo pogodbe z bank

oziroma institucijo, ki je pooblaščena za opravljanje plačilnega prometa in ki bo opravljala posle v zvezi z denarnim
poslovanjem sklada ter z depozitarjem, ki bo opravljal posle
v zvezi z hranjenjem vrednostnih papirjev. Te določbe so
potrebne za zagotovitev nemotenega poteka vplačil in pravočasnih izplačil denarja investitorjev v vzajemni sklad. Nadalje
so bile dodelane določbe glede načina in pogojev upravljanja
vzajemnega sklada ter glede pravnih razmerij med imetniki
investicijskih kuponov in družbo za upravljanje, ki bo upravljala z vzajemnimi skladi, določbe glede provizije od vplačila
in izplačila investicijskih kuponov ter provizije za upravljanje
z
vzajemnim skladom in povrnitve stroškov družbi za upravljanje. Dodane so bile določbe glede postopka in pogojev prenosa upravljanja vzajemnega sklada na drugo družbo za
upravljanje, ki naj bi bil mogoč le s soglasjem imetnikov 70%
investicijskih kuponov (oziroma obvezen na zahtevo takšnega
števila imetnikov kuponov) ter po pridobitvi dovoljenja Komisije za prevzem upravljanja. Nadalje so bile natančneje razdeIsne določbe glede omenjene banke, ki bo opravljala tudi
posamezna finančna in tehnična opravila v zvezi z upravljanjem sklada. S ciljem povečati stopnjo varstva investitorjev
oziroma imetnikov investicijskih kuponov so bile bolj jasno
opredeljene predvsem določbe glede odškodninske odgovornosti banke za škodo, ki jo takšna institucija povzroči z neizpolnitvijo oziroma nepravilno izpolnitivjo svojih obveznosti.
Dopolnjene so bile tudi določbe o likvidaciji vzajemnih
skladov.
6) Natančneje so bile izdelane določbe, ki se nanašajo na
posjovanje investicijskih družb (delniška družba, ki se ustanovi z namenom zbiranja kapitala in investiranja zbranega
kapitala v vrednostne papirje po načelu diverzifikacije oziroma omejitve tveganja). Lastnik premoženja (portfelja)
sklada je tako investicijska družba kot korporacija, njeni delničarji pa so solastniki investicijske družbe in ne neposredno
Premoženja kot pri vzajemnem skladu. Za ustanovitev (za
katero je potrebno dovoljenje Komisije) in poslovanje investicijske družbe se uporablja Zakon o gospodarskih družbah kot
?plošni zakon, razen če ni z zakonom o investicijskih skladih
•n družbah za upravljanje kot posebnim zakonom določeno
vprašanje urejeno drugače. V novem besedilu zakona je posebej razdelana pravica družbe za upravljanje do povrnitve
stroškov ustanovitve investicijske družbe v določeni višini,
9'ede na to, da je tudi višina provizije za upravljanje, iz katere
se bo financirala družba za upravljanje z zakonom, omejena.
Glede na poseben namen in dejavnost investicijske družbe
kot finančne organizacije je bilo posebej urejeno področje
upravljanja investicijske družbe skupaj z določbami glede
sestave in pristojnosti organov delniške družbe (uprava, nadzorni svet). Nadzorni svet je obvezen organ delniške družbe,
9lede na to, da bo z investicijsko družbo upravljala in sprejemala poslovne odločitve v njenem imenu druga družba (za
upravljanje). Veljajo tudi omejitve pri članstvu v nadzornem
svetu investicijske družbe za osebe, ki bi se lahko pri sprejemanju odločitev iz svoje pristojnosti znašle v konfliktni situaciji
(osebe, ki so zaposlene v družbi za upravljanje ali so že
c
'ani statutarnih organov le-te).
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) Dodane so bile določbe, ki se nanašajo na pogodbo
o upravljanju, s katero se družba za upravljanje zaveže proti
Plačilu
upravljati investicijsko družbo in pri tem kot strokovn
iak v imenu in za račun investicijske družbe opravljati vse
Posle v zvezi z upravljanjem finančnega premoženja (portfelja
vrednostnih papirjev) investicijske družbe in zagotavljati
Pogoje za upravljanje investicijske družbe ter s tem v zvezi
opraviti ustrezne raziskave tržišča, izvršiti predstavitev investicijske družbe javnosti ter pripraviti, objaviti prospekt za
lavno prodajo delnic, skrbeti za administrativne storitve, pripraviti poslovni načrt družbe,... itd. Te določbe so v celoti
^°ve, namreč takšna pogodba je inominatna pogodba, ki
v naši poslovni praksi iz razumljivih razlogov sploh še ni
Poznana. Zato je potrebno v zakonu določiti vsaj nekatera
»Plošna pravila, ki veljajo za takšno pogodbo oziroma tiste
Posebne značilnosti, po katerih se razlikuje od klasične mandatne pogodbe. Namreč pogodba o upravljanju je po svoji
naravi posebna oblika gospodarske - mandatne pogodbe. Za
*|asično mandatno pogodbo je po določilih Zakona o obliga^'iskih
razmerjih (751. in 752. člen) značilno, da je mandatar
,r
ogo vezan na navodila mandanta. Takšna ureditev (ki bi
Poročevalec

veljala, če se pogodba o upravljanju posebej ne uredi) je za
pogodbo o upravljanju neprimerna. Temeljni namen pogodbe
o upravljanju, zaradi katerega praviloma investicijska družba
s svojim portfeljem ne sme upravljati sama, je namreč, da naj
posle upravljanja opravlja neodvisen strokovnjak (takšne rešitve poznajo tudi v večini tujih zakonodaj s tega področja).
Stopnja neodvisnosti, ki mora biti značilna za pogodbo
o upravljanju, le-to približuje pogodbi o delu. Edina značilnost mandatne pogodbe, ki jo pogodba o upravljanju obdrži
je opravljanje pravnih poslov, ki jih družba za upravljanje
opravlja v imenu in za račun investicijske družbe. V besedilu
zakona je urejeno tudi analogno pravno razmerje med družbo
za upravljanje, ki upravlja z vzajemnim skladom, in banko.
8) Bolj jasno so bile izdelane določbe o naložbah investicijskih skladov, predvsem glede razpršenosti naložb skladov, ki
imajo temeljni namen zaščititi investitorje pred koncentracijo
portfelja sklada ter s tem povečanja tveganja. Dodane pa so
bile določbe o prepovedi lastništva pomembnega deleža kapitala v posamezni družbi, v kateri ima investicijski sklad naloženo svoje premoženje, in ki bi investicijskemu skladu oziroma družbi za upravljanje (ali več skladom, s katerimi upravlja ista družba za upravljanje) omogočal aktivno upravljanje
s takšno družbo oziroma omogočal vpliv na management
družbe ter njeno poslovno politiko. Takšne določbe v besedilu zakona uveljavljajo razliko med investicijskimi skladi in
holdinškimi družbami, ki jih ta zakon ne ureja. Namreč zakon
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje naj bi urejal
institucije, ki bi mobilizirale sredstva in zagotavljale učinkovito investiranje tako zbranih sredstev preko široko razpršenega portfelja, brez vmešavanja v poslovne odločitve družb,
v katere so usmerjene investicije. »Aktiven« način investiranja
poleg tega zahteva drugačen način in pravila upravljanja
s skladom, ko* tudi drugačno strukturo upravljalcev, ki
morajo biti posebej usposobljeni za upravljanje s posamezno
družbo in ne le s portfeljem kot celoto. Poleg tega so tudi
primerjalno-pravno takšni skladi (venture funds) urejeni
s posebnimi pravili.
9) Vsebino prospekta vzajemnega sklada ozroma investicijske
družbe, ki mora biti izdelan in javno objavljen pri javni
ponudbi vrednostnih papirjev investicijskega sklada naj bi po
besedilu zakona s podzakonskim aktom predpisala Komisija
za vrednostne papirje in borzo. Osnovni namen prospekta je
zagotovitev natančnih, tekočih in relevantnih informacij
potencialnemu kupcu investicijskega kupona oziroma delnice investicijske družbe in mu tako omogočiti oceno svoje
bodoče naložbe ter na ta način zagotoviti učinkovitejše investiranje. Prospekt ima poleg tega tudi namen pojasniti potencialnim investitorjem cilje upravljanja s portfeljem sklada ter
jim omogočiti oceno sprejetega tveganja. Rešitev, da vsebino
prospekta predpiše komisija, je vpeljana predvsem zato, ker
se s hitrim razvojem trga kapitala vzporedno spreminja tudi
potreba, kateri podatki naj bodo obvezno vsebovani v prospektu, da bo le-ta izpolnjeval svoj temeljni namen. Zato je
v primerjavi z osnutkom zakona primernejše, da se namesto
v samem zakonu določi vsebina takšnega prospekta s fleksibilnejšim podzakonskim predpisom. Enaka rešitev je glede
vsebine prospektov za izdajo drugih vrednostnih papirjev
(delnice, obveznice...) vsebovana tudi v predlogu zakona
o trgu vrednostnih papirjev.
10) Dodane so bile določbe glede omejitev pri članstvu v organih družbe za upravljanje, ter določbe glede omejitev medsebojnih transakcij z vrednostnimi papirji med določenimi osebami, zaradi preprečevanja nasprotja med interesi imetnikov
vrednostnih papirjev investicijskih skladov ter interesi upravljalcev skladov, in ki se pogosto pojavljajo pri poslovanju
investicijskih skladov, družb za upravljanje ter depozitnih
ustanov. Omejitve so vključene v besedilo zakona za institucije, ki v svoji funkciji opravljajo razne posle za različne
stranke, ter imajo namen preprečiti zlorabo prednostnega
položaja takšnih ustanov na trgu, čeprav je takšna nasprotja
interesov težko popolnoma preprečiti oziroma dokazati. Zato
mora zakon vsebovati tudi določbe o prepovedi določenih
poslov, s katerimi bi se osebno v konfliktni situaciji lahko
premoženjsko okoristile. Poleg tega bi bilo v nasprotju
z načelom varstvo investitorjev, če bi naprimer bilo dopustno
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osebam, ki imajo možnost dostopa do nejavnih informacij,
izkoriščati svoj privilegiran položaj s skelepanjem poslov
o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na podlagi takšnih
informacij.
III. POSEBNI DEL - POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE
DRUŽBE IN POOBLAŠČENE DRUŽBE ZA UPRA VUANJE
Določbe tega poglavja zakona bo zakonodajno telo obravnavalo prvič, saj v prejšnjih besedilih zakona teh določb zakon
še ni vseboval. Določbe tega poglavja zakona se nanašajo na
ureditev posebnega položaja pooblaščenih družb za upravljanje in pooblaščenih investicijskih družb, kar je potrebno zlasti
s stališča posebnosti, ki jih narekuje ureditev po zakonu
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/
92, 7/93 in 31/93). Specifičnosti, ki jih narekuje lastninsko
preoblikovanje podjetij, seveda terjajo tudi posebno ureditev
za pooblaščene družbe za upravljanje in pooblaščene investicijske družbe, za katere ne more povsod in v celoti veljati
splošna ureditev, ki bo veljala za takoimenovane »navadne«
investicijske družbe in družbe za upravljanje, temveč so
potrebna določena odstopanja glede na dejstvo, da bodo
pooblaščene investicijske družbe pridobivale delnice od
Sklada Republike Slovenije za razvoj in zbirale lastniške certifikate od državljanov. Zato zakon določa, da se za pooblaščene družbe za upravljanje in pooblaščene investicijske
družbe smiselno uporabljajo splošne določbe 1. do 9.
poglavja tega zakona, vendar le, če ni v tem poglavju drugače
določeno. Gre torej za specialno ureditev, ki je potrebna iz
razlogov učinkovitega izvajanja postopkov lastninskega preoblikovanja podjetij preko skladov in investicijskih družb.
Zakon opredeljuje pooblaščeno investicijsko družbo kot tisto
investicijsko družbo, ki je ustanovljena z namenom zbiranja
lastniških certifikatov in odkupa delnic, ki Jih prodaja Sklad
Republike Slovenije za razvoj. S finančnim premoženjem oziroma portfeljem delnic, ki jih pooblaščena investicijska
družba pridobi od Sklada za razvoj, bo upravljala in skrbela,
da takšno premoženje ne izgubi svoje vrednost specializirana
družba za upravljanje. Glede na to, da gre za določen privilegiran položaj oziroma pooblaščenost družb za upravljanje in
investicijskih družb, mora taka družba pridobiti posebno
dovoljenje za upravljanje pooblaščene investicijske družbe, ki
ga izda Komisija.
Zakon v tem poglavju predvideva tudi omejitve, ki veljajo za
delničarje oziroma družbenike pooblaščene družbe za upravljanje. Kot je bilo omenjeno, bodo imele pooblaščene družbe
za upravljanje poseben položaj v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij, poleg tega pa zakon v tem delu dopuščanja, da družba za upravljanje v imenu in za račun pooblaščene
investicijske družbe (po pogodbi o upravljanju) upravlja posle
v zvezi z nadzorom in upravljanjem družbe-izdajatelja, katerega delnice (potrebno število) bo pooblaščena investicijska
družba pridobila od Sklada za razvoj oziroma ne prepoveduje
večinskega oziroma »aktivnega« deleža v takšnih družbah.
Glede na omenjene razloge besedilo zakona določa, da družbenik oziroma delničar pooblaščene družbe za upravljanje ne
sme biti država ali podjetje v večinski lasti države ter podjetje
z družbenim kapitalom in z njim povezane pravne osebe;
poleg tega za te osebe velja prepoved financiranja ustanovitve pooblaščene investicijske družbe. Izjema velja le za banke
v večinski lasti Republike Slovenije (banke v sanacijskem
postopku), ki so lahko družbenik ali delničar pooblaščene
družbe za upravljanje le z dovoljenjem Komisije po predhodnem soglasju Banke Slovenije. Omejitve veljajo tudi z ozirom
na tujce, saj lahko tuja pravna ali fizična oseba posredno ali
neposredno pridobi več kot 50% delnic oziroma poslovnih
deležev pooblaščene družbe za upravljanje le s soglasjem
Komisije. Prav tako so določeni posebni kriteriji za omejitev
naložb pooblaščene družbe za upravljanje in določeni nekateri drugi posebni pogoji, ki se nanašajo zlasti na pogoje za
sklenitev pogodbe o upravljanju pooblaščene investicijske
družbe, za kar je potrebno izpolnjevati pogoje, ki jih določi
Komisija s posebnim aktom in v katerem določi podrobnejše
pogoje za opravljanje dejavnosti upravljanja pooblaščenih
investicijskih družb. Za pooblaščene družbe za upravljanje
velja tudi načelo izključnega opravljanja dejavnosti, saj pooblaščena družba za upravljanje ne sme opravljati nobene
druge dejavnosti, razen upravljanja investicijskih skladov.
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Nadaljnja zahteva, ki jo morajo izpolnjevati pooblaščene
družbe za upravljanje, je pridobitev posebnega dovoljenja za
upravljanje pooblaščene investicijske družbe, pri čemer je
določeno, da lahko Komisija v določenih primerih zavrne
izdajo dovoljenja za upravljanje pooblaščene investicijske
družbe, če bi se z izdajo dovoljenja utegnil ogroziti prosto
konkurenčni trg na tem področju.
Za pooblaščene investicijske družbe velja ureditev, po kateri
je potrebno zagotoviti nižji osnovni kapital, kot je sicer določen za »navadne« investicijske družbe, z namenom da bi se
olajšalo ustanavljanje takšnih družb, saj v ostalem veljajo za
ustanovitev relativno strogi zakonski pogoji. Hkrati je določena tudi najvišja zgornja meja osnovnega kapitala pooblaščene investicijske družbe (10 miljard tolarjev), kar naj bi
zagotovilo minimalno število pooblaščenih investicijskih
družb.
Zakon vsebuje tudi določbe v zvezi s stroški ustanovitve
pobolaščene investicijske družbe, pri čemer določa pogoje za
povrnitev stroškov ustanovitve. Namesto denarne povrnitve
se lahko izplačajo stroški za ustanovitev v obliki delnic
v odstotku vrednosti osnovnega kapitala pooblaščene investicijske družbe. Tudi za pooblaščeno investicijsko družbo velja,
da ne sme opravljati nobene druge dejavnosti kot javno zbirati
certifikate, denarna sredstva in investirati tako zbrana sredstva v delnice, ki jih prodaja sklad, druge prenosljive vrednostne papirje in nepremičnine.
•
V zvezi s provizijo pooblaščene družbe za upravljanje besedilo zakona določa, da ima pooblaščena družba za upravljanje pravico do provizije, ki letno ne sme presegati 3%
poprečne čiste vrednosti sredstev pooblaščene investicijske
družbe. Hkrati pa določa tudi poseben način izplačevanja
provizije v prvih petih letih po ustanovitvi pooblaščene investicijske družbe in nadalje omejitve upravljanja, ki se tičejo
povezav med pooblaščeno investicijsko družbo in družbo za
upravljanje.
V zvezi z naložbami pooblaščene investicijske družbe zakon
določa nekatere izjeme od splošnih pravil, vsebovanih
v splošnem delu zakona in sicer, da ima lahko premoženje
naloženo tudi v nepremičnem premoženju do 20%, vendar pa
določa tudi nadaljnjo omejitev, da ne sme imeti več kot 10%
svojih naložb v vrednostnih papirjih istega izdajatelja, kar
pomeni, da bo morala od Sklada za razvoj pridobiti delnice
najmanj desetih različnih podjetij. Pri tem pa velja za pooblaščene investicijske družbe izjema od pravila v splošnem delu,
da ne more pridobiti večinskega oziroma »aktivnega« deleža
v takšnih podjetjih. Temeljni razlog, ki je narekoval takšno
ureditev je dejstvo, da bodo pooblaščene investicijske družbe
od Sklada za razvoj pridobile tudi »slabe« delnice podjetij
v sanaciji, pri čemer mora biti dana možnost pooblaščeni
družbi za upravljanje s strokovno kadrovsko strukturo, da
preko pooblaščene investicijske družbe pridobi v »slabem*
podjetju večinski lastniški delež ter s tem možnost vpliva na
poslovno politiko podjetja oziroma možnost izboljšanja
poslovanja takšnega podjetja.
Kar se objav informacij tiče zakon določa, katere podatke
mora pooblaščena družba za upravljanje enkrat mesečno
objaviti, sicer pa določa nekatere poenostavitve do časa,
dokler ne začnejo delnice kotirati za borzi. Kot uskladitveni
rok za uskladitev naložb in poslovanja z določbami, ki veljajo
za »navadne« investicijske družbe in družbe za upravljanja
določa zakon rok petih let od uveljavitve zakona za pričetek
usklajevanja ter nadaljnjih pet let za dokončno uskladitev
s splošnimi določbami. Akt, s katerim se bo določil podrobnejši način postopnega usklajevanja s splošnim delom
zakona, in ki se nanaša na poročanje o usklajevanju, izda
Komisija, glede na to, da bodo imele pooblaščene investicijske družbe v svojem »portfelju« v začetnem obdobju le delnice podjetij, ki so se lastninsko preoblikovale. Če se usklajevanje ne opravi v predpisanem roku, je treba sklicati skupščino delničarjev, ki lahko odloči, da se začne likvidacija pooblaščene investicijske družbe ali pa da se pooblaščena investicijska družba preoblikuje v »navadno« delniško družbo<■
V vseh nasprotnih primerih vloži Komisija predlog za začetek
postopka redne likvidacije pooblaščene investicijske družbe.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DELOVNIH RAZMERJIH - EPA 255 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 45. seji dne 30. septembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174. in
188. 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 bosta kot njeni predstavnici na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih
1. člen
V zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90 in 5/
91) se v 7. členu črtata peti in šesti odstavek.
2. člen
36.d členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Delodajalec mora opozoriti delavca na posledice prenehanja
delovnega razmerja z njegovim soglasjem v zvezi s pravicami
iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Soglasje delavca iz
Prejšnjih odstavkov mora biti pisno.«
3. člen
36.e člen se spremeni tako, da se glasi:»Delavcu, kateremu ni
mogoče trajno zagotoviti dela v organizaciji oziroma pri delodajalcu,
preneha delovno razmerje po izteku odpovednega
r
oka, ki začne teči z dokončnostjo sklepa o prenehanju delovnega razmerja.
Odpovedni rok iz prejšnjega odstavka tega člena traja:
~ 4 mesece za delavce z do 10 let delovne dobe,
~ 5 mesecev za delavce z do 20 let delovne dobe,
~ 6 mesecev za delavce z 20 ali več let delovne dobe.
Odpovedni rok za delavce iz prve, druge in tretje alinee 36.c
člena začne teči, ko se delavec vrne na delo, za delavce iz
četrte in pete alinee pa po izteku mandata oziroma v roku,
določenem s kolektivno pogodbo.«

dobe« nadomesti z besedilom: »ko dopolni pogoje za pridobitev pravice do polne starostne pokojnine«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka delavka lahko
nadaljuje z delovnim razmerjem dokler ne dopolni 40 let
zavarovalne dobe.«
9. člen
Prvi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacija oziroma delodajalec lahko s prevzemnikom
dela sklene pogodbo o delu za opravljanje začasnih oziroma
občasnih del, ki ne trajajo več kot 60 dni v posameznem
koledarskem letu, in za opravljanje trajnejših kratkotrajnih
del, za največ 8 ur na teden.«
10. člen
V prvem odstavku 110. člena se za besedo »pa« vstavi besedilo: »zavod za zaposlovanje in«.
11. člen
V prvem odstavku 132. člena se številka in beseda: »5000
dinarjev« nadomestita s številko in besedo »50.000 SIT«.
V drugem odstavku in tretjem odstavku 132. člena se številka
in beseda: »500 dinarjev« nadomestita s številko in besedo
»5.000 SIT«.
12. člen

4. člen
V drugem odstavku 36.f člena se beseda »šestmesečnega«
nadomesti z besedo »odpovednega«.

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

5. člen

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

V drugem odstavku 50. člena se za besedilom »10 ur na
■eden« doda besedilo »ali 30 ur na mesec ali 200 ur na leto«.

13. člen

Drugi stavek drugega odstavka 50. člena se črta.
6. člen
V prvem odstavku 63. člena se črta besedilo »praznikih SFRJ
in«.
7. člen
^ 12. točki prvega odstavka 100. člena se besedilo »po izteku
Šestih mesecev od dokončnosti sklepa o prenehanju delovna razmerja« nadomesti z besedilom »po izteku odpovedma roka«.

Delavci, ki so do uveljavitve tega zakona že pridobili pravice
na podlagi zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.14/
90 in 5/91), ohranijo te pravice v skladu z dosedanjimi določbami.
14.člen
V 5., 30., 36.f, 61., 62., 63., 64., 68., 77., 83., 84., 85., 87., 96., 97.,
98., 99., 100., 106., 128., 129., 132. členu ter v naslovih IV.
poglavja »Odsotnost z dela z oziroma brez nadomestila osebnega dohodka« in »Nadomestila osebnega dohodka« se
besedi »osebni dohodek« v vseh stavčnih zvezah nadomestita
z besedo »plača« v ustreznem sklonu.
15. člen

8. člen
^ 101. členu se besedilo: »ko dopolni 40 let pokojninske
Poročevalec

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o delovnih razmerjih je bil obravnavan v prvi fazi zakonodajnega postopka v Državnem zboru RS na 11. seji, dne 30.7. in
.16.9.1993 (prva obravnava). Predhodno je predlog zakona
obravnaval Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko Državnega zbora RS kot matično delovno telo, Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve, Komisija za žensko
politiko, kot tudi Državni svet na svoji 14. seji, dne 14.7.1993 in
Komisija državnega sveta za negospodarske dejavnosti.
Državni zbor je ob koncu prve obravnave sprejel predloženo
besedilo predloga zakona kot osnovo za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo in naložil Vladi RS kot predlagatelju, da pripravi predlog zakona za drugo obravnavo za
oktobrsko sejo Državnega zbora v skladu s stališči in sklepi
Državnega zbora.
Predlagatelj je v pripravi predloga zakona za drugo obravnavo, upoštevaje stališča in sklepe Državnega zbora proučil
v njih vsebovane zahteve, mnenja in predloge, kot tudi pripombe in predloge Državnega sveta ter jih ustrezno vključil
v zakonski tekst.
1. Upoštevaje stališča in pripombe k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter predvidene spremembe tega
zakona, se predlaga dopolnitev 36.d člena zakona o delovnih
razmerjih. Ker posebej varovanim delavcem, ki jim v postopku
reševanja presežnih delavcev lahko preneha delovno razmerje le z njihovim soglasjem, ni zagotovljeno denarno nadomestilo iz naslova brezposelnosti, je potrebno, da delodajalec
na to delavca posebej pisno opozori. Obveznost delodajalca
je potrebno določiti v zakonu o delovnih razmerjih. Pogoj za
prenehanje delovnega razmerja skladno z zakonom, naj bi
bilo pisno opozorilo delavcu s strani delodajalca o posledicah
takega prenehanja delovnega razmerja, kot tudi pisno
soglasje delavca. (2. člen)
2. Ponovno je potrebno poudariti, da je eden osnovnih razlogov za parcialno spreminjanje zakona o delovnih razmerjih
takoj, pred celovito pripravo in sprejemom novega zakona
o delovnih razmerjih, ki se predvideva v naslednjem koledarskem letu, skrajšanje odpovednega roka presežnim delavcem. Pri tem se upošteva, da je zakonodaja, ki bo uredila novo
organizacijo in omogočila učinkovitejše ukrepanje inšpekcije
za delo ter uveljavljanje sodnega varstva na delovnem in
socialnem sodišču, že v postopku sprejemanja v Državnem
zboru. Sledeč predlogom, izraženim v prvi obravnavi zakona
o potrebni diferenciaciji tega roka, se predlaga minimalni
štirimesečni odpovedni rok za delavce z do 10 let delovne
dobe, petmesečni odpovedni rok za delavce z do 20 let
delovne dobe in šestmesečni odpovedni rok za delavce z 20
ali več let delovne dobe. Diferenciran odpovedni rok je uveljavljen tudi v ureditvah in praksi v drugih evropskih državah
s tem, da je temeljni kriterij za diferenciacijo dolžine delovne
dobe. (3., 4. in 7. člen)

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO
7. člen
Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme za svoj ali
tuj račun opravljati del in sklepati poslov, ki sodijo v delovno
področje ali dejavnost organizacije oziroma delodajalca, če bi
to lahko vplivalo na interese organizacije oziroma delodajalca.
Delavec, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, stori
hujšo kršitev delovne obveznosti, za katero se lahko izreče
ukrep prenehanja delovnega razmerja.

3. Pri oblikovanju zakonskega teksta za drugo obravnavo je
bil upoštevan tudi predlog za omejitev nadurnega dela.
Ob tem je po oceni predlagatelja v kontekstu parcialnega
spreminjanja zakona najprimernejši predlog, ki je bil podan
v prvi obravnavi zakona, in sicer največ 10 ur na teden oz. 30
ur na mesec oz. 200 ur na leto. (5. člen)
Brez možnosti temeljitejše proučitve potreb ter potencialov
med brezposelnimi in primerjalno pravne analize pa v tem
postopku ni bil upoštevan predlog o ukinitvi možnosti enotretjinskega delovnega razmerja, poleg rednega delovnega
razmerja, ki je zakonsko predvidena za posebne profile z dolgotrajnimi poklicnimi in praktičnimi izkušnjami in znanjem
(strokovnjake, znanstvenike, raziskovalce in pedagoške delavce).
4. V zvezi z omejitvami pogodbenega dela je predlagatelj
sledil zahtevi po jasnejši zakonski ureditvi, da se pogodba
o delu lahko sklepa le za opravljanje začasnih in občasnih del,
ki ne trajajo dlje kot 60 dni v posameznem koledarskem letu
oz. za trajnejša kratkotrajna dnevna opravila, ki ne trajajo več
kot 8 ur na teden. V kolikor začasna ali občasna dela trajajo
dlje, za njihovo opravljanje ni dopustno skleniti pogodbe
o delu, temveč pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali s krajšim delovnim časom. Tak je namen že sedaj veljavnih zakonskih določil, jasnejša dikcija pa naj bi omogočala lažji in
učinkovitejši nadzor. Predlagatelj je proučil tudi predloge
o nadaljnjih omejitvah pogodbenega dela (prepoved pogodbenega dela upokojencem z višjimi pokojninami od povprečnih ter predčasno upokojenim delavcem, ter nadaljna
časovna omejitev pogodbenega dela) in ocenjuje, da bi jih
bilo primerno obravnavati v kontekstu posledic višje obdavčitve pogodbenega dela, v davčni zakonodaji. V Izhodiščih za IIfazo davčne reforme in za davčno politiko v letu 1994, materialu, ki je že bilo obravnavano v Vladi RS, se namreč že
predvideva korekcija davčnih dajatev na pogodbeno delo,
v smislu podražitve tega dela, s čimer bi se preprečile tudi
mnoge sedanje zlorabe. Glede na potrebe, ki bodo še obstajale, bodo ti predlogi ustrezno upoštevani v postopku priprave
novega zakona o delovnih razmerjih. (9. člen)
5. V posebnem členu se skladno s stališči državnega zbora
nadomešča izraz •>osebni dohodek« s »plačo« v vseh določbah zakona, kjer je izraz »osebni dohodek« uporabljen. O4člen)
6. Zlorab izplačevanja avtorskih honorarjev v primerih, ko ne
gre za avtorska dela ni mogoče preprečevati z ureditvijo
v Zakonu o delovnih razmerjih. Gre za izvajanje nadzora nad
zakonitostjo sklepanja avtorskih pogodb po eni strani in P°
drugi za nadzor nad izplačili za opravljeno delo.

po prenehanju delovnega razmerja v zvezi z izkoriščanjem
tehničnih, proizvodnih in poslovnih znanj ter poslovnih zvez,
pridobljenih z delom ali v zvezi z delom v organizaciji oziroma
pri delodajalcu.
Delavec in organizacija oziroma delavec in delodajalec se
lahko dogovorita, da v primeru, če delavec pri svojem delu al
v zvezi z delom pridobiva znanja iz prejšnjega odstavka in mu
preneha delovno razmerje po njegovi volji ali krivdi, v roku
največ dveh let po prenehanju delovnega razmerja bre
soglasja organizacije oziroma delodajalca, ne sme:

Organizacija oziroma delodajalec lahko zahteva povrnitev
škode, nastale z delavčevim ravnanjem.

- ustanavljati podjetja ali začeti opravljati samostojne dejavnosti z enako ali podobno dejavnostjo, ki jo ima organizacij
oziroma delodajalec, če bi uporaba teh znanj pomenila za
organizacijo oziroma za delodajalca konkurenco,

Delavec in organizacija oziroma delavec in delodajalec se
posebej dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih

- skleniti delovnega razmerja, pogodbe o delu ali pogodbe
o avtorskem delu v drugi organizaciji oziroma pri drugem

24

poročevalec

če posameznik ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je
organizaciji oziroma delodajalcu dolžan nadomestiti škodo,
ki se, če je ni mogoče določiti natančno, odredi v pavšalnem
znesku, določenem s kolektivno pogodbo oziroma splošnim
aktom.

Delo preko polnega delovnega časa iz prejšnjega člena lahko
traja samo toliko časa, kolikor je to nujno potrebno, vendar
največ 10 ur na teden, razen za člane posadk ladij trgovske
mornarice dolge plovbe in za delavce, ki opravljajo na ladji
nujna popravila, kjer lahko izjemoma traja 86 ur na mesec.
Zakonska časovna omejitev trajanja dela preko polnega
delovnega časa se upošteva kot povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od enega leta.

36.d člen

63. člen

Delavcu invalidu, ki ne izpolnjuje pogojev za invalidsko pokojnino, lahko preneha delovno razmerje le z njegovim soglasjem ali če se mu zagotovi sklenitev delovnega razmerja za
nedoločen čas na ustreznem delovnem mestu v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu.

Delavec ima pravico do počitka ob praznikih SFRJ in praznikih Republike Slovenije, ki so določeni kot dela prosti dnevi in
ob drugih, z zakonom določenih dela prostih dnevih.

delodajalcu, ki se ukvarja z enako dejavnostjo, če bi to za
organizacijo oziroma delodajalca pomenilo konkurenco.

Starejšemu delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za upokojitve manjka do pet let zavarovalne dobe, lahko preneha
delovno razmerje le, če se mu zagotovi dokup zavarovalne
dobe, če mu je zagotovljeno denarno nadomestilo iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev
za upokojtev ali z njegovim soglasjem pravica do ustrezne
odpravnine.
Samo s soglasjem delavca lahko preneha delovno razmerje
delavcu z manj kot enim letom delovne dobe, obema zakoncema, ki sta zaposlena v isti organizaciji oziroma pri istem
delodajalcu in delavcu, katerega zakonec je kot nezaposlen
prijavljen na zavodu za zaposlovanje, in delavki oziroma
delavcu samohranilcu z otrokom do dveh let starosti.
36.e člen
Delavcu, kateremu ni mogoče trajno zagotoviti dela v organizaciji oziroma pri delodajalcu, preneha delovno razmerje po
Preteku šestih mesecev po dokončnosti sklepa o prenehanju
delovnega razmerja.
šestmesečni rok za delavce iz prve, druge in tretje alinee 36.c
'lena začne teči, ko se delavec vrne na delo, za delavce iz
četrte in pete alinee pa po izteku mandata oziroma v roku,
določenem s kolektivno pogodbo.
36.f člen
V času iz prejšnjega člena je organizacija oziroma delodajalec
dolžna zagotavljati delavcu nadomestilo osebnega dohodka
v
višini, kot ga določa kolektivna pogodba oziroma splošni
jjkt. najmanj pa v višini zajamčenega nadomestila osebnega
dohodka. Če delavec v tem času opravlja delo, ima pravico do
osebnega dohodka po dejanskem delu.
če po sporazumu z delavcem preneha delovno razmerje pred
'ztekom šestmesečnega roka, je organizacija oziroma delodajalec dolžna izplačati delavcu celoten znesek nadomestila
osebnega dohodka.
®r9anizacija oziroma delodajalec je dolžna izplačati delavcu,
je zaposlen v organizaciji oziroma pri delodajalcu najmanj
<|ve leti, odpravnino v višini najmanj polovice njegovega povPfečnega mesečnega osebnega dohodka v zadnjih treh mesej?,h. za vsako leto dela v organizaciji oziroma pri delodajalcu.
~.r9anizacija oziroma delodajalec ni dolžna izplačati odpravnine delavcu, kateremu v okviru programa razreševanja presežkov delavcev zagotovi ustrezno zaposlitev v drugi organizaciji oziroma pri delodajalcu ali dokupi delovno dobo.
9e'avec, ki mu je prenehalo delo v organizaciji oziroma pri
podajalcu, ima pod enakimi pogoji prednostno pravico pri
klenitvi delovnega razmerja, če organizacija oziroma deloda' ec v roku enega leta zaposluje nove delavce.
50. člen
preko
delo° Mogoče
Polnega
se ne sme
uvesti, če
je
opravitidelovnega
z ustrezno časa
organizacijo
in delitvijo
dela,
ra
zar. .edi,viio delovnega časa, z uvajanjem novih izmen ali
Poslitvijo novih delavcev.
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Pravica iz prejšnjega odstavka se delavcu lahko omeji, če
delovni oziroma proizvodni proces poteka nepretrgano in
kontinuiteta dela zahteva opravljanje dela tudi na praznični
dan. V tem primeru ima delavec, ki mu je omejena pravica do
počitka na praznični dan oziroma na dela prost dan, pravico
do povečanega osebnega dohodka.
100. člen
Delavcu preneha delovno razmerje:
1. če pismeno izjavi, da želi, da mu preneha delovno razmerje
- z dnem izteka odpovednega roka,
2. če se s pooblaščenim organom v organizaciji oziroma
z delodajalcem pisno sporazume, da mu prenega delovno
razmerje - z dnem, dogovorjenim v pisnem sporazumu,
3. če je ugotovljeno, da nima znanj in zmožnosti za opravljanje del delovnega mesta, na katero je razporejen, ali če ne
dosega pričakovanih rezultatov, dela pa ne sprejme razporeditve na drugo delovno mesto, oziroma če takega delovnega
mesta v organizaciji oziroma pri delodajalcu ni - v 30 dneh po
dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja,
4. če na poskusnem delu ne doseže ustreznih rezultatov dela
- z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja, oziroma če pripravnik tudi po ponovitvi ne opravi izpita
- z dnem, ko ga ni opravil,
5. če je bil neupravičeno odsoten z dela zaporedoma pet
delovnih dni in se vrne na delo - z dnem dokončnosti sklepa
o prenehanju delovnega razmerja,
6. če je bil neupravičeno odsoten z dela zaporedoma pet
delovnih dni in se ne vrne na delo - z dnem dokončnosti
sklepa o prenehanju delovnega razmerja,
7. če pristojni organ v enem letu po sklenitvi delovnega
razmerja ugotovi, da je delavec zavestno sklenil delovno razmerje v nasprotju z zakonom, splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo - z dnem dokončnosti sklepa o prenehanju
delovnega razmerja,
8. če je ob sklenitvi delovnega razmerja zamolčal ali dal
neresnične podatke, ki so pomembni za opravljanje dela, za
katero je sklenil delovno razmerje - z dnem dokončnosti
sklepa o prenehanju delovnega razmerja,
9. če noče delati na delovnem mestu, na katerega je razporejen - v 30 dneh po dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja,
10. če odkloni razporeditev po 19. in 20. členu zveznega
zakona - v 30 dneh po dokončnosti sklepa o prenehanju
delovnega razmerja,
11. če odkloni eno od pravic iz 30. člena tega zakona, če
odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev v drugi organizaciji
oziroma pri delodajalcu v skladu s programom iz 35. člena
tega zakona, ali če odkloni prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo ali delo s skrajšanim delovnim časom iz druge in tretje
alinee prvega odstavka 36.a člena tega zakona - v 30 dneh po
dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja.
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12. če postane delo delavca zaradi nujnih operativnih razlogov v organizaciji oziroma pri delodajalcu trajno nepotrebno
- po izteku šestih mesecev po dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja,
13. če mu je izrečen disciplinski ukrep prenehanja delovnega
razmerja - z dnem dokončnosti sklepa o izrečenem disciplinskem ukrepu.
V primerih iz 3. do 13. točke prejšnjega odstavka preneha
delavcu delovno razmerje brez njegovega soglasja.
Odpovedni rok traja najmanj 30 dni in največ šest mesecev.
V času odpovednega roka ima delavec pravico do odsotnosti
z dela zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila
osebnega dohodka v trajanju najmanj dve uri na teden.
S kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom določen
odpovedni rok se lahko skrajša v sporazumu med delavcem in
organizacijo oziroma delodajalcem.
101. člen
Delavcu preneha delovno razmerje z dnem, ko dopolni 40 let
pokojninske dobe, če pristojni organ organizacije oziroma
delodajalec v skladu s pogoji, določenimi s kolektivno
pogodbo oziroma splošnim aktom ne odloči, da lahko nadaljuje z delovnim razmerjem.
107. člen
Organizacija oziroma delodajalec lahko s prevzemnikom dela
sklene pogodbo o delu za opravljanje začasnih oziroma
občasnih del, ki se glede na delovni proces ne opravljajo kot
stalno in nepretrgano delo, temveč trajajo le določen krajši
čas, ali so potrebna le od časa do časa in se opravljajo največ
90 dni v posameznem koledarskem letu, in za opravljanje
trajnejših kratkotrajnih del, vendar ne več kot 10 ur na teden.
«
Pogodbe o delu ni mogoče skleniti, če gre za dela, za katera je
mogoče skleniti delovno razmerje za določen čas ali za
delovni čas krajši od polnega delovnega časa ali če gre za
avtorska dela.

132. člen
Pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekšek
z denarno kaznijo, najmanj 5.000 dinarjev:
1. če ne omogoči sindikalnemu poverjeniku pravic iz 5. člena
tega zakona;
2. če ne da prednostne pravice pri zaposlitvi nezaposelnim
invalidnim osebam, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje
za opravljanje dela (10. člen);
3. če se omogoči delo v organizaciji oziroma pri delodajalcu
v nasprotju z 12. členom tega zakona;
4. če sklene delovno razmerje z delavcem za določen čas
zunaj primerov iz prvega odstavka 17. člena tega zakona;
5. če razporedi delavca iz kraja v kraj brez njegove privolitve
v nasprotju z določbami kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta (prvi odstavek 25. člena);
6. če organizira delo na domu v nasprotju z določbami 26.
člena, prvim odstavkom 27. in tretjim odstavkom 28. člena
tega zakona;
7. če ne zagotovi delavcu ustreznega nadomestila osebnega
dohodka v skladu s 30. členom tega zakona;
8. če ravna v nasprotju z določbami 34., 35., 36.a, 36.c, 36.d,
36.f in 36.g člena tega zakona;
9. če uvede delo preko polnega delovnega časa v nasprotju
z določbami 48. in 50. člena tega zakona;
10. če ne omogoči delavcu pravice do stalnega izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu z 69. členom tega
zakona;
11. če ne zagotovi posebnega varstva starejših delavcev
v skladu s 87. členom tega zakona;
12. če ne zagotovi delavcu pravic v času odpovednega roka
(100. člen);
13. če sklene pogodbo o delu v nasprotju z določbami 107.,
108., 109. in prvega odstavka 110. člena tega zakona;
14. če pri delu učencev in študentov ne zagotovi pravic in
pogojev pri delu v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 111člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 500 dinarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

Pogodbe o delu se ne sklene, ko delavec opravlja začasno ali
občasno delo na podlagi napotitve preko posebnih organizacij - oziroma preko zavoda za zaposlovanje po predpisih
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Z denarno kaznijo najmanj 500 dinarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba v organih družbenopolitičnih skupnosti, drugih državnih organih in organih družbene dejavnosti,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Delavca, ki opravlja začasno ali občasno delo, se zavaruje za
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

133. člen

110. člen
Organizacija oziroma delodajalec obvesti o potrebi po sklenitvi pogodbe o delu zavod za zaposlovanje, o sklenjeni
pogodbi pa organizacijo oziroma delodajalca, pri katerem je
delavec v delovnem razmerju.
Organizacija oziroma delodajalec mora voditi evidenco
o delavcih, ki delajo pri njem po pogodbi o delu, o številu ur,
ki so jih ti delavci opravili in mora te podatke enkrat letno
pošiljati zavodu za zaposlovanje.

Z denarno kaznijo najmanj 3.000 dinarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti:
1. če pogodbe o zaposlitvi ne predloži v presojo in registracijo
za delo pristojnemu občinskemu upravnemu organu v predpisanem roku (121. člen);
2. če sklepa pogodbe o delu za opravljanje del iz redne
dejavnosti v nasprotju s 130. členom tega zakona.
Posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500 dinarjev.

I
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
- EPA 256 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 45. seji dne 30. septembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA
PRIMER BREZPOSELNOSTI,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174. in
188. 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 bosta kot njeni predstavnici na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju
?a primer brezposelnosti
1. člen
V 3. členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 in 12/92) se besedilo
'Skupščina Republike Slovenije na predlog Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije« nadomesti z besedilom
"Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije«.
2. člen
Za
tretjo alineo drugega odstavka 9. člena se dodata novi
a
"nei, ki se glasita:
kopijo pogodbe o delu ali avtorske pogodbe, najkasneje
v osmih dneh po sklenitvi take pogodbe;
- mesečne podatke o izplačilu po pogodbi iz prejšnje
alinee;«.

»Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačuje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, prispevek za zdravstveno varstvo pa Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.
Denarno nadomestilo ne sme biti nižje od 80 % zajamčene
plače po zakonu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se
obračunavajo od zajamčene plače in ne višje od štirikratnika
tako določenega najnižjega denarnega nadomestila.«.
6. člen
22. in 23. člen se črtata.
7. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:

Dosedanja četrta in peta alinea tega člena postaneta šesta in
sedma alinea.

»24. člen

3. člen

Denarno nadomestilo se usklajuje tako, kot se usklajujejo
plače po kolektivni pogodbi za gospodarstvo. O uskladitvah
odloča upravni odbor zavoda.«.

V 15. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pogoje za pridobitev pravic, obseg pravic in obveznosti iz
Prostovoljnega zavarovanja določi zavod. Zavarovalne prein pogoji za pridobitev pravic iz prostovoljnega zavarovala se določijo s pogodbo, ki jo na podlagi splošnega akta
zavoda skleneta zavarovanec in zavod.«.

8. člen
V prvem odstavku 26. člena se za besedo »zavarovancu«
dodajo besede »državljanu Republike Slovenije«.

Prvem odstavku 19. člena se za zadnjo alineo dodata dve
i alinei, ki se glasita:

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Namesto podaljšanega izplačevanja denarnega nadomestila
lahko zavod zavarovancu iz prejšnjega odstavka z njegovim
soglasjem dokupi zavarovalno dobo, tako, da mu zagotovi 50
% sredstev za dokup po odločbi Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.«.

2
njegovim pisnim soglasjem v primeru, ko je po zakonu,
aktivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi za prenehanje
alovnega razmerja potrebno soglasje delavca in je bil
strani delodajalca vnaprej pisno opozorjen na posledice
anega soglasja;

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določilo prvega odstavka pripada podaljšano
izplačevanje denarnega nadomestila tudi tujcu, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje in osebno delovno dovoljenje za
nedoločen čas.«.

4. člen
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5. člen
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9. člen
Drugi stavek prvega odstavka 31. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»Če uveljavlja denarno nadomestilo po tem roku se zavarovancu skupna dolžina prejemanja denarnega nadomestila
zmanjša za čas prekoračitve roka, računajoč od 31. dneva
prenehanja delovnega razmerja dalje do vložitve zahteve.«.
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Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če je zavarovancu prenehalo delovno razmerje zaradi nujnih
operativnih razlogov in se je z organizacijo oziroma delodajalcem sporazumel o skrajšanju odpovednega roka v skladu
s predpisi o delovnih razmerjih, se mu denarno nadomestilo
začne izplačevati po preteku odpovednega roka, določenega
z zakonom.«.
10. člen
V prvem odstavku 32. člena se črta zadnja alinea.
11. člen
Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen

35.b člen
Za družinske člane zavarovanca se po tem zakonu štejejo
zakonec oziroma oseba, ki živi z njim v življenjski skupnosti,
ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci,
posvojenci ter pastorki, dokler so jih starši dolžni preživljati
ter starši oziroma posvojitelji, če nimajo lastnih sredstev za
preživljanje in jih zavarovanec preživlja.«.
14. člen
V 36. členu se črta drugi odstavek.
15. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:

Uživalcu denarnega nadomestila se čas prejemanja odmerjenega denarnega nadomestila skrajša, če na podlagi pogodbe
o delu, avtorske pogodbe, opravljanja popoldanske obrti ali
kako drugače pridobi dohodek, ki mesečno presega dvakratni
znesek najnižjega denarnega nadomestila po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke in sicer za obdobje, za katero
izplačilo presega prej določeni znesek. Kot obračunsko
obdobje se upošteva 22 delovnih dni.

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

Banke so na zahtevo zavoda dolžne posredovati podatke
o izplačilih iz prejšnjega odstavka.«.

16. člen

12. člen
Tretji odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pravico do denarne pomoči pridobi tudi zavarovanec, ki mu
glede na kolektivno pogodbo ni potrebno opravljati pripravništva, ker se je izobraževal po programu za obrtne poklice in
zavarovanec, ki mu je kot pripravniku prenehalo delovno
razmerje, sklenjeno za določen čas, krajši od devetih mesecev, in je uspešno končal pripravniško dobo, če se v roku 30
dni po končanem izobraževanju oziroma po prenehanju
delovnega razmerja prijavi zavodu ter izpolnjuje kriterije iz
prejšnjega odstavka.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Denarna pomoč ne pripada zavarovancu, ki nima stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
13. člen
Za 35. členom se dodata nova 35.a in 35.b člen, ki se glasita:
»35.a člen
V dohodek po drugem odstavku prejšnjega člena se štejejo
dediščine, darila in vsi dohodki ter prejemki posameznika in
njihovih družinskih članov, ki so viri dohodnine, kakor tudi
osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen:
- dodatka za pomoč in postrežbo;
- prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
- otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom;
- štipendij;
- dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni
v institucionalno varstvo.

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

Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
»45.a člen
Uživalci pravic po tem zakonu so dolžni zavodu sporočati vse
spremembe, ki vplivajo na pridobitev ali izgubo pravic, najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.«
17. člen
Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Če organizacija oziroma delodajalec zaposli iskalca prve
zaposlitve ali brezposelno osebo, ki je neprekinjeno več kot
dve leti prijavljena pri zavodu, lahko zavod za iskalce zaposlitve takšni organizaciji oziroma delodajalcu povrne stroške
plačila prispevkov na bruto plače, ki jih plačuje organizacija
oziroma delodajalec za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za primer bolezni in poškodb izven dela, za primer
poškodbe pri delu in za zaposlovanje in sicer za obdobje
enega leta.
Organizaciji oziroma delodajalcu se lahko prizna povračilo
stroškov iz prejšnjega odstavka, če gre za novo zaposlitev, ki
povečuje število delavcev v organizaciji oziroma pri delodajalcu in traja najmanj dve leti.
Organizacija oziroma delodajalec in zavod uredita medsebojne pravice in obveznosti iz tega člena s pogodbo.«.
18. člen
V 51. členu se na koncu besedila črta pika in doda besedilo:
»in določi nosilca nalog oziroma izvajalca.«
19. člen

Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine,
odpravnine, nagrade, ipd.) se v letu, ko so plačani, štejejo
v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni
delež.

V 54. členu se za besedo »podatkov« doda vejica in besedilo
»če upravičenec ni sporočil sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev pravice,«.

Pri ugotavljanju dohodka po tem zakonu se odštejejo izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova.

20. člen

Dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje v dohodek v skladu
z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za delo.

V enajsti alinei 66. člena se podpičje nadomesti z vejico in
doda besedilo: »za katere je pooblaščen;«.
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21. člen

27. člen

V 69. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Tujec se
lahko prijavi kot iskalec zaposlitve, če ima osebno delovno
dovoljenje.«.
22. člen

V 50., 64., 65. in 67. členu se besede »Izvršni svet Skupščine«
nadomestijo z besedo »Vlada«.

V 70. členu se doda nova enajsta alinea, ki se glasi: »- kot
tujec nima več veljavnega delovnega dovoljenja.«

Zavarovancem, ki na dan uveljavitve tega zakona uresničujejo
pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, se te pravice
zagotavljajo v obsegu in trajanju, skladno s predpisi, ki so
veljali do uveljavitve tega zakona.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »V primerih iz osme in
devete alinee prejšnjega odstavka se brezposelna oseba ne
more ponovno prijaviti kot iskalec zaposlitve pred potekom
šestih mesecev od dneva črtanja iz evidence.«
23. člen
V 73., 74. in 75. členu se številka in beseda »10.000 dinarjev«
nadomestita s številko in besedo »100.000 tolarjev, številka in
beseda »1000 dinarjev« pa s številko in besedo »10.000 tolarjev.«
24. člen
V 76. členu se številka in beseda »5.000 dinarjev« nadomestita
s številko in besedo »50.000 tolarjev«, številka in beseda »500
dinarjev« pa s številko in besedo »5.000 tolarjev«.
25. člen
V 6„ 7., 13., 32., 45., 51., 59., 64., 72. in 80. členu se besede
»republiški upravni organ, pristojen za delo« v vseh stavčnih
zvezah nadomestijo z besedami »ministrstvo, pristojno za
delo« v ustreznem sklonu.
26. člen
V 16., 20., 24., 33., 34., 35., 36., 42., 49., 55. in 56. členu se
besedi »osebni dohodek« v vseh stavčnih zvezah nadomestita
z besedo »plača« v ustreznem sklonu.

28. člen

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se lahko zavarovancu:
- ukine pravica do denarne pomoči, če zavod v roku treh
mesecev po uveljavitvi tega zakona po uradni dolžnosti ob
preverjanju ugotovi, da zavarovanec ne izpolnjuje pogojev iz
35. člena zakona;
- preneha izplačevati denarno nadomestilo iz razlogov navedenih v 13. in 18. členu tega zakona.
29. člen
Organizacije in delodajalci, pri katerih delavci na dan uveljavitve tega zakona opravljajo delo po pogodbi o delu ali avtorski
pogodbi morajo v roku 15 dni po njegovi uveljavitvi posredovati zavodu pogodbe skladno z 3. členom tega zakona.
30. člen
Zavod določi pogoje za pridobitev pravic, obseg pravic ter
obveznosti iz prostovoljnega zavarovanja najkasneje do 31. 3.
1994.
31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
aw zbor Re ubl ke
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P ' predloga
Slovenije Zakona
je na 11.o spremembah
seji, dne 16. in
9.
<993, opravil
obravnavo
dopolnitvah zakona o zposlovanju in zavarovnaju za primer
brezposelnosti kot prvo obravnavo zakona in odločil, da ga
sprejema
(1. točka stališč in sklepov). Vladi Republike Sloven
'/e je, kot predlagatelju, naložil:

~ da pripravi predlog zakona za drugo obravnavo za oktobrsko sejo Državnega zbora,
da naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
ustrezno upošteva amandmaje, ki so jih vložile poslanke in
Poslanci,
da pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo:

vanca, da se ponovno zaposli, četudi ponuđeno delovno
mesto ne ustreza njegovi strokovni izobrazbi (5. točka stališč
in sklepov),
- spremeni 3. člen sprememb in dopolnitev tako, da bo vsaj
vrste pravic iz prostovoljnega zavarovanja določal zakon (6.
točka stališč in sklepov).
1. Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo v Državnem zboru proučil vse pripombe, ki so bile
dane na obravnavi v Državnem zboru, Odboru za zdravstvo,
delo, družino in socialno politiko, v Komisiji za žensko politiko Državnega zbora in mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve.

n"SdomestUa
i
Pogoje
za znižanje
oziroma
odvzem odenarnega
v primeru
zaposlovanja
po pogodbi
delu bolj,
ot je sedaj predlagano v 12. členu sprememb in dopolnitev
' • točka stališč in sklepov,)

Ker je bil predlog zakona predložen Državnemu zboru po
hitrem postopku, in se je šele kasneje zbor odločil za drugačen postopek, so bili ob prvi obravnavi predloga zakona že
vloženi amandmaji posameznih poslancev in poslanskih skupin, amandmaje pa je vložila tudi Vlada Republike Slovenije.

d rU9
/m
° alineo
5. člena spremeni
tako, dadokler
zavarovanec
bo
/ne/, pravice
do denarnega
nadomestila,
ne bo vneprieru
"
nezakonitega ravnanja organizacije vložil zahteve za
Bistvo pravic in ne avtomatično izgubo pravice do denar. 9a nadomestila, kot to predlaga Vlada Republike Slovenije
|J
' 'očka stališč in sklepov),

Predlagatelj je sledil sklepom Državnega zbora in pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo v besedilo vgradil
amandmaje, ki jih je sam predlagal kot tudi vse tiste, ki so jih
predlagale poslanke in poslanci poslanskih skupin, ter jih je
podprl Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko
kot matično delovno telo:

2 spremeni 8. člen sprememb in dopolnitev navedenega
kona tako, da bo financiranje dokupa zavarovalne dobe
ovanca (4. točka stališč in

- Z 2. členom se med podatke, ki jih mora delodajalec
posredovati zavodu, dodajo podatki o mesečnem izplačilu po
pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, kar omogoča ustrezen
nadzor in izvajanje 11. člena predloga zakona.

Prouči možnost, da bi prejemanje denarne pomoči brezponirr
> osebam zakonsko vezali na pripravljenost zavaro-

- V drugi alinei 4. člena se besedilo za besedo »delodajalca«
nadomesti z besedilom »dokler ne uveljavlja varstva pravic
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v organizaciji oziroma pri delodajalcu in ne zahteva sodnega
varstva«. S tem je upoštevana 3. točka stališč Državnega
zbora in ustrezni amandma, ki ga je predlagal poslanec
poslanske skupine SDSS, dr. Jože Pučnik.

- Prav tako predlagatelj meni, da je potrebno denarno
pomoč zagotavljati za vse upravičence za enako obdobje,
zato je temu ustrezno spremenil člen, ki se nanaša na pravico
do denarne pomoči.

- V 5. členu je v prvem odstavku upoštevan amandma
poslanca Miloša Pavlice, ki je redakcijske narave, doda pa se
tudi, komu se plačuje prispevek za zdravstveno zavarovanje
brezposelnih zavarovancev.

- Spremenjeni 16. člen ne pomeni bistvene spremembe,
temveč le jasnejšo opredelitev, kdo je zavodu dolžan sporočati spremembe, ki vplivajo na pridobitev ali izgubo pravic.

- Predlagatelj meni, da je za usklajevanje denarnih nadomestil za primer brezposelnosti potrebno uporabiti enak način
kot velja za usklajevanje plač po splošnih kolektivnih pogodbah. Po sedanji ureditvi velja za usklajevanje plač enaka
ureditev tako za gospodarstvo kot negospodarstvo, zato se
predlaga nov 7. člen, s katerim se spreminja besedilo 24.
člena zakona. S to spremembo bi se glede valorizacije
v načelu uskladili prejemki brezposelnih s prejemki, ki jih
dobivajo delavci v delovnem razmerju.
- V 8. členu je dodan nov prvi odstavek, s katerim je določeno, da se v prvem odstavku 26. člena za besedo »zavarovancu« dodajo besede -državljanu Republike Slovenije«, saj
glede na nove razmere, ko so za delo tujca v Republiki
Sloveniji potrebna delovna dovoljenja, ne kaže zagotavljati
pravice do dokupa zavarovalne dobe zavarovancem, ki niso
njeni državljani, razen v primeru, da gre za osebe, ki so glede
na svoje preteklo delo (10 ali več let) v Sloveniji pridobile
osebna delovna dovoljenja za nedoločen čas ali glede na
družinske ter druge osebne razmere pridobile dovoljenje za
stalno prebivanje.
V drugem odstavku 26. člena pa so za besedo »odstavka«
dodane besede »z njegovim soglasjem« ter je tako s predlagano spremembo upoštevan amandma, ki ga je k temu členu
vložil poslanec dr. Jože Pučnik v imenu poslanske skupine
SDSS. S to spremembo je upoštevano tudi stališče Državnega
zbora, pri čemer moramo poudariti, da je bila že ob pripravi
osnovnega besedila intencija predlagatelja, da se v primeru
upokojitve in dokupa pokojninske dobe po tem členu, upošteva želja zavarovanca, in da je torej za realizacijo tega
potrebno predhodno zavarovančevo soglasje.
- Skladno s stališčem Državnega zbora je oblikovano novo
besedilo 12. člena, ki je postal 11. člen predloga zakona in ki
zaostruje pogoje za znižanje oziroma odvzem denarnega
nadomestila v primeru, če uživalec denarnega nadomestila na
podlagi pogodbe o delu, avtorske pogodbe ali kako drugače
pridobiva dohodke v času prejemanja denarnega nadomestila. Da bi bilo možno ugotoviti dohodek delavca je dodan
nov odstavek, ki določa, da so banke dolžne zavodu za zaposlovanje na njegovo izrecno zahtevo posredovati podatke
o omenjenih izplačilih. Na tak način bo omogočena kontrola
in izvajanje novele zakona na eni, na drugi strani pa je taka
določba potrebna tudi zaradi zaščite osebnih podatkov, med
katere sodijo tudi omenjeni podatki.
- V 12. členu predloga zakona, se z novim prvim odstavkom
v tretjem odstavku 35. člena za besedo »zavarovanec« doda
besedilo »ki mu glede na kolektivno pogodbo ni potrebno
opravljati pripravništva, ker se je izobraževal po programu za
obrtne poklice in zavarovanec«. Omenjena sprememba omogoča, da pridobijo pravico do denarne pomoči tudi tiste
kategorije zavarovancev, ki jim v skladu s kolektivno pogodbo
ni potrebno opravljati pripravništva, ker je že njihovo izobraževanje vsebovalo dovolj delovne prakse. Takšna rešitev
zagotavlja enakopravnost med mladimi, ki so končali različne
smeri izobraževanja.
- S 13. členom se v 35.a členu doda nov četrti odstavek,
s katerim se opredeljuje način ugotavljanja dohodka iz kmetijske dejavnosti in sicer z metodologijo, ki jo predpiše minister,
pristojen za delo. Enak način predpisovanja metodologije je
predviden tudi za ugotavljanje dohodka v zvezi s pravicami po
predpisih o socialnem varstvu. Dodan je tudi nov 35. b člen, ki
opredeljuje kdo se šteje za družinskega člana zavarovanca po
tem zakonu, s čimer se nadomešča črtani 23. člen zakona. Ta
opredelitev je potrebna, ker so nekatere pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti še vedno vezane tudi na število
družinskih članov.
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- Predlagatelj meni, da vsebina 17. člena, ki določa novo
podpoglavje in nov 33.a člen vsebinsko sodi med ukrepe
aktivne politike zaposlovanja, zato ga uvršča za 48. člen
veljavnega zakona kot 48.a člen s spremembo v prvem
odstavku, ki je redakcijske narave.
Poleg navedenega so v predlogu zakona upoštevane tudi
pripombe, ki so bile povsem redakcijske narave, in ki kot take
prispevajo k jasnosti zakonskega besedila.
2. Pripombe in predlogi, ki jih predlagatelj ni upošteval:
- Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo je predlagatelj proučil možnost vezave prejemanja denarne pomoči na
pripravljenost zavarovanca, da se ponovno zaposli, četudi
ponuđeno delovno mesto ne ustreza njegovi izobrazbi (5.
točka stališč in sklepov). Pri tem je ugotovil, da je prejemanje
denarne pomoči v odvisnosti od ponujene zaposlitve na
delovnem mestu, ki ne ustreza delavčevi izobrazbi urejena
s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do
denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/93 in
zato meni, da urejanje te materije z zakonom ni potrebno.
- Vrste pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti so že določene z veljavnim zakonom. Prostovoljno zavarovanje pa je namenjeno le določeni kategoriji oseb, zato se
predlaga, da se ne črta drugi odstavek 15. člena zakona, saj
ie-ta določa načelo enakosti pravic iz naslova tako obveznega
kot prostovoljnega zavarovanja. Vrste pravic iz prostovoljnega zavarovanja zato v predlogu zakona ni potrebno
opredeljevati.
- Predlagatelj ni upošteval naslednjih amandmajev Irene
Oman, poslanke samostojne poslanske skupine:
- amandmaja k 3. členu, ker meni, da je v skladu s splošnimi
načeli zavarovalnega principa možno pogoje prostovoljnega
zavarovanja določiti v okviru zavoda,
- amandmaja za nov 12.a člen, ker je očitno, da gre v zvezi
s predlaganim amandmajem za nesporazum, saj se amandma
nanaša na osebna delovna dovoljenja in ne na tista, ki se
izdajajo na zahtevo delodajalca in na katere je poslanka
očitno mislila,
- amandmaja k 13. členu, ker je denarna pomoč delavcem
tujcem že po samem predlogu zakona močno omejena, saj ne
pripada zavarovancem, ki nimajo stalnega prebivališča
v Republiki Sloveniji,
- amandmaja za nov 22.a člen, ker pogoji, pod katerimi se
tujci zaposlujejo v Republiki Sloveniji glede na vsebino
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ne morejo biti predmet urejanja tega zakona.
- Predlagatelj ni upošteval naslednjih amandmajev Metke
Karner-Lukač, poslanke poslanske skupine SLS:,
- amandmaja k 6. členu, ker meni, da ni sprejemljivo ukinjanje zakonskih varovalk tako glede najnižjega kot glede najvišjega možnega denarnega nadomestila,
- amandmaja k 7. členu, ker ugotavlja, da ni potrebe, da bi se
črtane pravice s socialnim karakterjem vzpostavljale na novo
v sistem zaposlovanja, saj imajo osebe, katerih denarno nadomestilo oziroma denarna pomoč ne zadošča za pokritje stroškov za preživetje, pravico do uveljavljanja denarnega
poročevalec

dodatka na Centrih za socialno delo v skladu z določbami
Zakona o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/92),
- amandmaja za nov 7.a člen, ker z njegovim sprejemom ne
bi bil določen organ, ki operativno izvede in s tem dejansko
tudi odloči o uskladitvi denarnih nadomestil,
- amandmaja k 16. členu, ker ugotavlja, da imajo državljani
Republike Slovenije, ki si ne morejo zagotoviti sredstev za
preživetje, pravico do uveljavljanja ustrezne denarne pomoči
v sistemu socialnega varstva.
- Predlagatelj ni upošteval amandmaja poslanca Miloša
Pavlice k 5. členu, ker je bila prva alinea te določbe ustrezno
preoblikovana s predlagano spremembo Odbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko.

BESEDILO DOLOČB ZAKONA, KI SE
SPREMINJAJO:
3. člen
Skupščina Republike Slovenije na predlog Izvršnega sveta
Skupščine Republike Slovenije sprejema politiko zaposlovanja in program za njeno izvajanje ter določa potreben obseg
sredstev.
6. člen
Posredovanje zaposlitve in posredovanje dela izvaja zavod.
Republiški upravni organ, pristojen za delo, lahko s pogodbo
o koncesiji pooblasti organizacijo oziroma delodajalca, ki
Izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje, da
izvaja strokovne naloge posredovanja dela.
Na podlagi pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko pooblaščena organizacija oziroma delodajalec posreduje tudi zaposlitev določenim kategorijam delavcev.
Pooblaščena organizacija oziroma delodajalec je dolžna
republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za delo, dajati
poročilo o svojem delu in sproti javljati vse spremembe glede
Izpolnjevanja kadrovskih, organizacijskih in drugih pogojev,
ki lahko vplivajo na spremembo ali prenehanje pooblastilnega
razmerja.
Republiški upravni organ, pristojen za delo, določi pogoje, ki
jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija oziroma delodajalec za izvajanje posredovanja dela ali posredovanja zaposlitve določenim kategorijam delavce.
7. člen
S posredovanjem zaposlitve, posredovanjem dela ter z objavljanjem ponudbe za zaposlitev in delo v tujini se lahko ukvarja
samo zavod in druga z zakonom pooblaščena organizacija.
z

objavljanjem ponudb za delo in posredovanjem dela v tujini
za študente pa se lahko ukvarja tudi študentska organizacija,
e
' jo za to pooblasti republiški upravni organ, pristojen za
delo,
13. člen
Republiški upravni organ, pristojen za delo, predpiše način
sporočanja podatkov iz 9. in 10. ter postopek iz 11. člena tega
Zakona.
9. člen
P0vr9anizacije

oziroma delodajalci zaposlujejo delavce v sodeanju z zavodom.

Organizacije in delodajalci morajo zavodu posredovati:
Poročevalec

- Prav tako predlagatelj ni upošteval amandmaja dr. Jožeta
Pučnika k 16. členu, ker po veljavnem besedilu 38. člena
preneha pravica do denarne pomoči iz razlogov določenih
v vseh alineah 32. člena. V Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nadomestila oziroma
denarne pomoči med brezposelnostjo (Ur. I. RS, št. 5/93) pa je
že določeno, da zavarovanec izgubi pravico do denarne
pomoči tudi v primeru, če odkloni zaposlitev na delovnem
mestu, na katerem se zahteva eno stopnjo nižja strokovna
izobrazba od njegove.
- Predlagatelj tudi ni upošteval amandmaja poslanke
poslanske skupine demokratov Danice Simšič k 17. členu, ker
meni, da gre v predlaganem amandmaju za materijo, ki jo
bosta stranki morali opredeliti s pogodbo.

- prijavo prostega delovnega mesta in pogoje, ki jih mora
izpolnjevati delavec za opravljanje del na tem delovnem
mestu, najkasneje v osmih dneh po sprejetju sklepa o potrebi
po sklenitvi delovnega razmerja,
- obvestilo o sklenitvi delovnega razmerja, najkasneje
v osmih dneh od sklenitve delovnega razmerja,
- obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe o delu in o potrebi
po opravljanju kratkotrajnih del, za katere se ne sklepa
pogodba o delu po zakonu, najkasneje v osmih dneh po tem,
ko potreba nastane,
- obvestilo o ugotovitvi prenehanja potreb po delu zaradi
nujnih operativnih razlogov v organizaciji oziroma pri delodajalcu,
- poročilo o opravljenem delu preko polnega delovnega časa
in poročilo o opravljenem občasnem ali začasnem delu (delo
po pogodbi) do 15. januarja za preteklo leto.
15. člen
Za primer brezposelnosti se lahko zavarujejo:
- delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost kot redni
poklic;
- ustanovitelji, lastniki ali solastniki podjetij, ki niso zavarovani na drugi podlagi;
- naši državljani v delovnem razmerju z delodajalcem v tuji
državi, ki po vrnitvi v domovino ne morejo uveljavljati pravic
za primer brezposelnosti, na drugi podlagi;
- zakonci naših državljanov, zaposlenih v tuji državi, če so bili
pred odhodom v tujino v delovnem razmerju.
Osebe iz prejšnjega odstavka imajo enake pravice kot zavarovanci iz prejšnjega člena tega zakona.
Republiški upravni organ, pristojen za delo, določi natančnejše pogoje, ob katerih se lahko zavarujejo osebe iz prvega
odstavka tega člena, ter osnovo in višino prispevka za to
zavarovanje.
16. člen
Iskalec zaposlitve se šteje za brezposelno osebo, če se prijavi
zavodu in:
- ni v delovnem razmerju,
- ni lastnik ali solastnik podjetja, v katerem je v zadnjem
koledarskem letu pred prijavo za iskanje zaposlitve ustvaril
dohodek, s katerim se lahko preživlja, s tem da ustvarjeni
dohodek letno ne sme biti nižji od zajamčenega nadomestila
osebnega dohodka,
- ne opravlja samostojne dejavnosti kot redni poklic,
- ni lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskih
ali gozdnih zemljišč ali drugih nepremičnin, od katerih se
lahko preživlja na osnovi ustvarjenega dohodka, s tem, da
ustvarjeni dohodek letno ne sme biti nižji od zajamčenega
nadomestila osebnega dohodka.
19. člen
Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti zavarovanec, ki mu je prenehalo delovno razmerje:
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- na podlagi pisne izjave ali pisnega sporazuma s pooblaščenim organom organizacije oziroma delodajlcem,
- zaradi ugotovitve, da nima zmožnosti za opravljanje del
delovnega mesta, na katero je bil razporejen, ali če ni dosegel
pričakovanih rezultatov dela in ni sprejel razporeditve na
drugo delovno mesto,
- zaradi neopravičene odsotnosti z dela pet delovnih dni
zaporedoma,
- zaradi sklenitve delovnega razmerja v nasprotju z zakonom,
splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo, če so okoliščine za tako sklenitev na strani delavca,
- zaradi zamolčanja ali dajanja neresničnih podatkov, ki so
pomembni za opravljanje del in nalog, zaradi katerih je bilo
sklenjeno delovno razmerje,
- zaradi odklonitve razporeditve na drugo delovno mesto ali
v drugo organizacijo, skladno z določili zakona,
- ker je v primeru začasnega prenehanja potreb po delu
delavca zaradi nujnih operativnih razlogov neupravičeno
odklonil eno od pravic iz 30. člena zakona o delovnih razmerjih,
- zaradi odklonitve prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije ali
dela s skrajšanim delovnim časom iz druge ali tretje alineje
prvega odstavka 36.a člena zakona o delovnih razmerjih v primeru ugotovitve presežka delavcev,
- zaradi odklonitve napotitve na usposabljanje ali na izobraževanje,
- zaradi izrečenega disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja,
- zaradi popolne nezmožnosti za delo,
- zaradi izrabe pravice do izplačila denarnega nadomestila
v enkratnem znesku, za obdobje za katerega mu je bilo
izplačano,
- zaradi odpovedi delodajalca, ker je huje kršil delovne
obveznosti, ki so navedene v predpisih oziroma v kolektivni
pogodbi, ali ker je s svojim ravnanjem namerno ali iz velike
malomarnosti poškodoval premoženje delodajalca ali premoženje drugih oseb,
- zaradi odpusta z dela, če je bil zaloten pri storitvi kaznivega
dejanja na delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prav tako ne more uveljaviti pravice do denarnega nadomestila zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, razen
tisti, ki izpolnjuje pogoje za predčasno upokojitev.
V primerih prenehanja delovnega razmerja iz prve alinee
prvega odstavka zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila, če je do prenehanja prišlo zaradi zaposlitve delavčevega zakonca v drugem kraju ali preselitve zaradi
sklenjene zakonske zveze oziroma preselitve k osebi, ki živi
z njim v življenjski skupnosti, ki se po zakonu o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačuje
z zakonsko zvezo.

21. člen
Denarno nadomestilo zavarovanca znaša prve tri mesece prejemanja 70 %, v naslednjih mesecih pa 60 % od osnove iz
prejšnjega člena. Od odmerjenega nadomestila se obračuna
prispevke po stopnjah, določenih s predpisi o prispevkih za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in
zaposlovanje.
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačuje
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Denarno nadomestilo ne sme biti nižje od 80 % zajamčenega
osebnega dohodka po zakonu in ne višje od petkratnika tako
zmanjšanega zajamčenega osebnega dohodka.
,

22. člen

Zavarovancu, ki uveljavi pravico do denarnega nadomestila,
pripada denarni dodatek za vsakega nepreskrbljenega družinskega člana, ki ga preživlja, če njegovi dohodki skupaj
z dohodki družinskih članov na osebo v zadnjih treh mesecih
pred uveljavitvijo pravice ne presegajo 80 % zajamčenega
osebnega dohodka po zakonu.
Za vsakega družinskega člana zavarovanca, ki izpolnjuje
pogoje iz prejšnjega odstavka, pripada 10 % od zajamčenega
osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za davke in
prispevke, ki se obračunavajo od zajamčenega osebnega
dohodka, pri čemer skupna višina dodatka iz prejšnjega
odstavka ne sme presegati 50 % zajamčenega osebnega
dohodka po zakonu.
23. člen
Za družinske člane zavarovanca se po tem zakonu štejejo
zakonec oziroma oseba, ki živi z njim v življenjski skupnosti,
ki se po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjin
v pravnih posledicah izenačuje z zakonsko zvezo, in otroci,
posvojenci ter pastorki, dokler so jih starši dolžni preživljati
ter starši oziroma posvojitelji, ki jih zavarovanec preživlja, ce
nimajo lastnih sredstev za preživljanje.
24. člen
Denarno nadomestilo se usklajuje z gibanjem povprečnih
osebnih dohodkov vseh zaposlenih v Republiki Sloveni|iO uskladitvi odloča upravni odbor zavoda.
26. člen

20. člen

Ne glede na določilo prejšnjega člena, se zavarovancu, kateremu ob izteku roka za izplačevanje denarnega nadomesti
do izpolnitve pogojev za upokojitev manjka največ tri le' >
izplačevanje denarnega nadomestila podaljša do izpolni'
pogojev za upokojitev, če mu ni mogoče zagotoviti zaposli'* •

Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečni
mesečni osebni dohodek, ki ga je zavarovanec prejel za
zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja.

Namesto podaljšanega izplačevanja denarnega nadomestila
lahko zavod zavarovancu iz prejšnjega odstavka dokupi zav
rovalno dobo.

Če zavarovancu za zadnje tri mesece pred prenehanjem
delovnega razmerja ni bil izplačan osebni dohodek, se
v osnovo za odmero nadomestila upošteva povprečni
mesečni osebni dohodek za zadnje tri mesece, za katere je bil
osebni dohodek izplačan. Ta znesek se poveča za rast povprečnih osebnih dohodkov, vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji od zadnjega meseca, ki se upošteva v osnovo, do
uveljavitve denarnega nadomestila.

31. člen
Denarno nadomestilo gre zavarovancu od prvega dne, koi rnu
preneha delovno razmerje, če se prijavi zavodu in vloži z ^
tevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v
dneh po prenehanju delovnega razmerja, če uvelja
denarno nadomestilo po tem roku, mu gre nadomestno
dneva, ko vloži zahtevo.

Če je za zavarovanca ugodneje, se mu v osnovo za odmero
denarnega nadomestila upošteva povprečni osebni dohodek
za četrti, peti in šesti mesec pred prenehanjem delovnega
razmerja.

Denarno nadomestilo ne gre zavarovancu, ki vloži zahtevo P o
preteku časa, za katerega bi se mu skladno s 25. členom
zakona izplačevalo.

Če je zavarovanec prejemal nadomestilo osebnega dohodka
skladno s predpisi o delovnih razmerjih, se mu v osnovo za
odmero denarnega nadomestila po tem členu upošteva
osebni dohodek, ki bi ga prejel, če bi bil na delu.

Zavarovanec, ki se ni prijavil zavodu v roku, dol°^enerTi
v prvem odstavku tega člena, zaradi dokazanih zdravsi ^
razlogov, ki so nastali še v času delovnega razmerja in k0
nadaljevali tudi po prenehanju delovnega razmerja,
uveljavi pravico do denarnega nadomestila v osmih on
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prenehanju razlogov, zaradi katerih ni mogel uveljaviti pravice.
V primeru iz prejšnjega odstavka gre denarno nadomestilo
zavarovancu od prvega dne, ko mu preneha delovno razmerje.
32. člen
Pravica do denarnega nadomestila preneha zavarovancu:
- če sklene delovno razmerje,
- če ustanovi podjetje, začne izvajati obrtno ali drugo dejavnost z zasebnim delom;
- če izpolni pogoje za starostno ali invalidsko upokojitev
oziroma če uveljavi pravico do predčasne ali družinske pokojnine,
- če odkloni zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim časom,
vendar ne manj kot s polovico polnega delovnega časa, ki
ustreza njegovi izobrazbi, znanju in zmožnostim,
- če neupravičeno odkloni začasno zaposlitev v izjemnih
primerih (poplave, potresi, nujna spravila kmetijskih pridelkov, obrambne priprave, ipd.), ko je s strani pristojnega
organa družbenopolitične skupnosti organizirana družbena
akcija za odpravo posledic ali za njeno preprečitev,
- če po preteku treh mesecev prejemanja denarnega nadomestila odkloni vključitev v enega izmed programov aktivne
politike zaposlovanja, s katerim se mu zagotavlja ustrezno
delo,
- če odkloni zaposlitev na delovnem mestu z nižjo strokovno
izobrazbo od njegove, če je neposredno pred nastopom brezposelnosti s svojim soglasjem delal na takem delovnem
mestu, vendar največ za razliko dveh izobrazbenih stopenj,
- če odkloni napotitev na usposabljanje ali izobraževanje,
- ko nastopi prestajanje zaporne kazni, daljše od treh mesecev,
- če se ne javlja na zahtevo zavoda,
- ko dopolni 65 let starosti (moški) oziroma 60 let (ženska).
Zavarovanec, ki je poslan na zaposlitev s polovico polnega
delovnega časa, v skladu s četrto alinejo prejšnjega odstavka,
obdrži pravico, da ga zavod prednostno napoti na zaposlitev
s polnim delovnim časom in pravico do 50% denarnega nadomestila.
Kriterije za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nadomestila zaradi neupravičene odklonitve zaposlitve po četrti
alinei in v primerih iz šeste, osme in desete alineje prvega
odstavka predpiše republiški upravni organ, pristojen za delo.

Pravico do denarne pomoči pridobi, če njegovi dohodki skupaj z dohodki družinskih članov na osebo, v zadnjih treh
mesecih pred uveljavitvijo denarne pomoči, v povprečju ne
presegajo 80% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu.
Pravico do denarne pomoči pridobi tudi zavarovanec, ki mu je
kot pripravniku prenehalo delovno razmerje, sklenjeno za
določen čas, krajši od devetih mesecev, in je uspešno končal
pripravniško dobo, če se v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja prijavi zavodu ter izpolnjuje kriterije iz prejšnjega odstavka.
Prejemnikom denarne pomoči se čas porabljen za prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo ne všteva v čas prejemanja
denarne pomoči.
36. člen
Denarna pomoč je enaka 80% zajamčenega osebnega
dohodka po zakonu, zmanjšanega za davke in prispevke, ki se
obračunavajo od zajamčenega osebnega dohodka.
Za vsakega vzdrževanega člana družine pripada zavarovancu
še denarni dodatek v skladu s 22. členom tega zakona.
37. člen
Denarna pomoč se zavarovancu, ki izpolnjuje pogoje iz 35.
člena tega zakona, izplačuje največ tri leta, pri čemer se v ta
čas všteva tudi čas prejemanja denarnega nadomestila.
Zavarovancu iz tretjega odstavka 35. člena tega zakona se
denarna pomoč izplačuje največ 12 mesecev.
Razlogi, zaradi katerih se zavarovancu preneha izplačevati
denarno nadomestilo in se mu po prenehanju teh razlogov
izplačuje preostanek denarnega nadomestila po 33. členu
tega zakona, veljajo tudi za zavarovanca s pravico do denarne
pomoči.
42. člen
Brezposelna oseba, napotena na pripravo za zaposlitev, ima
pravico do denarne pomoči za čas usposabljanja, če nima
v času usposabljanja pravice do osebnega dohodka ali do
nadomestila za čas brezposelnosti.
O višini denarne pomoči za čas usposabljanja odloča zavod
največ do višine denarne pomoči iz 36. člena tega zakona.

33. člen
če uživalec denarnega nadomestila sklene delovno razmerje
za določen čas, krajši od devetih mesecev, nastopi porodniški
dopust in začne prejemati nadomestilo osebnega dohodka po
Predpisih s področja otroškega varstva, odide na odslužitev
ali doslužitev vojaškega roka, odide v pripor ali na prestajanje
zaporne kazni, se mu denarno nadomestilo preneha izplačevati.

Zavarovanci uveljavljajo pravice iz zavarovanja za primer
brezposelnosti skladno s tem zakonom in predpisi o splošnem upravnem postopku.

Uživalcu iz prejšnjega odstavka, ki se v 30 dneh po prenehanju razlogov, zaradi katerih se mu je prenehalo izplačevati
denarno nadomestilo, prijavi zavodu, se izplačuje preostanek
denarnega nadomestila za čas, ki mu je preostal in v znesku
valoriziranom v skladu s 24. členom tega zakona.

49. člen

34. člen
Kot čas dela za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila se šteje čas, ki ga je zavarovanec prebil na delu z najmanj
Polovico polnega delovnega časa in čas brezposelnosti, ko je
Prejemal denarno nadomestilo.
j^ri odmeri višine denarnega nadomestila zavarovancu, ki je
delal manj kot poln delovni čas, je treba določiti nadomestilo
9'ede na osebni dohodek, ki ga je ustvaril v tem času.
35. člen
Zavarovanec
lahko v roku 30 dni po izteku pravice do denarne
9a nadomestila uveljavlja pravico do denarne pomoči.
Poročevalec

45. člen

O pravicah na prvi stopnji odloča organ zavoda, določen
s statutom zavoda, na drugi stopnji pa republiški upravni
organ, pristojen za delo.

Osebam, ki so vključene v programe aktivne politike zaposlovanja, se v okviru sredstev za zaposlovanje lahko zagotavlja
zlasti:
- kritje stroškov zavarovanja za poškodbe pri delu in
poklicno bolezen,
- denarne dajatve (starejšim osebam, mladim prvim iskalcem, težje prizadetim invalidom, samohranilcem, ipd.),
- pokrivanje stroškov izvajanja informativnih in formativnih
ter izobraževalnih programov za posamezne skupine brezposelnih oseb,
- nadomestitev dela osebnega dohodka pripravnika,
- nadomestitev dela osebnega dohodka iskalca prve zaposlitve, ki ni dolžan opravljati pripravništva, težje zaposljivim
iskalcem, invalidom in dolgotrajno brezposelnim,
- posojilo za nabavo opreme pri samozaposlovanju (obrt,
podjetništvo),
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pokrivanje stroškov poklicnega prilagajanja brezposelnih
oseb tehničnemu in tehnološkemu razvoju,
- stroški pomoči pri zaposlitvi (stroški ponudb, potni stroški,
prenočitveni stroški, stroški delovne opreme, ipd.),
- pokrivanje stroškov poklicne prekvalifikacije zaradi novih
možnosti zaposlovanja,
- stroški svetovalne informacijske pomoči pri samozaposlitvi.

zaposlovanja in o tem obvesti Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.

50. člen

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima visoko izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju poslovodstva,
organizacije dela in zaposlovanja.

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja sprejme
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije za koledarsko leto
ali za plansko obdobje.
51. člen
Republiški upravni organ, pristojen za delo, pripravi podrobnejša navodila za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
54. člen
Zavod ima pravico zahtevati vrnitev sredstev, izplačanih iz
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in sredstev
namenjenih za ukrepe aktivne politike zaposlovanja v primerih, ko je bila pravica pridobljena na podlagi neresničnih
podatkov, oziroma če so bila sredstva nenamensko porabljena.
55. člen
Temeljna oblika štipendiranja učencev in študentov so
kadrovske štipendije, ki jih podeljujejo organizacije in delodajalci v skladu s kadrovskimi potrebami.
Višina kadrovske štipendije za učence ne sme biti nižja od
20%, za študente pa ne nižja od 30% zajamčenega osebnega
dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od
zajamčenega osebnega dohodka.
56. člen
Učenci srednjih šol in študenti, ki nimajo kadrovske štipendije, imajo pravico uveljavljati štipendijo iz sredstev za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: republiške štipendije).
Pravico do republiške štipendije lahko uveljavijo učenci in
študenti, katerih dohodek na družinskega člana v drugem
trimesečju tekočega leta ne presega 80% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu in redno izpolnjujejo učne oziroma
študijske obveznosti.
Ne glede na cenzus iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo
republiško štipendijo izrazito nadarjeni učenci in študentje.
59. člen
Republiški upravni organ, pristojen za delo, določi podrobnejša merila za dodeljevanje in višine republiških štipendij ter
dodatkov k štipendiji.
60. člen
Sredstva za zavarovanje za primer brezposelnosti se zagotavljajo s prispevki delavcev, organizacij in delodajalcev in se
zbirajo v proračunu Republike Slovenije ter se preko finančnega načrta upravnega organa, pristojnega za delo usmerjajo
izvajalcem programov po namenih porabe.
Sredstva za druge namene, ki jih določa ta zakon, sredstva za
kritje primanjkljaja sredstev zavarovanja za primer brezposelnosti in sredstva za delo zavoda se zagotavljajo v proračunu
Republike Slovenije.
64. člen
Republiški upravni organ, pristojen za delo, zadrži izvršitev
odločitve, ki jo sprejme upravni odbor, če oceni, da ni zakonita, ali če ni skladna s sprejeto politiko oziroma s programom
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65. člen
Direktorja zavoda imenuje Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije.

66. člen
Zavod:
- ugotavlja zadovoljevanje potreb organizacij in delodajalcev
po delavcih,
- svetuje organizacijam, delodajalcem in delavcem glede
možnosti zaposlovanja oziroma zaposlitve,
- nudi strokovno pomoč pri zagotavljanju zaposlitve brezposelnim osebam in drugim iskalcem zaposlitve ter posreduje
delo,
- vodi predpisane evidence s področja dela in zaposlovanja,
- zagotavlja pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti,
- organizira usposabljanje in izobraževanje brezposelnih
oseb,
- organizira usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb,
- poklicno usmerja, informira in svetuje mladim in odraslim,
ter razvija metode in pripomočke za poklicno usmerjanje,
- začasno zaposluje delavce v tujino in zagotavlja njihovo
organizirano vračanje ter zaposlovanje in sodeluje pri zaposlovanju tujih državljanov,
- pripravlja analitične, planske in informativne podlage za
predlaganje, oblikovanje, usklajevanje in spremljanje politike
zaposlovanja,
- pripravlja in izvaja postopke za uresničevanje aktivne politike zaposlovanja,
- organizira javna dela,
- vzdržuje informacijski sistem za spremljanje gibanj na trgu
delovne sile in zagotavlja javno informiranje,
- proučuje nastanek in razvoj poklicev in nomenklature poklicev,
- izvaja strokovne naloge pri štipendiranju,
- izvaja finančno in računovodsko funkcijo za zagotavljanje
pravic, izvajanje programov in delovanje zavod,
- raziskuje in spremlja posamezne pojave na tržišču dela i"
na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo nfl
zaposlovanje in pojave brezposelnosti,
- izvaja druge naloge, določene s tem zakonom, predpis1'
izdanimi na njegovi podlagi in drugimi predpisi.
67. člen
S statutom zavoda se natančneje ureja organizacija zavoda,
organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vp'a'
šanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje soglasj®
k določbam statuta, ki urejajo izvrševanje javnih pooblastil69. člen
Iskalec zaposlitve se prijavi na območni enoti, ki je pristojna
po kraju njegovega stalnega bivališča. Iskalec zaposlitve. "
mu je prenehalo delovno razmerje, pa se lahko prijavi tudi P
sedežu organizacije oziroma poslovne enote ali delodajalca,
kjer mu je prenehalo delovno razmerje.
70. člen
Zavod preneha voditi evidenco iskalca zaposlitve, če iskal«c
zaposlitve:
- se odjavi,
- sklene delovno razmerje,
- začne opravljati samostojno obrtno ali drugo dejavno
z zasebnim delom,
poročevalk
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- ustanovi podjetje in se v njem zaposli,
- se upokoji,
- postane trajno in popolno nezmožen za delo,
- nastopi prestajanje kazni, daljše od šest mesecev,
- se dvakrat zaporedoma iz neupravičenih razlogov ne prijavi
na prosto delovno mesto v organizacijo oziroma k delodajalcu, kamor je bil napoten s strani zavoda,
- se dvakrat zaporedoma iz neopravičenih razlogov ne zglasi
na pristojnem zavodu, če je bil k temu pozvan,
- dopolni 65 let starosti (moški) oziroma 60 let starosti
(ženska).
72. člen

tev in delo v tujini brez posredovanja zavoda (7. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 1.000 dinarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba v organizaciji oziroma pri delodajalcu,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
75. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje organizacija ali delodajalec, ki zahteva plačilo za posredovanje dela
ali posredovanje zaposlitve od iskalca dela oziroma zaposlitve
(8. člen).

Republiški upravni organ, pristojen za delo predpiše vsebino
in način vodenja evidenc iz 68. in 71. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 1.000 dinarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba v organizaciji oziroma pri delodajalcu,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

73. člen

76. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek organizacija ali delodajalec, ki opravlja strokovne
naloge posredovanja dela brez pooblastila republiškega
upravnega organa, pristojnega za delo (6. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija oziroma delodajalec, ki zavodu v predpisanih
rokih ne posreduje podatkov iz 9. člena in predvidenih letnih
potreb in podatkov iz 10. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 1.000 dinarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba v organizaciji oziroma pri delodajalcu,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo najmanj 500 dinarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba v organizaciji oziroma pri delodajalcu,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

74. člen

80. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek organizacija, ki posreduje zaposlitev ali delo v tujini
ter organizacija in posameznik, ki objavi ponudbo za zaposli-

Republiški upravni organ, pristojen za delo, izda predpise iz
6., 13., 15., 16., 32., 51., 59. in 72. člena tega zakona najkasneje
v roku petih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

I
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Predlog zakona o VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI - EPA 360 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 45. seji dne 30. septembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI,

določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Janez JANŠA, minister za obrambo,

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. in
183. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Franci ŽNIDARŠIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo.
— Bojan UŠENIČNIK, direktor Republiške uprave za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije

— Miran BOGATAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za obrambo.

Predlog zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
I. UVOD
I. OCENA STANJA
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ureja zakon
o obrambi in zaščiti (Ur. list RS št. 15/91), posamezne dejavnosti za varstvo pred nesrečami pa tudi zakon o vodah (Ur. list
SRS, št. 38/81), zakon o varstvu pred požarom (Ur. list SRS, št.
2/76 in 15/84), zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. list RS, št.
7/93) in nekateri drugi zakoni.
Zakon o obrambi in zaščiti je bil sprejet na podlagi prejšnje
ustave v obdobju, ko je bila Republika Slovenija še del bivše
Jugoslavije in je bil v veljavi še zvezni zakon o splošni ljudski
obrambi. Zakon ureja zaščito in reševanje ob naravnih in
drugih nesrečah ter vojnih aktivnostih kot del obrambnega
sistema. Zakon ureja osebno in vzajemno zaščito, ukrepe za
zaščito in reševanje, naloge društev, podjetij, zavodov in
drugih organizacij pri zaščiti in reševanju, enote in štabe
Civilne zaščite, mobilizacijo, aktiviranje in vodenje zaščite in
reševanja, opazovanje in obveščanje, usposabljanje in financiranje dejavnosti za zaščito in reševanje. Ureditev tega
področja ne obsega celotnega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in ni usklajena s spremembami v gospodarskem in političnem sistemu ter ni primerljiva z ureditvijo
v drugih državah parlamentarne demokracije. Prav tako
obstoječa ureditev ni usklajena z ustavo Republike Slovenije.
Zakon o vodah ureja varstvo pred škodljivim delovanjem
visokih voda in med drugim ureja tudi načrte za obrambo
pred poplavami. Rešitve niso usklajene s sistemom zaščite in
reševanja, ki ga ureja omenjeni zakon o obrambi in zaščiti.
Zakon o varstvu pred požarom ureja področje varstva pred
požarom ter gasilstvo. Tudi ta zakon ne ustreza več dosežkom
stroke, družbenim spremembam in usmeritvam na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zato bo to
področje urejeno z novim zakonom o varstvu pred požarom
ter zakonom o gasilstvu. Zakona sta že v obravnavi v Državnem zboru.
Zakon o Rdečem križu Slovenije ureja naloge v zvezi z uresničevanjem ženevskih konvencij o zaščiti žrtev oboroženih spopadov, z obveščanjem, evidentiranjem in poizvedovanjem za
žrtvami oboroženih spopadov ter prizadetimi v naravnih in
drugih nesrečah, usposabljanje osebja za opravljanje nalog,
ki jih določajo ženevske konvencije, usposabljanje enot za
prvo pomoč, izvajanje določenih ukrepov zdravstvenega varstva ter ukrepov za sprejemanje in nastanitev evakuiranega
prebivalstva in drugih ogroženih ljudi. Ta zakon je že usklajen
z ustavnimi določbami.
Obstoječa zakonska ureditev varstva pred naravnimi in dru36

gimi nesrečami ne ureja celovito. Podrobno ureja dejavnosti
zaščite in reševanja ob nesrečah, pomanjkljivo pa preventivne
dejavnosti in odpravljanje posledic nesreč.
II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Razlogi, ki narekujejo sprejem novega zakona, so zlasti:
- obstoječa zakonska ureditev je zastarela, nekatere rešitve
so v nasprotju z obstoječim pravnim redom Republike Slovenije; neustrezna je predvsem razmejitev pristojnosti med
občinami in drugimi lokalnimi skupnostmi ter državnimi organi;
- varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami naj bi se
organiziralo kot enoten in samostojen sistem;
- v novi zakonski ureditvi je treba upoštevati tudi mednarodno humanitarno in drugo pravo ter ratificirane mednarodne konvencije;
- varstvo'pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba urediti
na način, kot ga urejajo v drugih državah parlamentarne
demokracije, da bi bil sistem primerljiv s podobnimi sistemi
v drugih državah;
- celotna zakonska ureditev mora biti usklajena z ustavo
Republike Slovenije.
III. CIUI IN NAČELA ZAKONA
Temeljni cilj, h kateremu teži nova sistemska ureditev varstvan
pred naravnimi in drugimi nesrečami, je zmanjšanje nesreč i
njihovih posledic ter žrtev in drugih posledic vojne. Nove
ureditev naj bi zagotovila tudi:
- enakomernejši razvoj celotnega sistema varstva PreC'
naravnimi in drugimi nesrečami;
- usklajen razvoj in povezanost vseh dejavnikov zaščite,
reševanja in pomoči ter njihovo usklajeno in učinkovito
vanje ob naravnih in drugih nesrečah, vojaških spopadih i
drugih oblikah množičnega nasilja;
- racionalnejšo in učinkovitejšo organiziranost;
- mednarodno primerljivost;
- uskladitev dejanskih potreb, ki izhajajo Iz ogroženosti ter
možnosti.
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot1 |®
predlagan, temelji na odgovornosti države in lokalnih skupr
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sti za organiziranje in izvajanje ukrepov in aktivnosti za preprečevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter za preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje njihovih posledic.
Določena je tudi obveznost podjetij, zavodov in drugih organizacij da organizirajo in izvajajo nujne ukrepe za zaščito
delavcev in premoženja v okviru njihove dejavnosti. Poudarjena je odgovornost prebivalcev za njihovo osebno in premoženjsko varnost. Težišče delovanja tega sistema je v lokalnih
skupnostih.
Temeljna načela zakona so:
- zakon ureja varstvo pred nesrečami, ki jih povzročijo
naravne in druge nenadzorovane sile in ki zaradi obsega ali
intenzivnosti lahko ogrozijo življenje ali zdravje večjega števila ljudi, živali ter premoženje in okolje v takem obsegu, da je
za njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne
ukrepe, sile in sredstva;
- sistem zaščite in reševanja mora delovati tudi v izrednem ali
vojnem stanju;
- naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so
humanitarne in nevojaške narave, njihovi izvajalci pa morajo
v vojnem stanju izpolnjevati pogoje določene z ženevskimi
konvencijami;
- vsakdo ima pravico do varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
- ob nesreči je vsakdo dolžan pomagati po svojih močeh;
- prebivalstvo mora biti obveščeno o nevarnostih;
- varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je lahko učinkovito le, če so prebivalci usposobljeni za osebno in vzajemno
zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov;
- pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo glede na ogroženost vsi obstoječi organi in organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem, predvsem pa enote, službe in drugi operativni sestavi prostovoljnih društev, strokovnih združenj in drugih nevladnih organizacij ter podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za zaščito, reševanje in
pomoč;
- Civilna zaščita je namensko organiziran del sil za zaščito,
reševanje in pomoč;
- pri zaščiti in reševanju ob velikih nesrečah sodelujeta tudi
policija in vojska v skladu s predpisi;
- pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami imajo
prednost preventivni ukrepi (preprečevati je bolje kot zdraviti);
- vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom
odgovorna za neizvajanje ukrepov varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
- povzročitelj tveganja za nastanek nesreče se mora zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo nesreča lahko povzroči
tretjim osebam, lokalni skupnosti ali državi;
~ povzročitelj ogroženosti ali nesreče plača stroške nastale
škode;
- pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami imajo
državljani dolžnost sodelovati v Civilni zaščiti, dajati materialna sredstva ter se usposabljati in pripravljati za osebno in
vzajemno zaščito;
~ temeljna znanja o nevarnostih se posredujejo v rednem
izobraževalnem sistemu, dopolnilna pa v okviru oblik dopolnilnega usposabljanja;
~ preventivni ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se uredijo v posebnih predpisih, s katerimi se ureja
Posamezne dejavnosti ali področja;
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- upravljanje in vodenje sistema se izvaja v skladu z Ustavo
razmejenimi pristojnostmi med Državnim zborom, Vlado in
ministrstvi, pristojnostmi lokalne skupnosti ter po načelnih
strokovnooperativnega vodenja zaščitnih in reševalnih aktivnosti;
- vse oblike varstva temeljijo in se izvajajo v skladu z načeli
mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava
o varstvu ljudi, živali, kulturnih dobrin ter okolja pred škodljivimi vplivi naravnih in drugih nesreč ter vojnih aktivnosti;
IV. PRIMERJAVA Z UREDITVIJO V DRUGIH DRŽAVAH
Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj proučil avstrijsko,
nemško, švicarsko, finsko, norveško, švedsko, francosko in
dansko ureditev civilne zaščite oziroma varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vojnimi aktivnostmi. Proučil je
tudi smernice in priporočila, ki so jih v zvezi s tem sprejeli
organi Evropske skupnosti.
Pri urejanju tega področja v omenjenih tujih državah je opaziti
težnjo, da se celovito uredi področje varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter drugimi nevarnostmi in ne le zaščita in
reševanje ob vojnih aktivnostih. Sistem je večinoma urejen
s sistemskim zakonom, preventivne ukrepe pa ureja področna
zakonodaja. V večini držav sestavljajo glavnino sil za zaščito
in reševanje enote in službe prostovoljnih društev in nevladnih organizacij ter namenske enote in službe, ki jih organizirajo država in lokalne skupnosti na podlagi državljanske dolžnosti. V nekaterih državah je uvedeno tudi služenje roka
v civilni zaščiti. Rešitve glede vrste ter števila enot in služb,
namenjenih zaščiti in reševanju kot tudi glede organiziranosti
civilne zaščite, so v posameznih državah različne. Odvisne so
predvsem od ogroženosti posamezne države po naravnih in
drugih nesrečah. Civilna zaščita je večinoma v pristojnosti
notranjega ministrstva, ker je v pristojnosti notranjega ministrstva tudi civilna obramba.
Po avstrijski zakonodaji je Civilna zaščita del civilne
obrambe, ki je v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve.
Civilna zaščita obsega različne humanitarne dejavnosti, ki jih
opravljajo predvsem prostovoljna društva in druge nevladne
organizacije. Zvezna zakonodaja ureja sistem, dežele pa
s svojimi predpisi urejajo predvsem nosilce zaščite in reševanja ter njihovo organiziranost. Stroške za izobraževanje in
usposabljanje, informacijski sistem, graditev zaklonišč ter
sistem opazovanja in alarmiranja, si delijo zveza in dežele. Za
ukrepanje ob velikih nesrečah je ustanovljeno tako imenovano državno krizno vodstvo. Za njegovo organiziranje in
delovanje je pristojen poseben oddelek v kabinetu predsednika vlade. V državnem kriznem vodstvu je vodja oddelka za
Civilno zaščito ter vodja oddelka za administrativne zadeve
državne policije iz ministrstva za notranje zadeve. V okviru
državnega kriznega vodstva deluje poseben koordinacijski
odbor, ki političnemu vodstvu predlaga rešitve in koordinira
aktivnosti za njihovo izvedbo. Koordinacijski odbori so predvideni tudi na ravni dežele in okraja.
V ZR Nemčiji ureja to področje zvezni zakon o Civilni zaščiti,
zakon o razširitvi varstva pred elementarnimi nesrečami ter
zakon o gradbenih ukrepih za zaščito civilnega prebivalstva.
Posamezni ukrepi in dejavnosti za zaščito in reševanje (npr.
o zagotavljanju dodatne opreme za varstvo pred naravnimi
nesrečami, dodatnem izobraževanju, stroških razširitve varstva pred naravnimi nesrečami, organizaciji, razvijanju in
vodenju osebne in vzajemne zaščite) so urejene s splošnimi
upravnimi predpisi. Urejanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je tudi v pristojnosti dežel.
Dejavnosti Civilne zaščite organizira in vodi Zvezni urad za
Civilno zaščito, ki je v sestavi Zveznega ministrstva za notranje zadeve. Zveza krije večino stroškov, ki jih imajo dežele,
občine in širše lokalne skupnosti pri vzpostavljanju pripravljenosti in izvajanju nalog zaščite in reševanja. V pristojnosti
zveze je organiziranje Civilne zaščite v najširšem smislu, v pristojnosti dežele pa je organiziranje in izvajanje dnevnega
spremljanja nevarnosti naravnih in drugih nesreč, vključno
z izvajanjem protipožarne zaščite in reševalne službe. V pristojnosti dežel je tudi neposredno organiziranje zaščite in
37

reševanja ob naravnih in drugih velikih nesrečah. Na podlagi
deželne zakonodaje je velik del odgovornosti pri vsakodnevnem spremljanju ter obvladovanju nevarnosti in posledic
nesreč prenešenih na lokalne skupnosti, mestne okraje in
okrožja, ki s tem namenom organizirajo ustrezne reševalne
službe, predvsem takoimenovane protipožarne brigade.
Glavne sile za reševanje ob velikih nesrečah predstavljajo
operativne gasilske enote (poklicne in prostovoljne), Služba
za tehnično pomoč, ki jo organizira država, ter enote in službe
prostovoljnih društev in drugih nevladnih organizacij.
Prostovoljne gasilske enote štejejo približno 1,200.000 aktivnih članov, poklicne približno 26.000 aktivnih članov, delavske gasilske enote pa približno 124.000 aktivnih članov.
Poklicne gasilske enote se organizirajo le v mestih z več kot
100.000 prebivalci. Osnovno usposabljanje osebja za zaščito
in reševanje se izvaja v lokalnih skupnostih. Dežela organizira
usposabljanje specialistov ter vodilnega osebja in služb za
zaščito in reševanje dežele. To šolanje se izvaja v deželnih
gasilskih šolah in v deželnih šolah za zaščito pred katastrofami. V ZR Nemčiji deluje osem deželnih šol za usposabljanje
kadrov s področja zaščite pred katastrofami. Obstaja pa tudi
zvezna šola z nekaj enotami, kjer se usposabljajo vodilni kadri
s področja Civilne zaščite.
V Švici ureja Civilno zaščito zvezni zakon o Civilni zaščiti.
Kantoni to področje urejajo s predpisi o pomoči ob »katastrofah in totalni obrambi«. Naloge Civilne zaščite na Zvezni ravni
opravlja Zvezni urad za Civilno zaščito, ki deluje v okviru
Zveznega ministrstva za pravosodje in policijo. Vsak Švicar je
obveznik Civilne zaščite, če ni pripadnik armade. Obveznost
služenja v Civilni zaščiti traja od dopolnjenega 20. do dopolnjenega 52. leta starosti. V razne strukture civilne zaščite je
vključenih okoli 5,5 odstotka prebivalcev. Za zaščito in reševanje v vojnih razmerah, so formirane posebne enote za
»protizračno obrambo« tudi v okviru vojske. Zveza krije vse
stroške za izvajanje nalog Civilne zaščite, ki so v njeni pristojnosti. Zveza prispeva tudi določen del sredstev za kritje stroškov usposabljanja, graditev zaščitnih objektov ter za sodelovanje v aktivnostih zaščite in reševanja. Vse ostale stroške
krijejo kantoni in občine. Usposabljanje pripadnikov Civilne
zaščite se izvaja v zveznih in kantonalnih šolah Civilne zaščite. V vojni bi Civilna zaščita delovala kot aktivna služba
v okviru celovite obrambe, v katero se vključi po odločitvi
zvezne vlade. Ob naravnih in drugih nesrečah pa se Civilna
zaščita vključuje v akcije zaščite in reševanja na podlagi
odločitev občinskih in kantonalnih oblasti. Neposredno strokovno operativno vodenje je v pristojnosti šefov Civilne zaščite, katerim pomagajo ustrezno sestavljeni štabi Civilne zaščite.
V Franciji ureja področje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami zakon o organizaciji Civilne zaščite, o zaščiti gozdov pred požari in preprečevanju večjih nevarnosti. Aktivnosti
s tega področja organizira in vodi policija. Cilj francoske
Civilne zaščite je preprečevanje vseh vrst nevarnosti, kot tudi
zaščita oseb, premoženja in okolja pred katastrofami in drugimi nesrečami. Izvajanje zaščite in reševanja se ureja z državnim, področnim, departmanskim in posebnim urgentnim
načrtom zaščite in reševanja. Minister, pristojen za Civilno
zaščito, je dolžan predpisati ukrepe za zaščito ter koordinirati
aktivnosti sil in sredstev za zaščito in reševanje iz pristojnosti
države, lokalnih skupnosti in javnih ustanov na celotnem
ozemlju države. V francoski področni zakonodaji so zelo
podrobno urejeni urbanistični, gradbeno-tehnični in drugi
preventivni ukrepi. V departmanih se za zaščito in reševanje
organizira protipožarna in reševalna služba kot javna departmanska služba, ustanovljena s sklepom Vrhovnega sveta.
Podobne službe se organizirajo tudi v občinah.
Na Finskem je področje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami urejeno z zakonom o civilni obrambi ter zakonom
o pripravljenosti. To področje spada v pristojnost notranjega
ministrstva, pri katerem je tudi vrhovno poveljstvo in organ za
nadzor nad delovanjem Civilne zaščite. Dejavnosti za zaščito
in reševanje se pretežno financirajo iz državnega proračuna.
Na švedskem ureja to področje zakon o civilni obrambi.
Civilna zaščita je v pristojnosti vlade, vodenje dejavosti za
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zaščito in reševanje pa je v pristojnosti Zavoda za civilno
zaščito. V Civilni zaščiti so dolžni sodelovati državljani od
dopolnjenega 16. do dopolnjenega 65. leta starosti. Dejavnosti za zaščito in reševanje se pretežno financirajo iz državnega
proračuna, predvsem v obliki nadomestil stroškov občin in
izvajalcev.
Na Danskem je to področje urejeno z zakonom o pripravljenosti. S tem zakonom, ki je bil sprejet 1992. leta, je bila Civilna
zaščita preimenovana v Reševalno pripravljenost. Njena
osnovna naloga je preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč ter vojnih aktivnosti.
Reševalna pripravljenost obsega nacionalno, regionalno in
občinsko reševalno pripravljenost. Služba reševalne pripravljenosti je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve. Minister za notranje zadeve je najvišji upravni organ vodenja
nacionalne reševalne pripravljenosti. Ministru pri vodenju
pomaga Reševalni svet, ki ga sestavlja 6 članov iz okrajnih
oziroma regionalnih organov ter občinskih organov in iz
posameznih ministrstev. Služba občinske reševalne pripravljenosti je v pristojnosti občinskega sveta, njeno vodenje pa je
v pristojnosti komisije za pripravljenost, ki jo imenuje občinski svet. V službi reševalne pripravljenosti so dolžni sodelovati
vsi prebivalci, ki stalno živijo ali prebivajo na Danskem, in to
od dopolnjenega 16. do dopolnjenega 65. leta starosti. Dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami le delno
financira država.
Na Norveikem je Civilna zaščita urejena z enotnim zakonom
o civilni obrambi, ki je v pristojnosti Ministrstva za pravosodje.
V Civilni zaščiti so dolžni sodelovati moški in ženske od
dopolnjenega 18. do dopolnjenega 65. leta starosti, ki prebivajo na območju države. Stroške za opravljanje nalog Civilne
zaščite si delijo država in občine.
V. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Predlagani zakon neposredno ne bo povzročil novih finančnih obveznosti v primerjavi z obveznostmi, ki izhajajo iz sedanje ureditve. Z razmejitvijo pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi pa bo prišlo do nekaterih sprememb v javni
porabi glede na naloge države in lokalnih skupnosti. Zaradi
zmanjšanja številčnega stanja enot in služb Civilne zaščite
bodo zmanjšane finančne obveznosti občin pri financiranju
teh enot in služb, pri čemer pa je treba upoštevati, da občine
v dosedanjem obdobju teh obveznosti niso izpolnile v celoti.
Uveljavitev tega zakona bo povzročila določeno povečanje
obsega organizacijskega dela le na regijski ravni, predvsem
zaradi vzpostavitve decentraliziranih prvostopnih organov
državne uprave (uprave Ministrstva za obrambo in njihove
izpostave oziroma upravni okraji). Tudi v bodočih občinah
vseh nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ne bo
mogoče opravljati brez profesionalnih kadrov.
Več sredstev bo po novi zakonski ureditvi potrebnih predvsem za preventivo, kar pa se slej ko prej mora odraziti na
zmanjšanju stroškov škode, ki jo povzročajo naravne in druge
nesreče. Te, kot je znano, vzamejo v Sloveniji vsako leto od
1,5 do 3 odstotke družbenega proizvoda, večje nesreče pa
tudi več; npr. vodna ujma leta 1990 je zahtevala 20 odstotkov
družbenega proizvoda. V državnem proračunu bo potrebno
zagotoviti nekaj več sredstev tudi za izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami P°
programih državnega pomena. Po tem zakonu naj bi se
v državnem proračunu zagotavljala finančna sredstva za kritje
funkcionalnih stroškov poklicnega izobraževanja gasilskin
kadrov ter usposabljanja pripadnikov občinskih in regijskin
štabov, enot in služb Civilne zaščite.
Uveljavitev predlaganega zakona bo povzročila tudi določene
spremembe pri zagotavljanju sredstev za odpravljanje Posl®"
dic naravnih in drugih nesreč. Do sedaj so se sredstva za 'a
namen zagotavljala na podlagi zakona o oblikovanju sredstev
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč, preo'
vsem s prispevki solidarnosti iz osebnega dohodka delavce
in drugih občanov, od pokojnin upokojencev, ter s prispevK
solidarnosti iz dohodka podjetij, zavodov in drugih organihzacij ter iz dohodka občanov. Po predlaganem zakonu naj bi se
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v državnem proračunu zagotavljala sredstva le za najnujnejšo
pomoč prizadetim in ogroženim, predvsem za zagotovitev
osnovnih pogojev za življenje. Za sanacijo škode in odpravo
drugih posledic ob velikih naravnih nesrečah pa naj bi se
potrebna sredstva zagotavljala na podlagi posebne zakonske
ureditve. Sicer pa naj bi se za kritje stroškov nastale škode
uporabljala predvsem sredstva zavarovalnin.

v skladu z zakonom na območju intervencije začasno omejiti
svobodo gibanja, pravico do nedotakljivosti stanovanja in
pravico do uživanja lastnine.
4. člen
(obveščanje o nevarnostih)
(1) Vsakdo mora obvestiti najbližji center za obveščanje ali
policijo o vsaki nevarnosti naravne ali druge nesreče takoj, ko
jo je opazil ali je zanjo zvedel kako drugače.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

5. člen

(namen zakona)

(spoštovanje mednarodnega prava)

(1) Ta zakon ureja varstvo ljudi, živali, premoženja in okolja
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pred nevarnostmi
v vojnem ali izrednem stanju (v nadaljnjem besedilu: varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami).

(1) Naloge Civilne zaščite ter druge naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so humanitarne in nevojaške narave.

(2) Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev
In drugih posledic teh nesreč.

(2) Vse oblike varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
temeljijo in se izvajajo v skladu z načeli mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali,
kulturnih dobrin ter okolja, pred škodljivimi vplivi naravnih in
drugih nesreč ter sprejetimi mednarodnimi obveznostmi.

(3) Država, občine in druge lokalne samoupravne skupnosti (v
nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) organizirajo varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit
sistem v državi.
(4) Sistem varstva iz prejšnjega odstavka obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor ter financiranje ukrepov in dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
2. člen
(temeljne naloge sistema)
(1) Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami po tem zakonu so:
- odkrivanje, spremljanje in preučevanje nevarnosti naravnih
in drugih nesreč;
- preprečevanje nevarnosti;

,

- obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč:
- vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč;
- samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljnjem besedilu: osebna in vzajemna zaščita);
~ mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje In pomoč;
- odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
- reševanje in pomoč;

6. člen
(zagotavljanje varstva)
(1) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo:
- državljani in drugi prebivalci Republike Slovenije kot posamezniki (v nadaljnjem besedilu: prebivalci);
- prebivalci, prostovoljno organizirani v društva, strokovna
združenja ter druge nevladne organizacije (v nadaljnjem
besedilu: društva in druge nevladne organizacije), ki opravljajo dejavnost, pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- javne reševalne službe;
- podjetja, zavodi in druge organizacije;
- lokalne skupnosti in
- država.
7. člen
(mednarodno sodelovanje)
(1) Država razvija mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s sklepanjem meddržavnih sporazumov, obveščanjem drugih držav o nevarnostih in posledicah naravnih in drugih nesreč ter s pripravljenostjo za pomoč.
8. člen
(pomen pojmov)

~ odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje;
~ nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
~ pomoč tujim državam ob naravnih in drugih nesrečah, na
Podlagi meddržavnih sporazumov in odločitev Vlade.

(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo tale pomen:
1. Nesreča je izredni dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje večjega števila ljudi,
živali ter premoženje in okolje v takem obsegu, da je za njihov
nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe,
sile in sredstva.

(omejitev pravic)

2. Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni
plaz, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav
nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni in druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile.

(1) Poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije sme zaradi
zaščite, reševanja in pomoči ob naravni ali drugi nesreči

3. Druge nesreče so vojna in druge oblike množičnega nasilja,
velike nesreče v cestnem, železniškem, pomorskem in zrač-

3. člen
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nem prometu, poplava zaradi porušitve pregrade na vodni
akumulaciji, požar, rudniška nesreča, jedrska nesreča ter
druge ekološke in industrijske nesreče, ki jih povzroči človek
s svojo dejavnostjo in ravnanjem.
4. Ekološka nesreča je izredni dogodek ali vrsta dogodkov,
povzročenih zaradi nenadzorovanih vplivov in posegov v okolje, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi in
živali ter povzročijo uničenje ali poškodbo premoženja in
okolja.
5. Industrijska nesreča je dogodek, ki je ušel nadzoru pri
ravnanju z nevarnimi snovmi, nafto in njenimi derivati ter
energetskimi plini med proizvodnjo, predelavo, uporabo,
skladiščenjem, pretovarjanjem, prevozom ali odstranjevanjem, katerega posledica je ogrožanje življenja ali zdravja
ljudi in živali ter premoženja in okolja.
6. Nevarna snov je vsaka snov v trdnem, plinastem ali tekočem
stanju, ki v primeru, da nenadzorovano prodre v okolje, neposredno ogrozi življenje ali zdravje ljudi in živali oziroma povzroči uničenje ali poškodbo premoženja ter ima škodljive
vplive na okolje (človeka, favno, floro, tla, vodo, zrak in pokrajino). Nevarne snovi so predvsem tiste snovi, ki imajo eno ali
več naslednjih lastnosti: eksplozivnost, da so lahko vnetljive,
da povzročajo vžig v stiku z drugimi snovmi, strupenost,
karcinogenost, jedkost in dražljivost, radioaktivnost in kužnost.
7. Tveganje je verjetnost, da se bo zgodila nesreča in prizadela oziroma ogrozila življenje ali zdravje ljudi in živali ter
povzročila uničenje ali poškodbo na premoženju in okolju.
8. Ogroženost je resnična ali občutena izpostavljenost ljudi,
živali, premoženja ter okolja nevarnostim naravnih in drugih
nesreč.
9. Stopnja ogroženosti je pričakovan obseg škode in drugih
posledic naravne ali druge nesreče.

vozna sredstva, opazovalne, telekomunikacijske in alarmne
naprave ter material, ki se namensko uporablja za zaščito,
reševanje in pomoč in ki je predviden za ta namen.
18. Zaščitna in reševalna oprema obsega sredstva za osebno
in skupinsko zaščito, opremo, vozila ter tehnična in druga
sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševalne enote in
službe ter reševalci s psi, pri zaščiti, reševanju in pomoči.
19. Sredstva pomoči so živila, pitna voda, obleka, obutev,
zdravila ter drugi predmeti oziroma sredstva, ki so namenjena
brezplačni razdelitvi ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu
kot pomoč pri premagovanju in lajšanju posledic naravne in
druge nesreče.
20. Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza
naravnih in drugih danosti za nastanek naravne ali druge
nesreče z oceno možnega poteka in posledic nesreče, predlogom stopnje zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč.
21. Načrt zaščite in reševanja je na podlagi ocene ogroženosti
in spoznanj stroke izdelana zamisel zaščite, reševanja in
pomoči ob posamezni naravni ali drugi nesreči, ki temelji na
usklajeni in smotrni uporabi sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč. Načrt zaščite in reševanja vsebuje pregled
zaščitnih ukrepov in razpoložljivih sil ter sredstev za zaščito,
reševanje in pomoč ter pogoje, pod katerimi je mogoče uporabiti te sile in sredstva.
22. Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Civilna zaščita
obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje
in pomoč, zaščitne ukrepe, zaščitno in reševalno opremo ter
objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč.
23. Povzročitelj nesreče je vsaka pravna ali fizična oseba, ki
zaradi nepravilnega ravnanja ali opustitve predpisanega ravnanja povzroči nesrečo v smislu tega zakona.

10. Škoda, ki jo povzroči naravna ali druga nesreča, je škoda,
ki nastane zaradi izgube življenja, poškodb pri ljudeh in živalih, izgube, uničenja in poškodb premoženja ter uničenja in
poškodb okolja, obsega pa tudi stroške preventivnih ukrepov
škodo, povzročeno pri izvajanju teh ukrepov ter škodo,
nastalo zaradi izpada dohodka v proizvodnji oziroma dejavnosti.

24. Poškodovanci in bolniki so vse poškodovane, ranjene ali
bolne civilne in vojaške osebe, neodvisno od spola, starosti in
državljanstva.
25. Zaščita obsega različne organizacijske, tehnične in druge
ukrepe ter uporabo tehničnih in drugih sredstev za neposredno osebno in skupinsko zaščito ljudi, zaščito živali, pre;
moženja in okolja pred nevarnostmi oziroma posledicami
naravne ali druge nesreče.

11. Preventivni ukrepi so vsi ukrepi za preprečitev nevarnosti
oziroma nesreče ter za zmanjšanje njihovih posledic. Preventivni ukrepi so tudi ukrepi, ki jih izvede kdor koli potem, ko se
je zgodila nesreča, da bi preprečil ali zmanjšal škodo.

26. Reševanje obsega dejavnosti za reševanje ljudi, ki sor
v življenjski nevarnosti ali v nevarnosti za svoje zdravje <®
reševanje živali in premoženja pred posledicami naravne aH
druge nesreče.

12. Okolje je po tem zakonu predvsem bivalno, delovno in
drugo okolje, kjer je vpliv na človeka neposreden.

27. Pomoč obsega ukrepe in storitve strokovnjakov, reševalnih enot in služb ter uporabo zaščitne in reševalne opreme in
materialov za premagovanje in lajšanje posledic naravne al'
druge nesreče.

13. Kulturne dobrine so zaščitene zgradbe, umetnostni spomeniki, verski in posvetni zgodovinski spomeniki, arheološka
najdbišča, muzeji, knjižnice, arhivi, umetnine, rokopisi,
knjige, znanstvene zbirke in druge premičnine in nepremičnine, ki so velikega pomena za kulturno dediščino.
14. Mobilizacija obsega postopke in aktivnosti, s katerimi
Civilna zaščita in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč,
preidejo v stanje pripravljenosti za izvajanje nalog v vojnem
ali izrednem stanju.
15. Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se
sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč vpokličejo in
organizirano vključijo v izvajanje zaščite reševanja in pomoči.
16. Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive človeške zmogljivosti posameznega podjetja, zavoda ali druge
organizacije, lokalne skupnosti in države, ki so namenjene
zaščiti, reševanju in pomoči ob naravni ali drugi nesreči.
17. Sredstva za zaščito, reševanje in pomoč obsegajo zaščitno in reševalno opremo, zaklonišča in druge zaščitne
objekte, objekte in opremo za usposabljanje, skladišča, pre-

28. Prva pomoč je prva oskrba poškodovancev oziroma bolnikov, ki so zaradi naravne ali druge nesreče v življenjski nevaij
nosti ali v nevarnosti za svoje zdravje in se opravlja zunal
zdravstvenih ustanov, skupaj z reševanjem na kraju samem.
29. Osnovni pogoji za življenje so: zdravstvena oskrba ljudi in
živali, zagotovitev osebne varnosti in varnosti premoženia.
nastanitev in oskrba ogroženih s pitno vodo, hrano, zdravi" m
drugimi življenjskimi potrebščinami, psihološka pomoč,
oskrba z električno energijo, zagotovitev prometnih poveza«,
zagotovitev delovanja komunalne infrastrukture, zagotovite
in zaščita živinske krme, zaščita kulturnih dobrin Pre,
poškodbami ali uničenjem ter zagotovitev javnega obve
čanja.
9. člen
(načelo pravice do varstva)
(1) Vsakdo ima pravico do varstva pred naravnimi in drugi"11
nesrečami.
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(2) Ob naravni ali drugi nesreči ima zaščita in reševanje
človeških življenj prednost pred vsemi drugimi zaščitnimi in
reševalnimi aktivnostmi.

- usposabljati in pripravljati se za osebno in vzajemno zaščito
ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.
17. člen

10. člen
(načelo pomoči)

(pomoč v življenjski nevarnosti)

(1) Ob naravni ali drugi nesreči je vsakdo dolžan pomagati po
svojih močeh in sposobnostih.

(1) Vsakdo mora osebi, ki je v življenjski nevarnosti ali ji preti
nevarnost za zdravje, priskočiti na pomoč, če s tem ne ogrozi
svojega življenja ali zdravja.

11. člen
(načelo javnosti)

(2) Če posameznik ni zmožen nuditi pomoč, mora o tem takoj
obvestiti ustrezno reševalno službo ali center za obveščanje
ali na drug način poskrbeti za pomoč.

(1) Podatki o nevarnostih ter dejavnostih državnih organov,
lokalnih skupnosti in drugih izvajalcev nalog varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami so javni.
(2) Država in lokalna skupnost morata zagotoviti, da je prebivalstvo na območjih, ki bi jih lahko prizadela naravna ali
druga nesreča obveščeno o nevarnostih, kot tudi o sprejetih
zaščitnih ukrepih.
12. člen
(načelo preventive)
(1) Država in lokalna skupnost pri zagotavljanju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s svojimi pristojnostmi prednostno organizirata izvajanje preventivnih
ukrepov.
13. člen

18. člen
(sodelovanje v Civilni zaščiti)
(1) Državljan Republike Slovenije je obveznik Civilne zaščite,
če ni razporejen k opravljanju vojaške dolžnosti ali k opravljanju delovne dolžnosti pod pogoji, določenimi s predpisi.
(2) Državni zbor lahko med vojnim ali izrednim stanjem odredi
za tuje državljane, ki se nahajajo v Sloveniji, dolžnost sodelovanja v Civilni zaščiti, če to ni v nasprotju z meddržavnimi
sporazumi in mednarodnim humanitarnim pravom.
19. člen
(trajanje dolžnosti)

(načelo odgovornosti)

(1) Dolžnost sodelovanja v Civilni zaščiti se začne z letom,
v katerem državljan dopolni 18. leto starosti in traja do konca
tistega leta, v katerem dopolni 55 let.

(1) Vsaka pravna in fizična oseba je v skladu z zakonom
odgovorna za neizvajanje ukrepov varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

20. člen
(prostovol|no sodelovanje)

14. člen

(1) V Civilni zaščiti lahko prostovoljno sodelujejo:

(načelo obveznega zavarovanja)

- moški in ženske, ki so dopolnili 16. leto starosti;

(1) Povzročitelj tveganja za nastanek ekološke ali industrijske
nesreče se mora zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo
nesreča lahko povzroči tretjim osebam, lokalni skupnosti ali
državi.

- matere in samohranilci, z otrokom, ki še ni dopolnil 15. leto
starosti;

15. člen

- moški in ženske, katerim je prenehala dolžnost sodelovati
v Civilni zaščiti;

(načelo postopnosti pri uporabi sil In sredstev)

- tuji državljani, ki prebivajo na območju Republike Slovenije, če so dopolnili 18. leto starosti.

(1) Lokalna skupnost uporabi za zaščito, reševanje in pomoč
ob nesreči najprej svoje sile in sredstva ter sile in sredstva, ki
i'n je mogoče zbrati v soseščini.

(2) Osebe, ki prostovoljno opravljajo naloge v Civilni zaščiti
imajo pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki Civilne zaščite.

(2) V primerih, ko zaradi velikega obsega nesreče in ogroženosti, sile in sredstva lokalne skupnosti niso zadostna, država
zagotavlja uporabo sil in sredstev iz širšega območja.
(3) Vojsko in obrambna sredstva je mogoče uporabiti za
zaščito, reševanje in pomoč, če razpoložljive sile in sredstva
ne zadoščajo za nujno reševanje in pomoč in če vojska ni
nujno potrebna pri opravljanju obrambnih nalog.
II. dolžnosti in pravice državljanov

1

21. člen
(razporejanje)
(1) V Civilno zaščito državljana razporedi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.
(2) Državljani, ki so razporejeni v Civilno zaščito (v nadaljnjem
besedilu: pripadniki Civilne zaščite), dobijo knjižico pripadnika Civilne zaščite.

16. člen

22. člen

(dolžnosti državljanov)

(pogoji za razporejanje)

Pr

< ) ! varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami imajo
Pavijani naslednje dolžnosti:

(1) V Civilno zaščito ne morejo biti razporejeni:

~ sodelovati v Civilni zaščiti;

- državljani, ki psihofizično in zdravstveno niso sposobni za
delo pri zaščiti, reševanju in pomoči;

d
ajati materialna sredstva (v nadaljnjem besedilu: materija dolžnost);

- nosečnice, matere in samohranilci, z otrokom, ki še ni
dopolnil 15. leto starosti.
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(2) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami (v nadaljnjem besedilu: minister), predpiSe kriterije
in način ugotavljanja psihofizičnih in zdravstvenih sposobnosti državljanov za opravljanje nalog v Civilni zaščiti.
23. člen
(pravice prostovoljcev)
(1) Državljane, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge
zaščite, reševanja in pomoči, organizirani v enote, službe in
druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij (gasilska društva, organizacije Rdečega križa, Gorska
reševalna služba, jamarska društva, potapljaška društva, kinološka društva, taborniške in skavtske organizacije, klubi radioamaterjev in drugi) na podlagi načrtov zaščite In reševanja,
se ne razporeja na dolžnosti v obrambi in dolžnosti v Civilni
zaščiti, če opravljajo v enotah, službah in drugih operativnih
sestavih naloge, katerih ne morejo opravljati drugi člani glede
na predpisane pogoje in usposobljenost.
(2) Državljani iz prejšnjega odstavka imajo vse pravice in
dolžnosti kot jih imajo pripadniki Civilne zaščite, če ni z zakonom določeno drugače.

potrebnih za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Za potrebe iz prejšnjega odstavka je v skladu z namenom
dovoljeno prilagoditi sredstva, pridobljena na podlagi materialne dolžnosti.
(3) Za materialno dolžnost se šteje tudi namestitev sredstev in
naprav za opazovanje, obveščanje in alarmiranje na stanovanjskih, poslovnih In drugih stavbah.
(4) Državljan, ki mu je naložena materialna dolžnost, ne sme
preprečiti namestitve ali odstraniti sredstev in naprav iz prejšnjega odstavka.
(5) Materialna dolžnost se lahko naloži tudi pravnim osebam,
razen za sredstva in opremo, ki je razporejena za obrambne
potrebe ali je namenjena za zaščito, reševanje in pomoč
v skladu s tem zakonom.
28. člen
(dolžnoat zglasitve)

(3) Državljani iz prvega odstavka morajo izpolnjevati predpisane pogoje oziroma splošne pogoje, ki so s tem zakonom
določeni za sodelovanje v Civilni zaščiti.

(1) Državljan, ki je zavezan dolžnosti sodelovati v Civilni zaščiti in materialni dolžnosti, se mora zglasiti na določenem
kraju in ob določenem času oziroma predati materialno sredstvo, na podlagi poziva pristojnega organa.

(4) Enote, službe in drugi operativni sestavi iz prvega
odstavka opravljajo v vojnem stanju skupaj s Civilno zaščito
naloge zaščite, reševanja in pomoči, katerih opravljanje je
varovano z Ženevskimi konvencijami.

(2) Če se vpoklicani ne odzove na poziv in ne opraviči svojega
izostanka, lahko upravni organ, ki je izdal poziv, izda nalog za
privedbo.

24. člen
(dolžnost usposabljanja)
(1) Pripadnik Civilne zaščite se mora usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi.
25. člen
(vpoklic)
(1) Pripadnik Civilne zaščite je lahko vpoklican:
- na zbor zaradi razporeditve;
- k uvajalnemu, temeljnemu in dopolnilnemu usposabljanju;
- na vaje in druge oblike praktičnega usposabljanja;
- k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravne ali druge nesreče.
26. člen
(aktivna služba)

29. člen
(nadomestilo plače)
(1) Pripadniku Civilne zaščite med opravljalnjem nalog
v Civilni zaščiti, usposabljanjem in izvrševanjem materialne
dolžnosti, na podlagi poziva pristojnega organa, pripada
nadomestilo plače oziroma izgubljenega zaslužka za čas
odsotnosti z dela zaradi opravljanja teh dolžnosti v višini in
pod pogoji, ki jih določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada).
(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka izplača delodajalec
v breme države ali lokalne skupnosti oziroma pristojni organ,
odvisno od tega, kje je državljan razporejen v Civilno zaščito.
(3) Če traja opravljanje nalog oziroma dolžnosti v Civilni
zaščiti več kot 4 ure, ima pripadnik pravico do brezplačne
prehrane v breme organa, ki je pripadnika vpoklical.
(4) Delodajalec pripadnika Civilne zaščite oziroma državljana,
ki v skladu s tem zakonom sodeluje pri opravljanju nalog
zaščite, reševanja in pomoči, zaradi njegove udeležbe pri
opravljanju teh nalog ne sme odpustiti, razporediti na drugo
delovno mesto ali kako drugače oškodovati.

(1) V vojnem ali izrednem stanju je lahko pripadnik Civilne
zaščite vpoklican v aktivno službo.

30. člen
(varstvo pri izvrševanju dolžnosti)

(2) Pripadnik Civilne zaščite lahko opravlja aktivno službo
v štabih, enotah in službah Civilne zaščite, javnih službah ter
v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo
dejavnosti, ki so pomembne za zaščito, reševanje in pomoč.

(1) Poškodba ali bolezen, ki nastane med opravljanjem
usposabljanjem ali med izvrševanjem materialne dolžnos
v Civilni zaščiti, se šteje kot poškodba pri delu ali pokii?"
bolezen, za katero je državljan zavarovan po predpis
o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

(3) Pripadnik Civilne zaščite iz prvega odstavka ima med
opravljajanjem aktivne službe v Civilni zaščiti pravice in dolžnosti kot državljani, ki so razporejeni na delovno dolžnost.
27. člen
(materialna dolžnoat)
(1) Državljani uresničujejo materialno dolžnost z dajanjem
v uporabo Civilni zaščiti vozil, strojev, opreme, materialnih in
drugih sredstev, zemljišč, objektov, naprav, energetskih virov,
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(2) Za poškodbo iz prejšnjega odstavka se Šteje tudi
poškodba, ki jo je državljan utrpel na poti z doma ali z delio
nega mesta na zbirališče oziroma pri povratku po običaj
poti do doma ali delovnega mesta.
(3) Kraj in čas nastanka poškodbe ugotovi organ, ki ie dri^a
Ijana vpoklical ali pristojni poveljnik Civilne zaščite ali vo i
intervencije, v kateri se je državljan poškodoval.
(4) Družinski člani državljana, ki je izgubil življenje pri opra*'
poročevalk

Ijanju nalog ali drugih dolžnosti v Civilni zaščiti, imajo po
njem pravico do pokojnine ter pravico do povračila stroškov
prevoza in pogrebnih stroškov, v skladu s predpisi o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju.
(5) Stroške zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega
zavarovanja ter pravice iz prejšnjih odstavkov krije država
oziroma lokalna skupnost, če državljan ni zavarovan na drugi
podlagi.
31. člen
(pravica do enkratne denarne pomoči)
(1) Državljan, ki se je pri opravljanju nalog ali izvrševanju
drugih dolžnosti v Civilni zaščiti poškodoval brez svoje krivde,
lako da je njegov organizem okvarjen najmanj za 20% po
predpisih o vojaških invalidih, ima pravico do enkratne
denarne pomoči.
(2) Do enkratne denarne pomoči iz prejšnjega odstavka je
državljan upravičen tudi v primeru, kadar je njegov organizem
okvarjen najmanj za 20% zaradi bolezni, ki je nastala ali pa se
ie poslabšala neposredno zaradi opravljanja nalog ali drugih
dolžnosti v Civilni zaščiti.
(3) Do enkratne denarne pomoči iz prvega odstavka tega
'lena so upravičeni tudi družinski člani državljana, ki je pri
opravljanju nalog ali drugih dolžnosti v Civilni zaščiti izgubil
življenje.
(4) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne more
biti nižja od dvanajstih zajamčenih plač ter višino povračil in
Postopek za uveljavljanje pravic iz prejšnjega in tega člena.

(pridobivani« podatkov)
(1) Osebni podatki iz prejšnjega člena se pridobivajo neposredno od pripadnikov Civilne zaščite oziroma državljanov,
o katerih se vodi evidenca ali pa se pridobijo iz že obstoječih
zbirk podatkov.
(2) Osebni podatki iz prejšnjega člena se uničijo, ko preneha
rok ali namen, za katerega so se zbirali.
(3) Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih
o njem vodi na podlagi tega zakona upravni organ, pristojen
za obrambne zadeve.
(4) Minister podrobneje predpiše način vodenja evidence pripadnikov Civilne zaščite, razporejanje, pozivanje ter obliko in
vsebino knjižice pripadnika Civilne zaščite.
36. člen

(povračilo škode)

(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, zbira, obdeluje, hrani, uporablja in posreduje tudi podatke o vrsti, zmogljivostih in stanju transportnih in drugih sredstev, za katere
velja materialna dolžnost, zaradi popolnitve organov, enot in
služb Civilne zaščite ter o enotni matični številki občana,
imenu, priimku, prebivali.šču oziroma zaposlitvi lastnikov ali
uporabnikov teh sredstev.

O)
Vlada določi vrsto materialnih sredstev, za katere lahko
u
Pravni organ, pristojen za obrambne zadeve, naloži materijo dolžnost, višino nadomestila za uporabo ter način ugotavljanja in izplačevanja škode.
33. člen
(odgovornost za povzročeno ftkodo)
1

I ) Država in lokalna skupnost sta odgovorni za škodo, povučeno tretjim osebam namenoma ali zaradi velike malomarnosti pri izvajanju dejavnosti zaščite, reševanja In pomoči ter
£r| usposabljanju in drugih službenih opravilih, ki so poveana z varstvom pred naravnimi In drugimi nesrečami.
Držav an
Dn
. k' J8namenoma
Pri opravljanju
prejšnjega odstavka
povzročil'i škodo
ali iznalog
velikeizmalomarnosti,
odgo®Ha po predpisih, ki urejajo odškodninsko odgovornost
•avcev v državni upravi.

34. člen
(zblran|e In varstvo osebnih podatkov)
a
elL? PinrIP
dnikih Civilne zaščite, ki so razporejeni v štabe,
šoti i s,uibe Civilne zaščite ter državljanih, ki prostovoljno
vod®
Ql v'° pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči,
ovidenco upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.
iz
po£aV'ke:
!denca
prejšnjega
osebne
enotno
matičnoodstavka
številko vsebuje
občana,naslednje
ime in priimek,

°čevalec

35. člen

(podatki o materialnih sredstvih)

(2)
Državljan, ki je zavezan materialni dolžnosti, ima pravico
d
° nadomestila za uporabo sredstev, ki jih je predal za
Potrebe zaščite, reševanja in pomoči ter do povračila škode,
Ce
so bila zato sredstva poškodovana ali uničena.

p0r

(3) Podatke iz evidenc iz prejšnjega odstavka se lahko da
v uporabo pristojnim državnim organom in organom lokalne
skupnosti na njihovo zahtevo ter podjetjem, zavodom in drugim organizacijam o pri njih razporejenih pripadnikih Civilne
zaščite, lahko te podatke uporabijo le za organiziranje varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s tem zakonom.

32. člen

H) Državljan, ki je pri opravljanju nalog in drugih dolžnosti
v Civilni zaščiti utrpel škodo, ima pravico do njenega povračila po splošnih predpisih.

(

datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, podatke o usposobljenosti in znanjih, pomembnih za
zaščito, reševanje in pomoč, za pripadnike Civilne zaščite pa
tudi podatke o zdravstvenem stanju, družinskem stanju, šolski izobrazbi ter zaposlitvi in poklicu.

(2) Podatke o materialnih sredstvih, za katere velja materialna
dolžnost, hrani in uporablja za svoje potrebe tudi pristojni
organ lokalne skupnosti zaradi popolnitve organov, enot in
služb Civilne zaščite.
(3) Organi, ki zbirajo, vodijo in hranijo podatke iz prejšnjih
odstavkov tega člena, so jih dolžni dati v uporabo upravnemu
organu, pristojnemu za obrambne zadeve na njegovo zahtevo.
(4) Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke v zvezi
z izvrševanjem materialne dolžnosti, ki jih o njem vodi upravni
organ, pristojen za obrambne zadeve.
37. člen
(prijava spremembe osebnih podatkov)
(1) Pripadniki Civilne zaščite ter državljani in pravne osebe, ki
jim je naložena materialna dolžnost, morajo sporočiti upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, spremembo
osebnih podatkov iz 34. in 36. člena v petnajstih dneh po
nastanku spremembe.
III. PRISTOJNOSTI
38. člen
(prlsto|nost! države)
(1) V državni pristojnosti je:
- urejanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
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- načrtovanje razvojnih projektov in raziskovalne dejavnosti
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- odpravljanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče.

- priprava in uresničevanje nacionalnega programa in načrta
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

(3) Občina lahko urejanje in opravljanje določenih nalog iz
prejšnjega odstavka prenese na širšo lokalno skupnost, če to
ne vpliva na varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami.

- izdelava ocen ogroženosti in državnih načrtov zaščite in
reševanja;
- organiziranje in opremljanje državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- organiziranje pomoči ogroženim in prizadetim lokalnim
skupnostim;
- vodenje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- organiziranje in izvajanje opazovanja, obveščanja in alarmiranja;
- organiziranje in vzdrževanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in pomoči;
- ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
- pomoč pri odpravljanju škode in drugih posledic naravnih
nesreč, da se zavaruje zdravje in življenje ljudi, premoženje in
okolje ter prepreči nastajanje nadaljnje škode in zagotovi
osnovne pogoje za življenje;
- predpisovanje izobraževalnih programov in programov
usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter izvajanje programov, ki so državnega pomena;
- inšpekcija nad izvajanjem predpisov in odrejenih ukrepov
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- urejanje meddržavnega in drugega mednarodnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
39. člen
(pristojnosti občine)
(1) Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami na svojem območju.

40. člen
(naloge podjetij, zavodov In drugih organizacij)
(1) Podjetja, zavodi in druge organizacije morajo zagotoviti
pogoje in možnosti za izvajanje osebne in vzajemne zaščite
delavcev ter izvajati predpisane zaščitne ukrepe.
(2) Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki v delovnem
procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo
nevarne snovi, nafto, njene derivate in energetske pline ter
opravljajo dejavnost ali upravljajo s sredstvi za delo, ki predstavljajo tveganje za nastanek nesreče, morajo izdelati oceno
ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja.
(3) Podjetja, zavodi in druge organizacije iz prejšnjega
odstavka, morajo na lastne stroške vzpostaviti in vzdrževati
pripravljenost za ukrepanje, organizirati potrebne sile za reševanje in pomoč, zagotoviti obveščanje delavcev in okoliškega
prebivalstva o nevarnostih ter sofinancirati sorazmeren del
priprav drugih podjetij, zavodov in drugih organizacij ter
lokalne skupnosti, glede na obseg in stopnjo ogroženosti.
(4) Vlada določi vrste in količine nevarnih snovi, dejavnosti ter
sredstva iz drugega odstavka tega člena.
41. člen
(odgovornost lastnikov stavb)
(1) Lastniki in uporabniki stanovanjskih in drugih stavb so
odgovorni za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov ter za
zagotovitev potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in
pomoč.
(2) Lastniki In uporabniki iz prejšnjega odstavka morajo omogočiti delovanje pristojnega poverjenika za Civilno zaščito in
mu dajati podatke o stanovanjski ali drugi stavbi ter zbirne
podatke o stanovalcih in drugih uporabnikih teh stavb.
IV. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
1. Raziskovanje
42. člen

(2) V občinski pristojnosti je;
- spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;
- organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje
v skladu z enotnim sistemom alarmiranja;
- zagotavljanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in pomoči
v skladu z enotnim sistemom zvez;
- načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
- izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;
- organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne
zaščite;

(raziskovalni in razvojni projekti)
(1) Raziskovalni in razvojni projekti varstva pred naravnimi m
drugimi nesrečami so obvezna sestavina nacionalnega raziskovalnega programa.
(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi In drugi"ri1!
nesrečami (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), sodeluje P
odločanju o raziskovalnih in razvojnih projektih v nacionalnem raziskovalnem programu tako, da predlaga raziskovalne
in razvojne projekte s področja varstva pred naravnimi |n
drugimi nesrečami, daje mnenje in sodeluje pri ocenjevanju
raziskovalnih in razvojnih projektov, ki imajo pomen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

- organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne
zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini;

(3) Ministrstvo po predhodni uskladitvi z ministrstvom, pristojnim za raziskovalno dejavnost, tudi samostojno financira raziskovalne in razvojne projekte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

- izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena;

2.Programlranje

- organiziranje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči na
območju občine;
- usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje
in pomoč s sosednjimi občinami;
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43. člen
(nacionalni program varstva)
(1) Z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in dfU"
poročeval*e

gimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program
varstva) se določajo cilji, politika in strategija varstva pred
posameznimi naravnimi in drugimi nesrečami v državi za
najmanj 5 let.
(2) Nacionalni program vsebuje:
- bistvene ugotovitve iz ocen ogroženosti;

čah ter v vojnem stanju se načrtujejo z načrti zaščite in
reševanja.
(2) Z načrti zaščite in reševanja se zagotavlja organizirano in
usklajeno delovanje za preprečitev nesreč oziroma zmanjšanje posledic ter čim hitrejšo zagotovitev osnovnih pogojev za
življenje na prizadetem območju.
46. člen

- stanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s projekcijo dolgoročnih trendov;

(nosilci načrtovanja)

- opredelitev stopnje zaščite pred posameznimi naravnimi in
drugimi nesrečami, temeljne cilje in naloge varstva ter način
njihovega uresničevanja;

(1) Državne načrte zaščite in reševanja izdela Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z drugimi
ministrstvi.

~ pregled ukrepov za preprečevanje naravnih in drugih nesreč;

(2) Načrte zaščite in reševanja za posamezne regije izdelajo
pristojne organizacijske enote ministrstva (varianta: upravni
okraji).

- predlog raziskovalnih in razvojnih projektov;
~ smernice za razvoj sil in sredstev za zaščito, reševanje in
Pomoč;

(3) Občinske načrte zaščite in reševanja morajo izdelati pristojni občinski organi.

~ pregled potrebnih finančnih sredstev in njihovih virov.

(4) Župan lahko odloči, da poleg podjetij, zavodov in drugih
organizacij iz 40. člena, načrte zaščite in reševanja izdelajo
tudi posamezna podjetja, zavodi in druge organizacije na
območju občine.

(3) Nacionalni program varstva mora biti usklajen z nacionalnimi programi in plani v drugih dejavnostih.

(5) Vlada podrobneje predpiše vsebino, nosilce in način izdelave načrtov zaščite in reševanja.

M) Predlog nacionalnega programa varstva izdela Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju
2
drugimi ministrstvi.

49. člen
(obveičan|e o načrtih zaščite In reševanja)

44. člen
(letni načrt varstva)

(1) Nosilci izdelave načrtov zaščite in reševanja morajo izdelane in sprejete načrte javno predstaviti.

11.) Cilji in naloge iz nacionalnega programa varstva se razčlenijo v letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

50. člen

~ analizo oziroma izračun pričakovanih stroškov in koristi;

[2) Letni načrt varstva iz prejšnjega odstavka pripravi Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju
2
drugimi ministrstvi.
45. člen
(programi In načrti lokalnih skupnosti)
jn1) Lokalne skupnosti pripravijo in sprejmejo svoje programe
' načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne
5r
nejo biti v nasprotju z nacionalnim programom varstva.
Načrtovanje
46. člen
(ocena ogroženosti)
j?)u Na5rt0vanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in
9ih nesrečah ter v vojnem stanju mora temeljiti na ocenah
Zoženosti ter drugih strokovnih podlagah.
J?'Ocene ogroženosti za območje države ali del območja
Ve za
sta
P°samezne naravne in druge nesreče ter vojno
n ®nje izdela Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševa18
v sodelovanju z drugimi ministrstvi.
< >Cene
Sr®vne
~ in druge
ogroženosti
območje
občine
za posamezne
nesrečezaizdela
pristojni
občinski
organ.

(izpopolnjevanje načrtov)
(1) Načrte zaščite in reševanja je treba izpopolniti ob vsaki
spremembi nevarnosti ali spremembi razpoložljivih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, z upoštevanjem novih
spoznanj stroke in izkušenj, pridobljenih pri ravnanju ob
nesrečah.
V. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
51. člen
(sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja)
(1) Za odkrivanje in spremljanje nevarnosti naravnih in drugih
nesreč, opozarjanje in alarmiranje, vodenje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči, ministrstvo organizira enoten in
avtonomen sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja.
(2) Temeljne naloge sistema so:
- zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov, pomembnih
za zaščito, reševanje in pomoč ter za izvajanje drugih nalog
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- obveščanje, opozarjanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih nevarnostih ter posredovanje napotkov za osebno in vzajemno zaščito;

nosr'
predpiše metodologijo za izdelavo ocen ogrožes
" v sodelovanju s pristojnimi ministri.

- obveščanje in alarmiranje izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči o nevarnostih ter posredovanje odločitev pristojnih organov vodenja za izvajanje zaščite, reševanja in
pomoči.

47. člen
(načrti zaščite In reševanja)

52. člen
(organizacija sistema)

nister

Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesreP r

° °Čevalec

(1) Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja sestavljajo:
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- opazovalno omrežje;

56. člen

- centri za obveščanje;

(zbirke podatkov)

- služba za informacijsko podporo;
- alarmni sistem.
(2) Vlada podrobneje predpiše organizacijo, naloge, nosilce
in delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja.
1. Opazovalno omrežje

(1) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za
opravljanje upravnih in strokovnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za vodenje zaščite, reševanja in
pomoči zbira, obdeluje, posreduje in uporablja podatke o:
- naravnih in drugih pojavih, pomembnih za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
- virih nevarnosti naravnih in drugih nesreč;
- naravnih in drugih nesrečah ter povzročenih škodah;

53. člen
(opazovalno omrežje)
(1) Opazovanje, obveščanje in alarmiranje se izvaja na podlagi:
- obvestil prebivalcev, organov in organizacij;
- opazovanj oziroma obvestil gasilcev, gorskih reševalcev,
jamarjev, potapljačev, gozdarjev, lovcev, ribičev, avto-moto
društev, nautičnih društev, letalskih klubov, železničarskih in
cestnih podjetij ter drugih;
- obvestil oziroma ugotovitev opazovalnih ali nadzornih
služb, ki jih posamezna ministrstva, javne službe ali druge
organizacije organizirajo za spremljalnje meteoroloških,
hidroloških, seizmoloških, radioloških, ekoloških in drugih
razmer;
- opazovanj, ki jih opravljajo službe za nadzor zračnega
prostora;
- mednarodne izmenjave podatkov in informacij, pomembnih za zaščito in reševanje.
54. člen
(dolžnost dajanja podatkov)
(1) Nosilci sistemov za spremljanje naravnih in drugih pojavov
in drugi imetniki, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pomembnih podatkov, morajo brezplačno sporočati
podatke Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter
pristojnim organom lokalnih skupnosti.
(2) Povzročitelji ogroženosti oziroma nesreče morajo sporočati podatke o nevarnosti oziroma nesreči centrom za obveščanje ali policiji.

- silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč;
- intervencijah sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- stroških varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Lokalne skupnosti in druge poročevalske enote morajo
Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje sporočati
podatke za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na predpisan način.
(3) Minister predpiše metodologijo zbiranja, obdelave, shranjevanja, posredovanja in uporabe podatkov ter pogoje izkazovanja in izmenjave podatkov s tujimi državami in mednarodnimi organizacijami.
57. člen
(uporaba zvez)
(1) Uporaba zvez za komuniciranje in prenos podatkov
v sistemu opazovanja, obveščanja in alarmiranja ima prednost pri uporabi vseh vrst zvez.
(2) Za vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter za
izvajanje drugih operativnih nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ministrstvo organizira avtonomen sistem
zvez.
2. Centri za obveičanje
58. člen
(organiziranost In delovanje)
(1) Za opravljanje operativno-komunikacijskih nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja ministrstvo organizira centre
za obveščanje.
(2) Centri za obveščanje so:

(3) Vsebino, oblike in načine sporočanja podatkov iz prejšnjega odstavka predpiše minister v soglasju s pristojnimi
ministri.

- Center za obveščanje Republike Slovenije, ki deluj«
v sestavi ministrstva;

55. člen

- regijski in območni centri za obveščanje, ki delujejo
v sestavi organizacijskih enot ministrstva.

(uporaba podatkov državne statistike)

(3) Območni centri se aktivirajo in delujejo le ob naravnih i"
drugih nesrečah.

(1) Državni in pristojni organi lokalnih skupnosti lahko za
načrtovanje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči uporabijo podatke o naravnih in drugih nesrečah, prebivalcih na
ogroženih območjih, stanovanjskih in drugih stavbah, javnih
službah, društvih, podjetjih in drugih organizacijah, katerih
dejavnost je pomembna za zaščito, reševanje in pomoč, ki so
zbrani z nacionalnim programom statističnih raziskovanj ali
v drugih zbirkah podatkov.
(2) Organi iz prejšnjega odstavka lahko za načrtovanje in
izvajanje zaščite, reševanja in pomoči uporabijo naslednje
osebne podatke o prebivalcih na ogroženih območjih: enotno
matično številko občana, ime in priimek, leto rojstva ter
naslov stalnega in začasnega prebivališča.

(4) O aktiviranju območnih centrov za obveščanje odloča
minister ali poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.
(5) Minister določi organe, podjetja, zavode in druge organi'
zacije, ki se morajo glede na dejavnost, ki jo opravljaj^
povezati s centri za obveščanje, vrste podatkov, ki jih mora)
sporočati centrom ter organizacijo in način opravljanja operativno-komunikacijskih nalog pri alarmiranju in vodenju inte vencij.
(6) Minister v soglasju z ministrom za notranje zadeve dolo£
vsebino in način povezovanja med centri za obveščanje
organi za notranje zadeve.

3. Služba za Informacijsko podporo
59. član
(organizacija In naloge služba)
(1) Za strokovno-analitično obdelavo podatkov, spremljanje
in razglašanje nevarnosti, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje ter za informacijsko podporo organom vodenja zaščite,
reševanja in pomoči, se pri organizacijskih enotah ministrstva
(varianta: upravnih okrajih) ter pri pristojnih organih lokalnih
skupnosti organizira služba za informacijsko podporo.
(2) Nacionalne in lokalne televizijske in radijske postaje
morajo na zahtevo Vlade, župana, pristojnega poveljnika
Civilne zaščite ali organa, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, objaviti pozive, razglase in druga
sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih in drugih nesreč, ki
grozijo prebivalstvu. Zahteve za objavo pozivov, razglasov in
drugih sporočil v zvezi z nevarnostmi naravnih in drugih
nesreč imajo prednost v vseh sredstvih javnega obveščanja.
Alarmni sistem

(4) Znaki za alarmiranje so enotni za celotno območje države.
(5) Ministrstvo lahko poleg znakov iz prvega odstavka za
alarmiranje ob določeni nevarnosti oziroma nesreči na predlog lokalne skupnosti izjemoma določi poseben znak za alarmiranje na določenem ogroženem območju.
63. člen
(zagotavljanje sredstev za alarmiranje)
(1) Lokalna skupnost mora v skladu z navodili ministrstva
zagotoviti in vzdrževati tehnična in druga sredstva za alarmiranje na svojem območju.
(2) Podjetje, zavod ali druga organizacija glede na ogroženost, ki jo povzroča v skladu z navodili ministrstva zagotovi in
vzdržuje tehnična in druga sredstva za alarmiranje na svojem
območju.
(3) Ministrstvo zagotovi funkcionalno povezanost sistema
alarmiranja na regijski in državni ravni.
VI. ZAŠČITNI UKREPI

60. člen

64. člen
(zaščitni ukrepi)

(alarmni sistem)
(1) V državi se organizira enoten alarmni sistem, ki ga je
mogoče upravljati na lokalni, regionalni in državni ravni.
61. člen
(izvajanje alarmiranja)
0) Alarmiranje ob nevarnostih naravnih in drugih nesreč se
'zvaja na podlagi preverjenih obvestil prebivalcev, organov,
Podjetij, zavodov in drugih organizacij ter zahtev:
~ službe za informacijsko podporo;
~ poveljnikov Civilne zaščite;
poveljnikov gasilskih enot in poveljnikov gasilskih zvez.
(2) Alarmiranje izvajajo centri za obveščanje, gasilske organizacije ter pristojne službe v podjetjih, zavodih in drugih orga"'zacijah.
V pod et u
rnos' i - zavodu ali drugi organizaciji, v kateri je nastala
r?2,y®
t oziroma nesreča, izvaja alarmiranje pristojna

62. člen
(znaki za alarmiranje)
(1) Znaki za alarmiranje so:
Kl

za nevarnost vojaškega napada nepretrgan zavijajoč zvok,
traja 60 sekund;

J3nevarn
°st naravne ali druge nesreče, razen vojnih nevar,ri
nih'
ni
*vama )®
poenakomerni
20 sekund; zvoki, ki trajajo po 20 sekund, s prekitvfč kiPrenehanje
nevarnosti in preizkus siren enakomeren
traja 60 sekund.
naDjrna^ za nevarnost vojaškega napada se uporablja za
neva
neva
mosti napada iz zraka, topniškega napada ter
oral™03*1 upora^® jedrskega, kemičnega ali biološkega
*8 S* Zaannevarnost
naravnih ali drugih nesreč se uporablja
Pla?u n
'e °b požaru, poplavi, snežnem ali zemeljskem
pr0mg ?sreči v rudnikih ali industrijski nesreči ter hujši

(1) Zaščitni ukrepi so:
- prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi;
- evakuacija;
- sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev;
- radiološka, kemijska in biološka zaščita;
- zaklanjanje;
- zaščita kulturnih dobrin.
(2) Lokalne skupnosti lahko določijo tudi druge zaščitne
ukrepe.
65. člen
(prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi)
(1) Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi
se uveljavljajo pri načrtovanju in urejanju prostora in naselij
ter pri graditvi objektov z namenom, da se preprečijo oziroma
zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se
omogočijo zaščita, reševanje in pomoč.
(2) Projekti za graditev objektov in naprav namenjenih oskrbi
prebivalstva, javnemu prometu ter skladiščenju, proizvodnji
oziroma uporabi nevarnih snovi nafte in njenih derivatov ter
energetskih plinov, morajo vsebovati študijo varnosti pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Vlada podrobneje predpiše vrste objektov in naprav iz
prejšnjega odstavka ter prostorske, urbanistične, gradbene in
druge tehnične ukrepe.
66. člen
(evakuacija)
(1) Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev se izvaja,
če ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove varnosti.
(2) Evakuacijo lahko odredijo Vlada, župan, v nujnih primerih
pa tudi pristojni poveljnik Civilne zaščite.
(3) Na območjih, kjer je odrejena evakuacija, se morajo prebivalci preseliti v določen kraj v času in na način, kot je to
določeno z načrti zaščite in reševanja oziroma z odločitvijo
pristojnega organa.

(4) Preselitev prebivalcev v drugo občino ne sme vplivati na
spremembo njihovega pravnega statusa.
(5) Občina, na območje katere so prebivalci evakuirani, krije
stroške v zvezi z njihovo nastanitvijo in oskrbo ter izobraževanjem s tem, da ji daje nadomestilo stroškov država oziroma
tista občina, iz katere so evakuirani, v obsegu, kot bi jih krili,
če do evakuacije ne bi prišlo.
67. člen
(sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev)

71. člen
(zaščitne funkcije zaklonišč)
(1) Zaklonišča osnovne zaščite morajo zagotavljati zaščito
pred nadpritiskom, ruševinami, radioaktivnimi padavinami,
požari, učinki kemičnega orožja in morajo biti opremljena za
daljše bivanje.
(2) Zaklonišča dopolnilne zaščite morajo zagotavljati zaščito
pred ruševinami.

(1) Država in občine so dolžne zagotoviti zatočišče in oskrbo
prebivalcem, ki so zaradi posledic naravne ali druge nesreče
ostali brez doma ter sredstev za preživljanje in ki se zaradi
ogroženosti zadržujejo zunaj svojega prebivališča.

(3) Zaklonilniki se praviloma pripravljajo v vojnem stanju za
zaščito pred ruševinami.

(2) Župan lahko odredi, da morajo lastniki ali uporabniki
stanovanjskih hiš sprejeti začasno na stanovanje evakuirane
ter ogrožene osebe iz prejšnjega odstavka.

(vzdrževanje in uporaba zaklonišč)

68. člen
(radiološka, kemijska in biološka zaščita)
(1) Radiološka, kemijska in biološka zaščita obsega ukrepe in
sredstva za neposredno zaščito pred učinki jedrskega, kemičnega in biološkega orožja ter posledicami ekoloških, industrijskih in drugih nesreč, pri katerih so prisotne nevarne
snovi.
(2) Lastniki in uporabniki objektov in naprav, ki so namenjeni
javni oskrbi z vodo, proizvodnji, prometu in skladiščenju živil,
zdravil in živinske krme, javni zdravstveni službi ter varstvu in
izobraževanju otrok, morajo zagotoviti zaščitna sredstva in
izvajati določene ukrepe za radiološko, kemijsko in biološko
zaščito.
(3) Vlada podrobneje predpiše organizacijo radiološke, kemijske in biološke zaščite ter določi zaščitna sredstva in ukrepe
iz prejšnjega odstavka.
69. člen
(zaklanjanje)
(1) Za zaščito prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se gradijo zaklonišča in zaklonilniki.
(2) Zaklonišča se glede na odpornost delijo na zaklonišča
osnovne in dopolnilne zaščite.
(3) Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v mestnih in drugih
ogroženih naseljih v novih objektih, namenjenih javni zdravstveni službi, varstvu in izobraževanju otrok, varstvu kulturnih
dobrin, javnim telekomunikacijam, nacionalnemu radiu in
televiziji, upravljanju železniškega, pomorskega in zračnega
prometa ter v pomembnih energetskih in industrijskih objektih, kjer se bodo v vojni opravljale dejavnosti posebnega
pomena za obrambo in zaščito.
(4) Zaklonišča dopolnilne zaščite se gradijo v drugih novih
objektih, namenjenih bivanju ljudi v naseljih iz prejšnjega
odstavka.
(varianta: V drugih novih objektih v naseljih iz prejšnjega
odstavka je obvezna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo.
(5) Zaklonišča se praviloma gradijo kot dvonamenski objekti,
tako da ni ogrožena njihova zaščitna funkcija.
70. člen
(Javna zaklonišča)
(1) V mestih se na območjih, kjer se zbira veliko število ljudi,
za zaklanjanje prilagajajo primerni objekti.
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72. člen

(1) Lastnik in uporabnik morata zaklonišče vzdrževati v takšnem stanju, ki ustreza njegovi namembnosti in ki ob nevarnosti omogoča dostop in uporabo tistim osebam, katerim je
zaklonišče namenjeno!
(2) Ob nevarnosti mora biti zaklonišče pripravljeno v 24 urah.
(3) Spreminjanje zaklonišča, ki vpliva na njegovo zaščitno
funkcijo ali ukinitev zaklonišča praviloma nista dovoljena.
O morebitni spremembi ali ukinitvi zaklonišča odloča pristojna organizacijska enota ministrstva.
(4) Za javna zaklonišča skrbi lokalna skupnost.
73. člen
(financiranje graditve zaklonišč)
(1) Investitorji morajo graditi zaklonišča s svojimi sredstvi, če
so izpolnjeni pogoji iz tretjega in četrtega odstavka 69. člena.
Investitor javnih zaklonišč je lokalna skupnost.
(2) Za pospeševanje graditve zaklonišč lahko država prevzame jamstva in garancije ter odobri subvencije v višini sredstev, določenih z državnim proračunom.
(3) Od zaklonišč se ne plačujejo davki.
(4) Za stroške, ki nastanejo z graditvijo zaklonišč, se uveljavijo
davčne olajšave, če niso bili pokriti s subvencijami.
(5) O prošnjah za prevzem jamstev in garancij ter subvencije
odloča minister v soglasju z ministrom za finance.
(6) Vlada določa območja in objekte, kjer se morajo graditi
zaklonišča, pogoje za graditev in vzdrževanje zaklonišč,
pogoje za prevzem jamstev, garancij in subvencije ter davčne
olajšave pri graditvi zaklonišč.
(7) Minister predpiše tehnične normative za zaklonišča in
zaklonilnike.
74. člen
(zaščita kulturnih dobrin)
(1) Zaščita kulturnih dobrin obsega priprave in izvajanje ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov
naravnih in drugih nesreč na kulturne dobrine.
(2) Priprave in ukrepe iz prejšnjega odstavka izvajajo lastniki
in uporabniki kulturnih dobrin ter zavodi in druge organizacije za varstvo kulturne dediščine. Pri izvajanju zaščite kulturnih dobrin ob naravnih in drugih nesrečah lahko sodelujejo
tudi ustrezne enote in službe Civilne zaščite, gasilske enote
ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč.
(3) Lastniki in uporabniki posebno dragocenih kulturnija
dobrin morajo za njihovo zaščito zagotoviti ustrezne zaščitne
objekte in prostore.
poročevalce

(4) Minister, pristojen za kulturo, predpiše vsebino, nosilce in
način izvajanja zaščite kulturnih dobrin ob naravnih in drugih
nesrečah.

- podjetja, zavodi in druge organizacije;

VII. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

- policija;

75. člen

- enote in službe Civilne zaščite;

- Slovenska vojska v skladu z zakonom.

(vsebina in odgovornost)

78. člen

(1) Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebivalcev
za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih
nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega
imetja.

(društva in druge nevladne organizacije)

(2) Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite skrbi lokalna skupnost, ki v ta namen lahko
organizira svetovalno službo.
(3) Vlada predpiše minimum sredstev in opreme za osebno in
skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah, ki jih
morajo zagotoviti prebivalci, podjetja, zavodi in druge organizacije ter državni organi.
(4) Minister določi usmeritve za organiziranje, razvijanje in
vodenje osebne in vzajemne zaščite.
VIII. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
1-Naloge In organizacija

(1) Enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih
nevladnih organizacij opravljajo določene naloge zaščite,
reševanja in pomoči oziroma javno službo na podlagi pooblastila pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega
organa in če izpolnjujejo predpisane pogoje.
(2) S pooblastilom iz prejšnjega odstavka se določijo zlasti:
- vsebina, obseg in način opravljanja nalog oziroma javne
službe;
- začetek izvajanja nalog oziroma javne službe;
- finančna sredstva, ki jih za opravljanje nalog oziroma javne
službe zagotavlja pristojni organ lokalne skupnosti oziroma
državni organ;
- finančna sredstva za plačevanje prispevkov za vse pravice
v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni;
- nadzor nad opravljanjem nalog oziroma javne službe.

76. člen
(naloge zaščite, reševanja in pomoči)
(1) Naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah so:
~ prva medicinska pomoč;
~ prva veterinarska pomoč;
~ gašenje in reševanje ob požarih;
~ reševanje iz ruševin in zemeljskih plazov;
~ proženje in reševanje iz snežnih plazov;
~ reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter
®koloških in drugih nesrečah na morju, rekah in jezerih;
~ reševanje v gorah;

(4) Kadar se ugotovi, da enota, služba ali drug operativni
sestav društva ali druge nevladne organizacije iz prvega
odstavka ne opravlja nalog oziroma javne službe v skladu
s predpisi in pooblastilom, ji pristojni organ lokalne skupnosti
oziroma državni organ določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
Če pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, se ji pooblastilo ustrezno omeji ali odvzame.
(5) Ne glede na določbe tega člena lahko pri zaščiti, reševanju
in pomoči prostovoljno sodelujejo tudi druga društva in
nevladne organizacije, če imajo ustrezne kadre in opremo.
79. člen
(Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč)
(1) Javne službe s področja zaščite, reševanja in pomoči so:

"" reševanje v jamah;
~ reševanje ob velikih prometnih nesrečah;
~ reševanje v rudniških nesečah;
"" varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi;
""izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja ter ob nesreCa
h z nevarnimi snovmi ;
" Pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem;
~ vzdrževanje javnega reda in varnosti.
77. člen
(izvajalci nalog)
) Naloge iz prejšnjega člena izvajajo;
®n°te, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih
Sadnih organizacij;
P°ročevalec

(3) Obseg in način opravljanja nalog oziroma javne službe se
določita v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot,
služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in
pomoč, ki jih določi Vlada.

- gasilska služba, ki jo opravljajo gasilske enote v skladu
s predpisi o gasilstvu;
- gorska reševalna služba, ki jo opravljajo postaje Gorske
reševalne službe pri Planinski zvezi Slovenije;
- jamarska reševalna služba, ki jo opravljajo skupine reševalcev pri jamarskih društvih;
- služba za zaščito in reševanje ob ekoloških nesrečah na
morju, ki jo opravljajo gasilske enote v sodelovanju z drugimi
organizacijami, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.
(2) V javne službe iz prejšnjega odstavka se za opravljanje
nalog med vojnim ali izrednim stanjem lahko razporedijo tudi
pripadniki Civilne zaščite.
80. člen
(pod|etJa, zavodi in druge organizacije)
(1) Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševa49

nja in pomoči lahko pristojni državni organ ali organ lokalne
skupnosti pooblasti podjetja, zavode in druge organizacije, ki
imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.
(2) Podjetja, zavodi in druge organizacije iz prejšnjega
odstavka morajo v skladu s pooblastilom določiti svojo organiziranost za opravljanje nalog, skrbeti za strokovno usposabljanje svojih delavcev ter izvajati druge priprave za delovanje
ob naravnih in drugih nesrečah.
(3) Pristojni organ lokalne skupnosti ali državni organ zagotovi podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, ki jih pooblasti za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri opravljanju
nalog ter za izvajanje priprav, ki presegajo njihovo redno
dejavnost.
81. člen
(enote in službe Civilne zaščite)
(1) Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote in službe Civilne zaščite in sicer:
- enote za prvo pomoč;
- enote za prvo veterinarsko pomoč;
- tehnične reševalne enote;
- enote in službe za radiološko, kemijsko in biološko zaščito;
- enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi;
- službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč;
- službe za podporo.
(2) Lokalna skupnost ne glede na prejšnji odstavek organizira
gasilske enote Civilne zaščite v krajih, kjer ni ustrezne enote
gasilske organizacije.
(3) Država, lokalne skupnosti, podjetja, zavodi in druge organizacije organizirajo enote in službe iz prejšnjega odstavka,
v skladu z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot in služb Civilne zaščite, ki jih predpiše Vlada.
82. člen (proženje snežnih plazov)

reševanje in pomoč odloča Vlada.
(2) O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči odločajo pristojni
poveljniki Civilne zaščite in drugi organi, pristojni za vodenje,
v skladu z načrti zaščite in reševanja.
3. Vodenje sil
86. člen
(vodenje sil za zaščito, reševanje In pomoč)
(1) Operativno-strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja kot
enoten sistem.
(2) Vodenje iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljniki Civilne
zaščite, štabi Civilne zaščite, poverjeniki za Civilno zaščito in
poveljniki oziroma vodje posameznih enot, služb in drugih
operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.
(3) Vodenje temelji na obveznem izvrševanju odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil za
zaščito, reševanje in pomoč.
(4) Vsak poveljnik oziroma vodja mora imeti namestnika, če
tega ni, pooblasti osebo, ki ga nadomešča.
(5) Vsak poveljnik oziroma vodja mora vedeti, kdo mu je
nadrejen in podrejen.
(6) Nihče ni dolžan in ne sme izvršiti odločitve, če je očitno, da
bi s tem storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno humanitarno pravo.
(7) Vlada predpiše merila za organiziranje in imenovanje štabov Civilne zaščite ter poverjenikov za Civilno zaščito.
87. člen
(naloge poveljnikov Civilne zaščite)
(1) Poveljnik Civilne zaščite:
- skrbi za intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za
zaščito, reševanje in pomoč;

(1) Proženje snežnih plazov lahko opravljajo osebe, ki imajo
pooblastilo in izpolnjujejo druge pogoje, ki jih predpiše minister.

- vodi vaje in druge oblike preverjanja pripravljenosti;

83. člen
(varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi)

- skrbi za povezano in usklajene delovanje vseh sil za
čito, reševanje in pomoč;

- vodi akcije za zaščito, reševanje in pomoč;

(1) Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi obsega
odkrivanje, zavarovanje, odstranjevanje, prevoz in uničevanje
neeksplodiranih ubojnih sredstev.

- daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanje^
sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in predloge
odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,

(2) Pripadniki enot za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi lahko naloge iz prejšnjega odstavka opravljajo, če
imajo pooblastilo ministra.

- predlaga imenovanje štaba Civilne zaščite.

(3) Minister predpiše pogoje in postopek za izvajanje varstva
pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

(2) Poveljnik Civilne zaščite lahko za vodenje Posarnencjie
akcij za zaščito, reševanje in pomoč določi vodjo interven
glede na vrsto nesreče.
88. člen

84. člen
(vzdrževanje javnega reda in varnosti)

(posebna pooblastila)

(1) Javni red in mir ter varnost na ogroženih in prizadetih
območjih zagotavlja policija.
2. Mobilizacija In aktiviranje

(1) Poveljnik Civilne zaščite in vodja intervencije imataipj*
vico in dolžnost, da med vodenjem akcije za zaščito, re ^
nje in pomoč prepovesta dostop nepooblaščenim oseba
kraj nesreče in promet mimo tega kraja ter odredita:

85. člen
(mobilizacija in aktiviranje)
(1) O mobilizaciji Civilne zaščite in drugih sil za zaščito,
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- evakuacijo ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objekt"
in območij;
- uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzp°s
vitev;
poročevalk

- odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo;
- uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in
pomoč;
- da osebe, ki so v neposredni bližini nesreče, pomagajo pri
reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi ter z vozili in
sredstvi, ki so primerna za reševanje;
- delno ali popolno porušitev objekta.

izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v svojem okolju.
93. člen
(vodenje enot, služb in drugih operativnih sestavov)
(1) Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij oziroma podjetij in drugih organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči, vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke in predpisi.

(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko poveljnik Civilne
zaščite ali vodja intervencije odredi le, če ne more drugače
zagotoviti izvajanja zaščite, reševanja in pomoči, trajati pa
smejo le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno.

(2) Če zaščito, reševanje in pomoč izvaja več enot, služb ali
drugih operativnih sestavov, oziroma če je aktivirana Civilna
zaščita, mora biti njihovo delovanje v skladu z odločitvami
pristojnega poveljnika Civilne zaščite oziroma vodje intervencije.

89. člen

94.člen

(zahteva za pomoč)

(sodelovanje vojske In policije)

(1) Če je za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi
nesreči potrebna pomoč v silah in sredstvih iz sosednje
lokalne skupnosti, lahko poveljnik Civilne zaščite občine ali
vodja intervencije, zaprosi za takšno pomoč. Poveljnik ali
vodja intervencije lahko zaprosi za pomoč tudi sosednjo
lokalno skupnost v sosednji državi, če z meddržavnim sporazumom ni drugače dogovorjeno.

(1) Če pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo vojaške
enote, njihovo delovanje vodijo vojaški poveljniki v skladu
z odločitvami pristojnega poveljnika Civilne zaščite oziroma
vodje intervencije.

(2) Za pomoč v silah in sredstvih ob velikih naravnih in drugih
nesrečah zaprosi sosednje države Vlada ali poveljnik Civilne
zaščite Republike Slovenije, če z medddržavnimi sporazumi
ni drugače dogovorjeno.

(2) Policija organizira in vodi svoje aktivnosti pri zaščiti in
reševanju v skladu s predpisi in usmeritvami pristojnega
poveljnika Civilne zaščite oziroma vodje intervencije.
4. Oznake v Civilni zaščiti
95. člen

90. člen

(vrste oznak)

(pomoč tujim državam)

(1) V Civilni zaščiti Republike Slovenije so uporabljajo naslednje oznake;

(1) Civilna zaščita in druge sile za zaščito in reševanje nudijo
Pomoč drugim državam v miru na podlagi sprejetih meddržavnih obveznosti ali odločitve Vlade.
91. člen
(štabi Civilne zaščite)
(1) Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih
operativno-strokovnih nalog v zvezi z vodenjem in izvajala!? Zaščite' reševania in pomoči se organizirajo štabi Civilne

- znak Civilne zaščite Republike Slovenije;
- oznake pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije;
- položajne oznake;
- oznake specialnosti enot in služb.
(2) Nihče ne sme neupravičeno uporabljati oznak in uniforme
Civilne zaščite Republike Slovenije.
(3) Vlada predpiše oznake Civilne zaščite Republike Slovenije.

(2) Štabi Civilne zaščite so:
štab Civilne zaščite Republike Slovenije;
~ regijski (varianta: okrajni) štabi Civilne zaščite;
~ občinski oziroma mestni štabi Civilne zaščite;
~ sektorski oziroma krajevni štabi Civilne zaščite;

(4) Minister predpiše vrsto, obliko, kroj In nošenje uniforme
Čivilne zaščite Republike Slovenije.
96. čien
(uporaba oznak)

~ &abi Civilne zaščite podjetij, zavodov ali drugih organizacij.

(1) Pripadnik Civilne zaščite med opravljanjem nalog nosi
knjižico pripadnika in uniformo Civilne zaščite.

w) Delo štaba vodi poveljnik Civilne zaščite, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika. Štab ima določeno število
j-lanov,
ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov
ls
tih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti,
esevanju in pomoči.

(2) Člani enot, služb in drugih operativnih sestavov društev in
drugih nevladnih organizacij, podjetij, zavodov in drugih
organizacij med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in
pomoči v vojnem stanju uporabljajo poleg svojih oznak tudi
oznake pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije.

92. člen

5. Priznanja in nagrade

(poverjeniki za Civilno zaščito)

97. člen

y' poverjeniki za Civilno zaščito se imenujejo v večjih stanovskih
stavbah, podjetjih, zavodih in drugih organizacijah
r
v drugih delovnih in bivalnih okoljih glede na ogroženost.

(priznanja In nagrade)

u'yp°verjeniki za Civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne
zajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo
P°ročevalec

(1) Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
se podeljujejo priznanja in nagrade za:
- prispevke pri preprečevanju nevarnosti;
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- prispevke pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči;
- hrabra dejanja;

(3) Svet Vlada imenuje iz vrst strokovnjakov in predstavnikov
nevladnih organizacij.)
101. člen

- izume in inovacije;

(poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije)

- dosežke na področju razvojnega in raziskovalnega dela;
- dosežke pri izobraževanju in usposabljanju;

(1) Vlada za operativno-strokovno vodenje Civilne zaščite in
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju države
imenuje poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije.

- življenjsko delo na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

(2) Poveljnik iz prejšnjega odstavka je za svoje delo odgovoren Vladi.

(2) Priznanja iz prejšnjega odstavka predpisuje in podeljuje
minister.

102. člen

IX. UPRAVLJANJE IN VODENJE
98. člen
(Državni zbor)
(1) Državni zbor:
- določa temeljne usmeritve za organiziranje in izvajanje
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- sprejme nacionalni program varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami na predlog Vlade;

(štab Civilne zaščite Republike Slovenije)
(1) Vlada za strokovno pomoč pri vodenju in izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči imenuje Štab Civilne
zaščite Republike Slovenije na predlog poveljnika Civilne
zaščite Republike Slovenije.
(2) Štab iz prejšnjega odstavka je za svoje delo odgovoren
Vladi in poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije.
103. člen
(poveljnik in štab Civilne zaščite regije)

- nadzira uresničevanje nacionalnega programa ter izvajanje
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(1) Vlada za strokovno-operativno vodenje sil za zaščito,
reševanje in pomoč v regiji imenuje regijske poveljnike in
štabe Civilne zaščite ter določi območje njihove odgovornosti.

99. člen

(2) Regijski poveljniki Civilne zaščite so za svoje delo odgovorni Vladi in poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije.

(Vlada)
(1) Vlada:

Varianta: 104. člen
(načelnik upravnega okraja)

- usmerja in usklajuje organizacijo, priprave ter izvajanje
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi;

(1) Načelnik upravnega okraja:

- sprejme letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami na območju upravnega okraja;

- sprejme državne načrte zaščite in reševanja;

- usklajuje priprave lokalnih skupnosti z območja upravnega
okraja za zaščito, reševanje in pomoč;

- vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic
velikih naravnih in drugih nesreč;
- ureja mednarodno pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.
Variantni dodatek: 100. člen
(Svet za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Vlada za spremljanje stanja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ustanovi in imenuje Svet za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Svet spremlja in ocenjuje stanje, sprejema stališča, daje
mnenja in pobude ter obvešča javnost o vprašanjih, ki se
nanašajo zlasti na:
- ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč;
- stanje in trende na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
- nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- normativno ureditev varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
- mednarodno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

- vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih
nesrečah na območju okraja ter zagotavlja pomoč ogroženim
in prizadetim lokalnim skupnostim;
- sprejema načrte zaščite in reševanja upravnega okraja.
(2) Načelnik upravnega okraja za operativno-strokovno
vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju okraja
imenuje poveljnika in štab Civilne zaščite upravnega okraja(3) Poveljnik Civilne zaščite upravnega okraja je za svoje delo
odgovoren načelniku upravnega okraja in poveljniku Civilne
zaščite Republike Slovenije.)
105. člen
(komisije za ocenjevanje škode)
(1) Vlada za ocenjevanje škode zaradi naravnih in dru9if]
nesreč ter za pripravo predlogov za njihovo odpravo ustano
državno in regijske komisije za ocenjevanje škode.
(2) Člane komisij Vlada imenuje iz vrst strokovnjakov in pr0<
*
stavnikov državne uprave, lokalnih skupnosti, javnih sluz
gospodarskih družb ter zavarovalnic.
(3) Oškodovanci na svoje stroške zberejo dokazila o škodi.j^
so jo utrpeli zaradi naravne ali druge nesreče in jo predlo2
pristojni komisiji.

(4) Materialno škodo in druge posledice naravnih in drugih
nesreč komisije ocenjujejo na podlagi metodologije, ki jo
predpiše Vlada.

(3) Ministrstva so odgovorna za stanje priprav za delovanje
dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah iz njihove pristojnosti.

106. člen
(župan)

(4) V državnih načrtih zaščite in reševanja se določijo naloge
Vlade, ministrstev in vladnih služb za zaščito, reševanje in
pomoč.

- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami;

(5) Ministrstva in vladne službe uresničujejo naloge varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami z načrtovanjem, predlaganjem oziroma sprejemanjem predpisov, izvajanjem ukrepov in dejavnosti.

(1) Župan:

- sprejme načrte zaščite in reševanja;
- skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje
posledic naravnih in drugih nesreč;

110. člen
(naloge Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje)

- vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic
naravnih in drugih nesreč;

(1) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje opravlja zlasti naslednje upravne, strokovne, tehnične in druge
naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:

- skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih.

- pripravlja predpise s področja varstva pred naravnimi in
drugi mi nesrečami;

(2) Župan za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah imenuje poveljnika Civilne zaščite občine in poveljnike Civilne zaščite sektorjev oziroma krajev, občinski in sektorske oziroma krajevne
štabe Civilne zaščite ter poverjenike za Civilno zaščito.

- izdeluje predloge raziskovalnih in razvojnih projektov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

(3) Poveljniki in poverjeniki za Civilno zaščito iz prejšnjega
odstavka so za svoje delo odgovorni županu in nadrejenim
poveljnikom Civilne zaščite.

- organizira opazovanje, obveščanje in alarmiranje;

107. člen
(poslovodni organ)
0) Poslovodni organ v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji:
~ skrbi za izvajanje priprav za zaščito, reševanje in pomoč;
~ vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih
nesrečah.
^Poslovodni organ za neposredno operativno-strokovno
»odenje sil za zaščito, reševanje in pomoč imenuje poveljnika
n štab Civilne zaščite ali poverjenika za Civilno zaščito ter
s
Pfejme načrte zaščite in reševanja v skladu s predpisi.
*• SPLOŠNE NALOGE UPRAVE

- izdela predlog nacionalnega programa in načrta varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za
načr- tovanje zaščite, reševanja in pomoči ter usmerja in
usklajuje ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje posledic
naravnih in drugih nesreč v sodelovanju z drugimi ministrstvi;
- spremlja in razglaša nevarnosti naravnih in drugih nesreč
ter daje napotke za ravnanje;
- izdeluje državne načrte zaščite in reševanja v sodelovanju
z ministrstvi in vladnimi službami;
- organizira, opremlja in usposablja državne enote in službe
Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč
ter zagotavlja pogoje za delo poveljnika, Štaba Civilne zaščite
Republike Slovenije ter državne in regijske komisije za oceno
škode;
- usmerja organiziranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč;

108. člen

- pripravlja programe in organizira ter izvaja izobraževanje in
usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč;

(organizacija in pristojnosti)

- oblikuje in vzdržuje državne rezerve materialnih sredstev za
pcimer naravnih in drugih nesreč.

pravne in

tPr druge
y
strokovne
naloge
zaščite,inreševanja
in pomoči
naloge
varstva pred
naravnimi
drugimi nesrečami
Pravlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
organizacijske enote ministrstva v regijah (varianta:
Pfavni okraji), če z zakonom ni določeno drugače.
r9anizac
UDr ®
'iske enote ministrstva v regijah (varianta:
PrpHVn
' okra'') opravljajo upravne zadeve v zvezi z varstvom
naravnimi ,n
nih adeva
drugimi nesrečami na prvi stopnji. O upravh na drugi stopnji odloča Uprava Republike Slovenii|e *
za zaščito in reševanje.

109. člen
(naloge ministrstev)
a usmer a in
Podrr!y
uskljajujeinaktivnosti
ministrstev na
ocju varstva ipred naravnimi
drugimi nesrečami.

so odgovorna za izvajanje ukrepov za preprenara
iz niih
vnih iri drugih nesreč oziroma njihovih posledic
n
l'hove pristojnosti.

XI. INŠPEKCIJA
111. člen
(pristojnosti Inšpekcije)
(1) Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in predpisov, ki
bodo sprejeti na njegovi podlagi opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred požarom in drugimi nesrečami
(varianta: Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo, varstvo pred požarom in drugimi nesrečami).
(2) Inšpektorji nadzorujejo izvajanje predpisov, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in pri tem preverjajo zlasti:
- izvajanje ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč;
- stanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in
pomoč;

- Izvajanje nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja;
- stanje usposobljenosti, opremljenosti in pripravljenosti štabov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč;
- izvajanje izobraževanja in usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč;
- opravljanje upravnih in strokovnih zadev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Glavni inšpektor lahko za uresničitev smotrov inšpekcije iz
prejšnjega odstavka odredi praktični preizkus ali vajo.
(4) Minister podrobneje predpiše način in postopek opravljanja inšpekcije.
112. člen
(posebna pooblastila)
(1) Inšpektor ima poleg predpisanih splošnih pooblastil pravico in dolžnost:
- odrediti, da se do odločitve pristojnega organa preneha
opravljati dejavnost oziroma uporabljati objekt, naprave,
stroje, prometna sredstva, tehnološki postopek, snovi ali
druga sredstva, če obstaja neposredna nevarnost, da pride do
nesreče;
- naložiti, da se v določenem roku ali na določen način
odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladje s predpisi,
načrti ter odločitvami pristojnih organov vodenja zaščite,
reševanja in pomoči.
(2) Zoper odločbo inšpektorja iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba ministru v roku petnajstih dni od vročitve, ki ne
zadrži njene izvršitve.
XII. POKLICNO DELO IN VARNOST PRI DELU
113. člen
(posebne delovne razmere)
(1) Za delavce na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami veljajo predpisi o delavcih v državni upravi, če
z zakonom ni določeno drugače.
(2) Delavec, ki poklicno opravlja delo na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, mora po odločitvi predpostavljenega zaradi službenih potreb opravljati delo v posebnih delovnih razmerah.
(3) Posebne delovne razmere so:
- delo ob nedeljah ali praznikih;
- delo v deljenem delovnem času;
- delo, daljše od polnega delovnega časa;
- dežurstva kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se
odreja izjemoma;
- delo v terenskih razmerah na določenem kraju in v določenem času;
- stalna pripravljenost za delo;
- izraba ali prekinitev dopusta v skladu s službenimi potrebami.
(4) Če delavec med dežurstvom ali pripravljenostjo za delo
dela, se čas dejanskega dela šteje za delo v podaljšanem
delovnem času.
(5) Če opravljeno delo delavca presega predpisano mesečno

oziroma tedensko delovno obveznost, se razlika šteje kot delo
prek polnega delovnega časa.
(6) Delo v posebnih delovnih razmerah se odredi, če grozi
nevarnost nastanka naravne ali druge nesreče oziroma zaradi
izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ali kadar je le tako
mogoče opraviti določene naloge, ki jih ni mogoče odlagati.
114. člen
(vrednotenje dela v posebnih delovnih razmerah)
(1) Delavcem, ki poklicno delajo na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, se zaradi posebnih delovnih
razmer in odgovornosti poviša plača in sicer:
- do 20%, če opravljajo organizacijska, vodstvena, inšpekcijska ali operativna dela;
- do 15%, če opravljajo strokovno-tehnična dela v zvezi
z odkrivanjem, varovanjem, odstranjevanjem in uničevanjem
neeksplodiranih ubojnih sredstev;
- do 10%, če opravljajo strokovno-tehnična, analitična, nadzorna in druga operativna dela;
- do 5%, če opravljajo pomožna tehnična in manipulativna
dela.
(2) Odstotek povišanja plače iz prejšnjega odstavka se določi
glede na obseg, vrsto in naravo dela v posebnih delovnih
razmerah ter odgovornosti.
115. člen
(zavarovalna doba s povečanjem)
(1) Delavcem, ki stalno opravljajo najzahtevnejša operativo®
dela v zvezi s spremljanjem nevarnosti in ukrepanjem o"
naravnih in drugih nesrečah ter strokovno-tehnična oper8'
tivna dela pri odkrivanju, odstranjevanju in uničevanju neeksplodiranih ubojnih sredstev, pripada za 12 mesecev dejanskega dela 15 mesecev zavarovanja.
(2) Delovna mesta iz prejšnjega odstavka se določijo s sistemizacijo delovnih mest.
116. člen
(varnost pri delu)

|
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(1) Pri opravljanju del na področju varstva pred naravnimi ijj
drugimi nesrečami se uporabljajo splošni predpisi o varnos j
delavcev pri delu.
<

(2) Minister s soglasjem ministra za delo, družino in socialh® ^
zadeve predpiše ukrepe in postopke za zagotavljanje varn
?*|.
a
in zdravja delavcev, pripadnikov Civilne zaščite ter priPstaV
°J
kov oziroma članov enot, služb in drugih operativnih s® na
društev in drugih nevladnih organizacij pri delu za dela
področju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in
nesrečah, pri katerih se ne uporabljajo splošni predpisi*
XIII. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
117. člen
(Izobraževanje v šolah)

(1) V osnovnem izobraževanju se posredujejo temeljna zna"^ 0
o nevarnostih naravnih in drugih nesreč ter o zaščiti P
njimi.
j p
(2) V srednjem in visokem izobraževanju se posreduje)0 jd
nja o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v s*
z usmeritvijo izobraževalnega programa.

.
q

i
i
i

122. člen

118. člen
(usposabljanje za osebno In vzajemno zaščito)

(izobraževalni programi)

(1) Usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito
ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov organizirajo
država in lokalne skupnosti kot neobvezne oblike usposabljanja.

(1) Izobraževanje in usposabljanje s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami organizirajo ministrstvo in
lokalne skupnosti.

119. člen
(usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite)

(2) Minister predpiše programe uvajalnega, temeljnega in
dopolnilnega usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite ter
v sodelovanju z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami,
podjetji, zavodi in drugimi organizacijami programe usposabljanja članov enot, služb in drugih operativnih sestavov, ki jih
organizirajo te organizacije.

(1) Usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite za opravljanje
nalog v Civilni zaščiti obsega uvajalno, temeljno in dopolnilno
usposabljanje.
(2) Uvajalno in temeljno usposabljanje pripadnikov Civilne
zaščite sme trajati skupno največ 15 dni, dopolnilno usposabljanje pa skupaj največ 5 dni na leto.
(3) Temeljno usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite sme
izjemoma trajati več kot je določeno v prejšnjem odstavku, po
odločitvi ministra.
(4) Dopolnilno usposabljanje se praviloma organizira in izvaja
prostih dneh.

v

(5) Na usposabljanje so pripadniki Civilne zaščite vpoklicani
s pozivom, ki jim mora biti pravilma vročen trideset dni pred
začetkom usposabljanja.
120. člen
(odlaganje usposabljanja)
(1) Pripadniku Civilne zaščite se na njegovo prošnjo odloži
usposabljanje:
- če je zaradi bolezni ali poškodbe nezmožen obiskovati
usposabljanje;
~ če je ob pozivu k usposabljanju na šolanju ali če ima med
usposabljanjem izpit, kolokvij ali obvezne vaje;
~~ če neguje člana gospodinjstva, ki je hudo bolan;
~ če je po vročitvi poziva nastal smrtni primer v družini ali
gospodinjstvu oziroma zaradi drugih zasebnih razlogov,
Paradi katerih bi zašel v težak položaj, če bi odšel na usposab•ianje.

v

(3) Minister določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izobraževalne organizacije, ki izvajajo usposabljanje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
XIV. FINANCIRANJE
123. člen
(viri financiranja)
(1) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se financira
iz:
- proračuna države;
- proračunov lokalnih skupnosti;
- zavarovalnin;
- prostovoljnih prispevkov pravnih in fizičnih oseb;
- mednarodne solidarnostne pomoči;
- drugih virov.
124. člen
(splošni stroški)
(1) Iz proračuna države se zagotavljajo sredstva za financiranje upravnih, strokovnih, nadzornih in drugih nalog varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so v državni pristojnosti.

(2) Usposabljanje se lahko odloži tudi zaradi neodložljivih
službenih potreb, kmetijskih ali obrtnih del.

(2) Lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za financiranje
svojih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
tako kot za druge potrebe javne porabe.

(3) Prošnja za odložitev usposabljanja se mora vložiti v osmih
uneh od vročitve poziva oziroma od nastanka razloga za
v°dložitev usposabljanja, pri upravnem organu, ki pripadnika
°di v evidenci.

(3) Država in lokalne skupnosti v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavljajo finančna sredstva za kritje stroškov neodložljivih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zaščito zdravja
in življenja ljudi, živali, premoženja in okolja.

121. člen
(izobraževalni center)
(J) Za izobraževanje in usposabljanje s področja varstva pred
javnimi in drugimi nesrečami se pri Upravi Republike Složnije za zaščito in reševanje ustanovi Izobraževalni center za
asčito in reševanje Republike Slovenije.

jp) Izobraževalni center iz prejšnjega odstavka izvaja dolo®ie programe usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite,
^anov enot, služb in drugih operativnih sestavov društev jn
i orrugih nevladnih organizacij ter podjetij, zavodov in drugih
d
9anizacij.
'zobraževalni center izvaja dopolnilno izobraževanje
'cnih gasilcev.

Pokl

j*)prIzobraževalni center lahko preizkuša zaščitno in reševalno
emo, če izpolnjuje predpisane pogoje.
p

°ročevalec

(4) Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki morajo po tem
zakonu organizirati Civilno zaščito in izvajati druge ukrepe ter
naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotavljajo sredstva za nadomestila plač za svoje delavce v času
njihovega usposabljanja ter sredstva za priprave in druge
stroške varstva.
125. člen
(sredstva za odpravljanje ikode)
(1) Sredstva za pomoč pri odpravljanju škode in drugih posledic nesreč iz 11. alinee prvega odstavka 38. člena se zagotavljajo v državnem proračunu na postavki sredstva za odpravljanje posledic naravnih nesreč.
(2) Predloge za uporabo sredstev iz prejšnjega odstavka pripravlja na podlagi ocen in predlogov državne komisije za
ocenjevanje škode odbor, ki ga imenuje Vlada. O predlogih
odbora odloča Vlada.
55

(3) Vlada podrobneje predpiše oblikovanje ter pogoje in
postopek uporabe sredstev za odpravljanje škode ter drugih
posledic naravnih in drugih nesreč.
126. člen
(pokrivanje stroškov)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki je povzročila ogroženost,
zaradi katere so nastali stroški nujnega ukrepanja oziroma
nesrečo (variantni dodatek: namenoma ali iz velike malomarnosti), mora pokriti:
- stroške zaščitnih in reševalnih intervencij;
- stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje;
- stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
(2) Če je povzročiteljev nevarnosti oziroma nesreče več in se
ne da ugotoviti delež posameznega povzročitelja, krijejo solidarno stroške iz prejšnjega odstavka.
127. člen
(olajšave pri nakupu opreme)
(1) Davki, razen prometnega davka, carine in druge dajatve se
ne plačujejo od zaščitne in reševalne opreme, objektov in
opreme za izobraževanje in usposabljanje s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaklonišč in drugih
zaščitnih objektov ter objektov in opreme, namenjene za
operativno delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dajatve se ne plačujejo tudi od objektov in
opreme, namenjene informacijskemu sistemu in sredstvom
zvez za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
ter rezerv sredstev pomoči.
(2) Vlada določi zaščitno in reševalno opremo ter objekte in
sredstva iz prejšnjega odstavka.
XV. KAZENSKE DOLOČBE
128. člen

7. če kot lastnik ali uporabnik stanovanjske ali druge stavbe
ne izvaja predpisanih zaščitnih ukrepov ali ne zagotovi potreb
nih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč (prvi odstavek 41.
člena);
8. če kot lastnik ali uporabnik stanovanjske ali druge stavbe
ne omogoči delovanja pristojnega poverjenika za Civilno zaščito ali mu ne da podatkov o stanovanjski ali drugi stavbi ali
zbirnih podatkov o stanovalcih in drugih uporabnikih te
stavbe (drugi odstavek 41. člena);
9. če ne izdela na podlagi odločitve župana načrtov zaščite in
reševanja (četrti odstavek 48. člena);
10. če ne zagotovi in vzdržuje tehničnih in drugih sredstev za
alarmiranje na svojem območju v skladu z navodili ministrstva
(drugi odstavek 63. člena);
11. če kot lastnik ali uporabnik objektov ali naprav, ki so
namenjene javni oskrbi z vodo, proizvodnji, prometu ali skladiščenju živil, zdravil ali živinske krme, javni zdravstveni
službi ali varstvu ali izobraževanju otrok, ne zagotovi zaščitnih sredstev ali ne izvaja določenih ukrepov za radiološko,
kemijsko ali biološko zaščito (drugi odstavek 68. člena);
12. če kot lastnik ali uporabnik zaklonišča, ne vzdržuje zaklonišča v takšnem stanju, ki ustreza njegovi namembnosti ali če
ob nevarnosti ne omogoča dostopa ali uporabe zaklonišča
tistim osebam, katerim je zaklonišče namenjeno (prvi odstavek 72. člena);
13. če kot investitor ne poskrbi za gradnjo zaklonišča v skladu
s tretjim In četrtim odstavkom 69. člena (prvi odstavek 73.
člena);
14. če ne določi ali ne določi v skladu s pooblastilom svoje
organiziranosti za opravljanje nalog, ali če ne skrbi za strokovno usposabljanje svojih delavcev ali ne izvaja drugih p"'
prav za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah (drugi
odstavek 80. člena);
15. če ravna v nasprotju z odločitvijo inšpektorja za varstvo
pred požarom in drugimi nesrečami (112. člen).

(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

2) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena.

1. če ne obvesti najbližjega centra za obveščanje ali policije
o nevarnosti naravne ali druge nesreče takoj, ko jo opazi ali
ko zanjo zve kako drugače (4. člen);

129. član

2. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju
materialne dolžnosti (prvi, tretji, četrti in peti odstavek 27.
člena);
3. če v petnajstih dneh ne sporočijo upravnemu organu,
pristojnemu za obrambne zadeve, spremembo podatkov iz 34.
in 36. člena (37. člen);
4. če ne zagotovi pogojev ali možnosti za izvajanje osebne in
vzajemne zaščite delavcev ali če ne izvaja predpisanih zaščitnih ukrepov (prvi odstavek 40. člena);
5. če v delovnem procesu uporablja, proizvaja, prevaža ali
skladišči nevarne snovi, nafto, njene derivate ali energetske
pline ali če opravlja dejavnost ali upravlja s sredstvi za delo, ki
predstavljajo tveganje za nastanek nesreče in ne izdela ocene
ogroženosti ali načrta zaščite in reševanja (drugi odstavek 40.
člena);
6. če glede na obseg in stopnjo ogroženosti na lastne stroške
ne vzpostavi ali vzdržuje pripravljenosti za ukrepanje ali če ne
organizira potrebnih sil za reševanje in pomoč ali če ne
zagotovi obveščanja delavcev ali okoliškega prebivalstva
o nevarnostih ali če ne sofinancira sorazmernega dela priprav
sosednjih podjetij, zavodov, drugih organizacij ali lokalnih
skupnosti, ki izhajajo iz ogroženosti, ki jo povzročajo (tretji
odstavek 40. člena);

(1) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje z®
prekršek odgovorna oseba državnega organa ali lokam
skupnosti:
1. če pristojni občinski organ ne izdela ocen ogroženosti z®
posamezne naravne in druge nesreče (tretji odstavek
člena);
2. če pristojni občinski organ ne izdela načrtov zaščite i"
reševanja (tretji odstavek 48. člena);
3. če lokalna skupnost ne zagotovi ali vzdržuje v sk,ai!j
z navodili ministra tehničnih ali drugih sredstev za alarmira"'
na svojem območju (prvi odstavek 63. člena);
4. če stori dejanje iz 7., 8., 11., 12., 13. in 14. točke prve98
odstavka 128. člena.
130. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
prekršek posameznik:
1. če ne izvršuje ali se neupravičeno izmika dolžnosti sode|0
vanja v Civilni zaščiti (prvi odstavek 19. člena);
2. če se kot pripadnik Civilne zaščite ne usposablja za oprflV
Ijanje nalog v skladu s predpisi (24. člen);

'

3. če ne uresničuje materialne dolžnosti z dajanjem v uporabo
Civilni zaščiti vozil, strojev, opreme, materialnih in drugih
sredstev, zemljišč, objektov, naprav, energetskih virov,
potrebnih za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah (prvi odstavek 27. člena);
4. če prepreči namestitev ali odstrani sredstva ali naprave za
opazovanje, obveščanje in alarmiranje na stanovanjskih,
poslovnih ali drugih stavbah (četrti odstavek 27. člena);
5. če se na podlagi poziva pristojnega organa brez upravičenega razloga ne zglasi ali ne preda materialnega sredstva na
določenem kraju ali ob določenem času (prvi odstavek 28.
člena);
6. če kot lastnik ali uporabnik stanovanjske hiše na podlagi
odredbe župana noče začasno sprejeti na stanovanje evakuiranih in ogroženih oseb (drugi odstavek 67. člena);
7. Če stori dejanje iz 1., 3., 7„ 8., 12., 13. in 15. točke prvega
odstavka 128. člena.

133. člen
(oblikovanje sredstev za odpravljanje škode)
(1) Sredstva za pomoč pri odpravljanju škode na postavki
sredstva za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč iz
125. člena se oblikujejo z državnim proračunom za leto 1995.
(2) Z 31.12.1994 preneha veljati zakon o oblikovanju sredstev
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Ur. list
SRS, št. 3/75).
(3) Obveznosti prevzete v breme sredstev solidarnosti z zakonom o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno
zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici (Ur. list SRS, št. 5/
88) in zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku
živega srebra Idrija (Ur. list SRS, št. 37/87) ter zakona o najetju
posojila za odpravljanje posledic poplav v osrednji Sloveniji
v letu 1990 (Ur. list RS, št. 26/91) se od 1.1.1995 zagotavljajo
z državnim proračunom.
134. člen
(veljavnost zakona)

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe
zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS št. 15/91), ki
urejajo sistem zaščite in reševanja in sicer:

131. člen
(uskladitev predpisov In priprav)
(1) Organi, določeni s tem zakonom, so dolžni uskladiti oziroma izdati izvršilne predpise v roku enega leta po njegovi
uveljavitvi.

- določbe 3. člena, 9. do 12. člena, 83. do 125. člena, 137.
člena, 4. točke in 13. do 18. točke prvega odstavka 142. člena
in 149. do 150. člena prenehajo veljati v celoti;

132. člen

- določbe 5. do 7. člena, 13. do 20. člena, drugega odstavka
22. člena, 24. in 25. člena, 27. člena, 31. in 32. člena, 36. do 38.
člena, 76. člena, 128. do 131. člena, 1. točke prvega odstavka 143. člena ter 1. do 3. točke in 7. do 9. točke prvega
odstavka 146. člena prenehajo veljati, kolikor se nanašajo na
sistem zaščite in reševanja.

(opravljanje upravnih zadev)

135. člen

( ) Po 1.1.1994 opravljajo upravne zadeve s področja varstva
Pfed naravnimi in drugimi nesrečami iz pristojnosti dosedanjih občinskih in mestnih upravnih organov, pristojnih za
obrambne zadeve, uprave Ministrstva za obrambo.

(veljavnost zakona)

(2) Organizacijo in priprave za zaščito, reševanje in pomoč je
treba uskladiti s tem zakonom v roku dveh let po njegovi
uveljavitvi.
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(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Zakon celovito ureja varstvo ljudi, živali, premoženja in okolja
Pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pred nevarnostmi
' vojnem ali izrednem stanju.

osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov. Državljani izvajajo te dolžnosti v miru ter
v vojnem ali izrednem stanju.

'• V splošnih določbah je poudarjeno, da je cilj varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami zmanjšanje števila nesreč ter
Preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic
nesreč. Država, občine in druge lokalne skupnosti v skladu
tem ciljem organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi
esrečami kot enoten in celovit sistem v državi, ki obsega
faGramiranje,
načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor
®r financiranje zaščitnih ukrepov in dejavnosti. V tem
Poglavju so opredeljene tudi temeljne naloge sistema,
Podana so načela, po katerih se organizira in deluje ta sistem
r a e,a
nt
^ drugimi
izvajanja
nalog varstva.
Naloge varstva
naravni! in
nesrečami
so humanitarne
in pred
ne vojaške

Zakon določa tudi pogoje za prostovoljno sodelovanje državljanov v Civilni zaščiti. Državljani, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge v Civilni zaščiti in v drugih sestavih
zaščite, reševanja in pomoči, se praviloma ne razporejajo na
podlagi vojaške dolžnosti. Državljani, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge v Civilni zaščiti in v drugih sestavih
zaščite, reševanja in pomoči, imajo pod predpisanimi pogoji
pravice in dolžnosti, kot jih imajo pripadniki Civilne zaščite.

C;
Poglavju je tudi določba o pooblastilu poveljnika
"om 6ačasno
*a^'te in vodje intervencije, da smeta v skladu z zakodri f nov 2 omejiti nekatere z Ustavo zajamčene pravice
vani in
s
"amenom, da se zaščiti življenje, omogoči rešedn,u0ii nesreči.
Pomoč ter prepreči nadaljnja škoda ob naravni ali
% l/ po
6enn 9lavju o dolžnostih in pravicah državljanov je določili?.) da imajo državljani dolžnost sodelovati v Civilni zaščiti,
materialna sredstva ter se usposabljati in pripravljati za
Poročevalec

V tem poglavju je urejena tudi odgovornost države in lokalne
skupnosti za škodo, povzročeno tretjim osebam namenoma
ali zaradi velike malomarnosti pri izvajanju dejavnosti zaščite,
reševanja in pomoči ter zbiranje in varstvo osebnih podatkov
o pripadnikih Civilne zaščite ter članih enot, služb in drugih
operativnih sestavov, materialnih sredstvih, za katere velja
materialna dolžnost ter o njihovih lastnikih oziroma uporabnikih.
3. V državni pristojnosti so predvsem naloge v zvezi z urejanjem sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
načrtovanje, priprava in uresničevanje nacionalnih programov, organiziranje in opremljanje državnih sil, organiziranje
in izvajanje opazovanja, obveščanja in alarmiranja, organiziranje in vzdrževanje zvez, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo
57

naravne in druge nesreče, pomoč pri odpravljanju škode in
drugih posledic nesreč, predpisovanje izobraževalnih programov in programov usposabljanja, inšpekcija, urejanje meddržavnega sodelovanja ter vodenje vseh sil za zaščito, reševanje
in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.
Upravne zadeve v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi
nesrečami na prvi stopnji opravljajo uprave Ministrstva za
obrambo in njihove območne izpostave, o upravnih zadevah
na drugih stopnji pa odloča Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje. Po variantnem predlogu pa naj bi
upravne zadeve v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi
nesrečami na prvi stopnji izvajali upravni okraji. Ta rešitev je
izpeljana iz načelne opredelitve, po kateri naj bi naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami kot specializirane
strokovne naloge opravljala Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje ter območne enote pri Ministrstvu za
obrambo v skladu z zakonom o upravi. Taka rešitev je utemeljena z dejstvom, da je sistem varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami enoten sistem, ki obsega kompleksne
dejavnosti in se organizira na vseh ravneh, od podjetij, zavodov in drugih organizacij, lokalnih skupnosti do regij in na
ravni države. Tega sistema ni mogoče organizirati, upravljati
in voditi v okviru posebne vladne službe. Ministrstvo za
obrambo razpolaga s kadrovskimi, organizacijskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvajanje nalog tega sistema, posebno
na področju informatike, zvez, opazovanja, obveščanja in
alarmiranja in na nekaterih drugih področjih. Vse te zmogljivosti je mogoče uporabiti večnamensko, v nasprotnem primeru pa bi jih morali vzpostaviti oziroma organizirati povsem
na novo. Taka rešitev pa v ničemer ne vpliva na sprejeto
odločitev, da se sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami izloči iz obrambnega sistema in se organizira kot
samostojen sistem.
Občina tudi po tem zakonu ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. Občina je
odgovorna predvsem za uresničevanje zaščitnih ukrepov,
osebno in vzajmeno zaščito ter organiziranje in izvajanje
zaščite, reševanja in pomoči na svojem območju. S tem namenom organizira enote, službe in druge operativne sestave za
zaščito, reševanje in pomoč, po merilih, ki jih določi država.
Podjetja, zavodi in druge organizacije morajo po tem zakonu
zagotoviti pogoje in možnosti za izvajanje osebne in vzajemne
zaščite delavcev ter izvajati predpisane zaščitne ukrepe ter
reševanje. Zakon določa tudiposebne obveznosti za tista
podjetja, zavode in druge organizacije, ki v delovnem procesu
uporabljajo, proizvajajo, prevažajo in skladiščijo nevarne
snovi, nafto, njene derivate in energetske pline ter opravljajo
dejavnost in upravljajo s sredstvi za delo, ki predstavljajo
tveganje za nastanek nesreče.
4. V poglavju o programiranju in načrtovanju se ureja predvsem raziskovalno delo, priprava in uresničevanje nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter izdelava načrtov zaščite in reševanja. Z nacionalnim programom varstva bodo za najmanj petletno obdobje določeni
cilji, politiko in strategijo varstva pred posameznimi naravnimi
in drugimi nesrečami. Osnovni namen teh programov je zagotoviti usklajeno izvajanje preventivnih in drugih oblik varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, upoštevajoč dejansko
ogroženost ter gmotne in druge možnosti. Nosilci izdelave
načrtov zaščite in reševanja po tem zakonu so država in
lokalne skupnosti. Podjetja, zavodi in druge organizacije izdelujejo načrte zaščite in reševanja le, če njihova dejavnost
predstavlja povečano tveganje za nastanek nesreče.
5.V poglavju o opazovanju, obveščanju in alarmiranju so
opredeljene naloge in organizacija sistema opazovanja,
obveščanja in alarmiranja. Ta sistem ima predvsem nalogo
zbiranja, obdelave in posredovanja podatkov, pomembnih za
zaščito, reševanje in pomoč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih nevarnostih ter obveščanje,
alarmiranje izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči
o nevarnostih. Delovanje tega sistema temelji na opazovalnem omrežju, ki ga organizirajo in uporabljajo posamezna
ministrstva, podjetja, zavodi in druge organizacije ter na delovanju centrov za obveščanje in alarmnega sistema. Po tem
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zakonu naj bi tudi v prihodnje deloval nepretrgoma 24 ur na
dan republiški in vsi regijski centri za obveščanje. Območni
centri pa naj bi se aktivirali le ob velikih naravnih in drugih
nesrečah. Centri za obveščanje naj bi v prihodnje opravljali
tudi operativno-komunikacijske naloge v zvezi z alarmiranjem ter vodenjem reševalnih intervencij.
Določene novosti prinaša zakon tudi na področju alarmiranja.
Javno alarmiranje s sirenami naj bi se v prihodnje uporabljalo
le v izjemnih primerih, ko na druge načine ni mogoče pravočasno opozoriti prebivalce na nevarnosti. Alarmni sistem
mora biti organiziran tako, da ga je mogoče upravljati na
lokalni, regionalni in državni ravni. Zmanjšuje se število znakov za alarmiranje, in sicer od sedanjih pet na vsega tri znake
(znak za nevarnost vojaškega napada, znak za nevarnost
naravne ali druge nesreče ter znak za prenehanje nevarnosti
in preizkus siren).
6. Pri opredelitvi zaščitnih ukrepov so upoštevane rešitve kot
jih poznajo v drugih državah. Zaščitni ukrepi so predvsem
preventivni ukrepi, s katerimi se na določenem ogroženem
območju ali nevarnosti vzpostavlja poseben varnostni režim
in zagotavlja neposredna zaščita ljudi ter kulturnih dobrin.
Eden najpomembnejših zaščitnih ukrepov je zaklanjanje. Za
ta namen zakon določa graditev zaklonišč in zaklonilnikov |
Zakon ne razširja obveznosti investitorjev stanovanjskin<
poslovnih in javnih objektov na tem področju, novost pa t«
v tem, da lahko država za pospeševanje graditve zaklonišč
prevzame jamstvo in garancije ter odobri subvencije v višini
sredstev, določenih z državnim proračunom. Za stroške, *
nastanejo z graditvijo zaklonišč, se lahko uveljavijo tuo
davčne olajšave, če stroški niso bili pokriti s subvencijami■
7. V poglavju o osebni in vzajemni zaščiti so v glavnem
povzete dosedanje rešitve. Osebna in vzajemna zaščita obsegata vse ukrepe prebivalcev, ki jih izvajajo sami in vzajemn
za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in
.
nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost nj/hoveS
imetja. Organiziranje, razvijanje, vodenje in usmerjani
osebne in vzajemne zaščite je v celoti v pristojnosti lokam
skupnosti.
8. Zakon določa, da sile za zaščito, reševanje in Prorns °^
sestavljajo enote, službe in drugi operativni sestavi P °e
voljnih društev in drugih nevladnih organizacij, P°^ hnS
zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je Pom0J?-,
ne
za zaščito, reševanje in pomoč, ter enote in službe ylV'de.
zaščite. Pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči so
lujeta tudi policija in Slovenska vojska v skladu z zakonon
Enote in službe Civilne zaščite se organizirajo le v tisti*
okoljih, kjer ni ustreznih enot, služb in drugih operati
sestavov prostovoljnih društev in drugih nevladnih organ
cij. Kot javne službe za zaščito, reševanje in pomoč se org*
zirajo gasilska služba, gorska reševalna služba in jama
reševalna služba.
Enote, službe in drugi operativni sestavi prostovoljnih dr"Šjfei
in drugih nevladnih organizacij, opravljajo naloge, 28
reševanja in pomoči oziroma javno službo na podlagi P° „i
stila pristojnega organa lokalne skupnosti ali drža 01
organa. Za opravljanje teh nalog se lahko pooblastijo
(J
prostovoljna društva in druge organizacije, ki i^Bjo
^
namen ustrezne kadre, tehnična in druga sredstva m k
zijo pripravljenost za opravljanje teh nalog.
V tem poglavju je urejeno tudi varstvo pred neeksplodl
ubojnimi sredstvi. To varstvo obsega odkrivanje, zavarojf
odstranjevanje, prevoz in uničevanje neeksplodiranih u ^
sredstev, izvajajo pa ga regijske in republiška enota za v
pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.
Javni red in mir ter varnost na ogroženih in prizadetih
jih ob naravnih in drugih nesrečah zagotavlja po/zc^a ^
s predpisi in usmeritvami pristojnih organov za zaščito,
vanje in pomoč.
Mobilizacija Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, refr

apP

'porote^

in pomoč, je urejena z zakonom o obrambi in je predvidena za
vojno stanje. O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za
zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči
v miru odločajo pristojni poveljniki Civilne zaščite in drugi
organi, pristojni za vodenje, v skladu z načrti zaščite in reševanja.
Za operativno strokovno vodenje sil za zaščito, reševanje in
pomoč se imenujejo poveljniki Civilne zaščite, štabi Civilne
zaščite ter poverjeniki Civilne zaščite in poveljniki oziroma
vodje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito,
reševanje in pomoč.
Poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije in regijske
poveljnike Civilne zaščite imenuje Vlada, poveljnike Civilne
zaščite občine, sektorja oziroma krajevnega poveljnika
Civilne zaščite pa imenuje župan. Župan imenuje tudi poverjenike za Civilno zaščito v bivalnem okolju. Poveljnika Civilne
zaščite oziroma poverjenika za Civilno zaščito v podjetju,
zavodu ali drugi organizaciji imenuje poslovodni organ.
Poveljnikom Civilne zaščite pri vodenju strokovno pomagajo
štabi Civilne zaščite, ki se oblikujejo po strokovnem načelu,
predvsem iz predstavnikov sil, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči.
V tem poglavju se urejajo tudi oznake v Civilni zaščiti ter
priznanja in nagrade. Predlagana ureditev bistveno ne
odstopa od dosedanje.
9. V določbah o upravljanju in vodenju so določene pristojnosti Državnega zbora, Vlade, župana, poslovodnih organov ter
poveljnikov Civilne zaščite in poverjenikov za Civilno zaščito.
Državni zbor določa predvsem temeljne usmeritve za organiziranje in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sprejema nacionalni program varstva ter nadzira njegovo uresničevanje. Vlada usmerja in usklajuje organizacijo,
priprave ter izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi, sprejema letni načrt varstva ter državne načrte
zaščite in reševanja, ob nesrečah pa vodi zaščito, reševanje in
Pomoč ter odpravljanje posledic. Vlada ureja tudi mednarodno pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.
V tem poglavju so opredeljene tudi organizacija in naloge
komisij za ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in
druge nesreče. Gre za državno in regijske komisije, ki se
oblikujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov državne
uprave, lokalnih skupnosti, javnih služb, gospodarskih družb
ter zavarovalnic. Z imenovanjem teh komisij naj bi prenehale
delovati komisije za ocenjevanje škode pri izvršnih svetih
občinskih skupščin. Državna in regijske komisije naj bi oceno
škode pripravile na podlagi predlogov oškodovancev, ki na
svoje stroške zberejo ustrezna dokazila o škodi, ki so jo
trpeli zaradi naravne ali druge nesreče. Škoda in druge
Posledice naravnih in drugih nesreč se ocenjujejo na podlagi
netodologije, ki jo predpiše Vlada.
V predlogu zakona naj bi se organizirala enotna inšpekcija
'a varstvo pred požari in drugimi nesrečami.
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'• Na novo je urejeno poglavje o poklicnem delu na področju

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kot izhodišče je
upoštevana ureditev, ki velja za delavce v državni upravi in na
obrambnem področju. Po tem zakonu naj bi delavcem, ki
stalno opravljajo najzahtevnejša operativna dela v zvezi
s spremljanjem nevarnosti in ukrepanjem ob naravanih in
drugih nesrečah ter strokovna tehnična operativna dela pri
odkrivanju, odstranjevanju in uničevanju neeksplodiranih
ubojnih sredstev pripadalo za 12 mesecev dejanskega dela 15
mesecev zavarovanja. Gre za minimalno število delovnih
mest, predvsem v centrih za obveščanje ter v operativnih
službah za spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč
ter v enotah za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.
12. V poglavju o izobraževanju in usposabljanju se poleg
dopolnilnega izobraževanja poklicnih gasilcev urejajo tudi
vse oblike usposabljanja prebivalcev za osebno in vzajemo
zaščito, usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite ter usposabljanja članov enot, služb in drugih sestavov prostovoljnih
društev in drugih nevladnih organizacij, ki se vključujejo
v sistem zaščite, reševanja in pomoči. Novost na tem področju
je ustanovitev Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje
Republike Slovenije. Njegova osnovna naloga bi bila izvajanje
programov dopolnilnega izobraževanja poklicnih kadrov
s področja požarnega varstva, usposabljanje pripadnikov
enot in služb Civilne zaščite po programih državnega pomena
ter usposabljanje reševalcev in drugih članov enot, služb in
drugih operativnih sestavov prostovoljnih društev in drugih
nevladnih organizacij ter podjetij, zavodov in drugih organizacij, ki se vključujejo v sistem zaščite, reševanja in pomoči.
13. Naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami naj bi
se financirale'iz proračuna države, proračunov lokalnih skupnosti, zavarovalnin; prostovoljnih prispevkov pravnih in fizičnih oseb ter iz sredstev mednarodne solidarnostne pomoči.
Sredstva za pomoč pri odpravljanju škode in drugih posledic
nesreč za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje na
območjih, ki jih je prizadela naravna nesreča, se zagotavljajo
v državnem proračunu na postavki »sredstva za odpravljanje
posledic naravnih nesreč«. S sredstvi na tej postavki se nadomestijo sredstva solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč, ki se oblikujejo po zakonu o oblikovanju sredstev
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Ur. list
SRS, št. 3/75). Predloge za uporabo sredstev iz te postavke
pripravlja na podlagi ocen in predlog državne komisije za
ocenjevanje škode poseben odbor, ki ga imenuje Vlada.
Z dnem, ko bi prenehal veljati zakon o oblikovanju sredstev
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč, bi se
sredstva za izpolnjevanje obveznosti prevzetih v breme sredstev solidarnosti z zakonom o zagotavljanju dela sredstev,
potrebnih za postopno zapitanje Rudnika svinca in cinka
v Mežici in zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija ter zakona o najetju posojila za
odpravljanje posledic poplav v osrednji Sloveniji v letu 1990,
zagotavljale z državnim proračunom. Predlagana ureditev pa
ne vključuje oblikovanja sredstev za sanacijo škode ob velikih
naravnih nesrečah. Ob velikih nesrečah naj bi se sredstva za
ta namen zagotavljala na podlagi posebne zakonske ureditve,
s katero bi se uredila tudi druga vprašanja izvajanja sanacije.
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Predlog zakona o ODPRAVI DVOJNEGA DRŽAVLJANSTVA - EPA 338
- PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 25. avgusta
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ODPRAVI DVOJNEGA DRŽAVLJANSTVA,
ki vam ga pošiljam v prvo obravnavo na podlagi 174. in
183. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podalgi 176. in 268.

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
— Ivo BIZJAK, minister za notranje zadeve
— Andrej ŠTER, državni sekretar v minstrstvu za notranje
zadeve,
— Slavko DEBELAK, podsekretar v Ministrstvu za notranje zadeve

Predlog zakona o odpravi dvojnega državljanstva
UVOD
1. OCENA STANJA
Načine in pogoje pridobitve državljanstva Republike Slovenije
ureja Zakon o državljanstvu Republiku fiipvnnijft ki je bil
objavljen v Oraanem listu RS. št 1/91-1. Zakon je bil od uveljavitve dne 25. 6. 1991 sp'remenjen oz. dopolnjen dvakrat. Dne
1991 je pričela veljati dopolnitev 40. člena z drugim in
tretjlrnoSstavkom. V Uradnem listu RSgfl38/92)e bila objavljena druga dopolnitev zakona (s 13a členom^ Zakon je bil
pripravljen in tudi sprejet v času, ko so bile sicer politične
razmere v nekdanji SFRJ že zaostrene, vendar pa takrat ni bilo
mogoče predvideti sedanjih razmer, ki zaradi vojne v Republiki Bosni in Hercegovini, zaradi še neurejenih razmer
v Republiki Hrvaški in zaradi nepriznanja Zvezne republike
Jugoslavije s strani mednarodne skupnosti pogojujejo izreden pritisk na državljanstvo Republike Slovenije, predvsem pa
na dvojno državljanstvo.
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije z dne 25. 6. 1991
kot odraz takratnih razmer dovoljuje dvojno državljanstvo:
vse določbe, ki se nanašajo na redno ali izredno naturalizacijo, dopuščajo možnost pridobitve slovenskega državljanstva brez prenehanja prejšnjega državljanstva. Prav tako
dovoljuje dvojno državljanstvo tudi 40. člen zakona. Prav
realizacija tega člena je povzročila izredno število dvojih
državljanov, ki živijo v Sloveniji, saj ima na tej podlagi tak
status približno 170.000 oseb.
Upoštevajoč dejstvo, da so po dosedaj veljavnih določbah 10.
in 12. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije pridobile status dvojnega državljanstva tudi osebe, ki so zaprosile za slovensko državljanstvo po poteku roka iz 40. člena
zakona, število dvojnih državljanov presega 10% prebivalstva.
Tako število dvojnih državljanov pa poleg že omenjenih problemov lahko povzroča resne težave pri zagotavljanju učinkovitih ukrepov za obrambo in varnost države.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Republika Slovenija je ob osamosvojitvi omogočila ureditev
statusa priseljencev iz drugih republik nekdanje SFRJ, številnim tujcem pa pridobitev državljanstva po redni naturalizaciji
brez odpusta iz prejšnjega državljanstva. V obdobju po osamosvojitvi Republike Slovenije je bil tak način reševanja
državljanstva »riinn mnfttn 0'1H° na takratne razmere, glede
na (Izjavo o dobrih namerah^ in glede na to, da politika za
izvaj9n]B ZfiKona o državljanstvu Republike Slovenije še ni
bila določena. Doslej se je Republika Slovenija vključila v številne evropske organizacije in na posameznih področjih že
prilagodila zakonodajo evropskim merilom in standardom,
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zato je čas, da tudi vprašanje dvojnega državljanstva uredi/13
način, ki ga poznajo številne evropske države, primerljiv«
z Republiko Slovenijo.
Institut državljanstva Republike Slovenije je potrebno uveljaviti kot aktiven in vzajemen odnos državljana do države, ki b'
omogočal v vsakem primeru poleg pravic tudi izpolnitev tistih
dolžnosti, ki za posameznika predstavljajo obremenitev.
To j«
mogoče doseči le s tem, da rb pri rivoinih drža»|jan"u >«htfflfl'
da aa v določenem roku dokončno opredelilo rirfavlian^
ene ali druge države, odvisno od tega, kateri od teh drža«
želijo biti njeni lojalni državljani. Zaradi navedenih razlogov j®
Vlada Republike Slovenije že na seji dne 2. 10. 1991 zaostril*
politiko sprejemanja v državljanstvo Republike Sloveniji'
Državni zbor Republike Slovenije pa je na 8. seji, dne 20.
1993, naložil vladi, da do 1. 9. 1993 pripravi poseben Zakon
o odpravi dvojnega državljanstva. Po navedenem sklepu I®
potrebno s tem zakonom dokončno urediti status dvojn^
državljanov, ki so pridobili državljanstvo Republike SloveniJ
brez predhodnega prenehanja prejšnjega državljanstva P
doslej veljavnih določbah Zakona o državljanstvu Republik
Slovenije. Za osebe, ki državljanstva še niso pridobile in boo
zanj zaprosile, pa naj bi se preprečilo dvojno državljanstv
z ustreznimi spremembami in dopolnitvami Zakona o drža
Ijanstu Republike Slovenije, ki ga je Državnemu zboru *
predložila skupina poslancev in je bil pripravljen v sodelov
nju z Vlado Republike Slovenije.
3. PRIMERJAVA S PRAVOM DRUGIH DRŽAV
Že pri sprejemu Zakona o državljanstvu Republike Slovenij®
so bila upoštevana temeljna mednarodna pravna načela g'®
pridobitve in prenehanja državljanstva. Upoštevane so D
naslednje mednarodne pogodbe: Konvencija o državljansi*
poročene žene (Uradni list FLRJ-MP št. 7/58), Konvencu
o pravnem položaju oseb brez državljanstva (Uradni list rL
MP št. 8/59) in Protokol, ki se nanaša na določene pr'"! ^
oseb brez državljanstva (Uradn list FLRJ-MP št. 7/60). N' lj]|
bila upoštevana Konvencija o zmanjšanju polipatridnosi
vojaški obveznosti, ki je bivša SFRJ ni ratificirala.
ve V
Načelo enega državljanstva ni bilo vnešeno v sedaj
'j.® !j
sklica
zakon tudi zaradi zahteve poslancev prejšnjega
' da;
treba načeloma omogočati dvojno državljanstvo.
*
veljavni zakon tak status omogoča v vseh določbah, ki ur J (
sprejem v državljanstvo Republike Slovenije. Take z
poznajo samo države z imigracijsko politiko, ki skušajo (UJ
ralnim podeljevanjem svojega državljanstva privabiti ^
delovno silo oziroma povečati število prebivalstva. e
države pa so zlasti v Evropi danes izredno redke. Tudi
a i(1
s katerimi se Republika Slovenija glede na svoje maj. gfpJ'
ekonomsko moč ter razmere, ki so posledice razpada
sploh ne more primerjati, omejujejo priseljevanje s tem,

porote**^

dovoljujejo dvojnega državljanstva. Tako je Nemčija, ki je
nameravala liberalizirati svojo zakonodajo s področja sprejemanja v državljanstvo, radikalno spremenila svoje stališče ter
ponovno dosledno zahteva predhodni odpust iz prejšnjega
državljanstva.
Večina evropskih držav ima poleg tega v svojih predpisih
o državljanstvu določeno avtomatično izgubo državljanstva
(brez izdaje odločbe), če njihov državljan prostovoljno pridobi
tuje državljanstvo (Nemčija, Avstrija, Italija itd.). Tudi na ta
način preprečujejo nastanek dvojnega državljanstva. Samo
na izrecno prošnjo s posebnim dovoljenjem lahko njihov
državljan, ki živi v tujini, obdrži svoje državljanstvo, čeprav
pridobi državljanstvo države, kjer živi.
*• CIUI IN NAČELA ZAKONA
Zakon odpravlja dvojno državljanstvo oseb, ki so slovensko
državljanstvo pridobile brez prenehanja prejšnjega državljanstva, in s tem uveljavlja institut državljanstva Republike Slovenije kot aktiven odnos med posameznikom in državo in s tako
onemogoča zlorabe, omogoča po učinkovito izvajanje suverenosti ter zagotavlja večjo varnost. Z uveljavitvijo tega
zakona se bo ob hkratni spremembi veljavnega Zakona
o državljanstvu Republike Slovenije poleg tega zmanjšalo
število potencialnih prosilcev za sprejem v državljanstvo
Republike Slovenije.
Zakon bo dal možnost ponovne izbire med dvema državljanstvoma in v zvezi s tem uveljavil načelo prostovoljnosti. Posledica opcije za slovensko državljanstvo bo obvezna predložitev
dokaza o prenehanju državljanstva tuje države, sicer bo posamezniku slovensko državljanstvo prenehalo avtomatično, po
samem zakonu.
Predlog zakona upošteva načelo dveh stopenj in s tem učinorii 6 naPravne9a varstva posameznika; ugotovitvene
zari
občinskizaupravni
organidržavljanstva,
za notranje
3deve, ki so' k'
tudiizdajali
sicer pristojni
ugotavljanje
n,s rs
j' t tvo za notranje zadeve bi bilo pristojno v skladu
splošnimi predpisi za reševanje pritožb, na prvi stopnji pa za
<jajo dovoljenja o tem, da sme posameznik izjemoma obdrži slovensko državljanstvo, čeprav ne bi predložil dokaza
Prenehanju tujega državljanstva. Dovoljenje naj bi ministri,ila® za notranje zadeve izdajalo po predhodnem mnenju
de Republike Slovenije.
mladoletno osebe so v zakonu v celoti upoštevana načela
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Za vsako osebo bo potrebno ugotoviti osebno identiteto,
preveriti prijavljeno stalno prebivališče in točnost vnešenih
podatkov v računalniško evidenco prebivalstva. Poleg tega bo
potrebno ažurirati številne evidence, kot so rojstna matična
knjiga, državljanska knjiga, računalniška evidenca prebivalstva, evidenca o tujcih, evidenca o vojaških obveznikih ipd..
Pri Ministrstvu za notranje zadeve bo potrebno uskladiti vse
računalniške programe in dograditi tudi program registra
stalnega prebivalstva ter računalniške evidence državljanstva.
Za izvedbo nalog bo potrebno zagotoviti tudi dodatno birotehično opremo ter delo tudi prostorsko organizirati.
Števila ugotovitvenih odločb o odpravi državljanstva - Republike Slovenije po tem zakonu ni mogoče predvideti, saj je
odvisno od odločitve posameznikov. Prenehanje državljanstva Republike Slovenije pa bi vsekakor vplivalo na pravice ali
dolžnosti, ki so vezane na državljanstvo. Prenehanje državljanstva Republike Slovenije bi glede teh pravnih razmerij
imelo enake posledice, kot ga ima odpust iz državljanstva
Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo posamezne
pravice oziroma dolžnosti (npr.: Zakon o vojaški dolžnosti,
Zakon o zaposlovanju tujcev itd.).
BESEDILO ČLENOV
1-člen
Državljani Republike Slovenije, ki imajo tudi državljanstvo
tuje države, morajo v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona podati izjavo o tem, ali želijo obdržati samo državljanstvo Republike Slovenije.
Državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče
v Sloveniji, podajo izjavo na zapisnik pri upravnem organu za
notranje zadeve, ki je po zakonu pristojen za ugotovitev
državljanstva; državljani Republike Slovenije, ki živijo v tujini,
podajo izjavo pri pristojnem diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem
upravnem organu za notranje zadeve na območju, kjer so
imeli zadnje dejansko prebivališče pred odhodom v tujino.
2. člen
Za mladoletne osebe podajo izjavo iz prejšnjega člena starši
sporazumno. Če otrokovi starši živijo ločeno, poda izjavo tisti
od staršev, pri katerem otrok živi oziroma kateremu je dodeljen v varstvo in vzgojo.
3. člen
Državljanu Republike Slovenije, ki v roku iz 1. člena tega
zakona ne poda izjave, da želi obdržati samo državljanstvo
Republike Slovenije, preneha državljanstvo Republike Slovenije z dnem poteka roka iz 1. člena tega zakona.
4. člen
Državljan Republike Slovenije, ki se v roku iz 1. člena tega
zakona izjavi, da želi obdržati državljanstvo Republike Slovenije, mora v dveh letih od podane izjave predložiti dokaz
o prenehanju državljanstva tuje držav, sicer mu državljanstvo
Republike Slovenije preneha z dnem poteka tega roka.
5. člen
Če za mladoletno osebo ni bila podana izjava v roku iz 1.
člena tega zakona in ji je zato državljanstvo Republike Slovenije prenehalo, oseba pa ves čas od uveljavitve tega zakona
neprekinjeno dejansko živi v Sloveniji, lahko od dopolnjenega
18. do 21. leta starosti sama poda izjavo. V tem primeru
ponovno pridobi državljanstvo Republike Slovenije z dnem
prenehanja tujega državljanstva. Dokaz o tem mora predložiti
v roku iz prejšnjega člena tega zakona.
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6. člen

8. člen

Prenehanje državljanstva Republike Slovenije po 3. in 4. členu
in ponovno pridobitev državljanstva po 5. členu tega zakona
z odločbo ugotovi krajevno pristojen upravni organ za notranje zadeve, ki je po zakonu pristojen za ugotavljanje državljanstva.

Ne glede na določbe prejšnjih členov tega zakona lahko
državljan Republike Slovenije izjemoma obdrži državljanstvo
Republike Slovenije, če za to zaprosi v roku iz 1. člena tega
zakona in če verjetno izkaže razloge iz 13. člena Zakona
o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1
in 30/91-1 in odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije
št. U-J-69/92-30 in U-J-98/91-21 - Uradni list RS, št.61/92) ali
če dokaže, da mu tuja država ne da odpusta iz državljanstva
ali da nima instituta prenehanja državljanstva oziroma če
dokaže, da tuja država prenehanje državljanstva na lastno
prošnjo šteje za nelojalno dejanje, ki je sankcionirano v njenih
predpisih.
(varianta: ta člen se črta)

Če vročitev odločbe ni mogoča, ker oseba živi v tujini ali ni
znan naslov njenega prebivališča, ali ker z državo, kjer živi,
niso vzpostavljeni diplomatski odnosi, ali so pretrgane poštne
zveze, se odločba vroči po 96. členu Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list SFRJ št. 47/86 - prečiščeno
besedilo), ki se v Republiki Sloveniji uporablja na podlagi 4.
člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni
list RS št. 1/91-1).
O prenehanju državljanstva po tem zakonu je potrebno obvestiti organe, ki so v uradnih evidencah dolžni voditi podatek
o državljanstvu posameznika, po potrebi pa tudi druge
organe, ki so do tega podatka upravičeni po zakonu.
7. člen
Če državljan Republike Slovenije iz upravičenih razlogov
zamudi rok iz 1. oziroma 4. člena tega zakona, se mu dovoli
vzpostavitev v prejšnje stanje pod pogoji, ki jih določa Zakon
o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86
- prečiščeno besedilo), ki se v Republiki Sloveniji uporablja
na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1).

Zakon o odpravi dvojnega državljanstva naj bi osebe, ki imajo
poleg državljanstva Republike Slovenije tudi državljanstvo
tuje države, zavezal, da se v šestih mesecih od uveljavitve
zakona opredelijo za eno ali drugo državljanstvo, pri čemer se
opustitev opredelitve za slovensko državljanstvo šteje kot
fikcija, da se je oseba opredelila za tuje državljanstvo. Posledica opustitve opredelitve za slovensko državljanstvo je prenehanje slovenskega državljanstva po samem zakonu (ex
lege), in sicer s potekom šestmesečnega roka.
V primeru, da bi se oseba opredelila za slovensko državljanstvo v predpisanem roku, bi morala predložiti dokaz o prenehanju prejšnjega državljanstva v dveh letih od podane izjave,
sicer bi ji po poteku tega roka državljanstvo Republike Slovenije prenehalo po samem zakonu. Izjema bi veljala le v primeru, če bi oseba za to posebej zaprosila in če bi s tem
soglašala Vlada Republike Slovenije. Dovoljenje, da oseba
lahko obdrži dvojno državljanstvo, bi bilo mogoče izdati le
pod pogoji iz 13. člena Zakona o državljanstvu Republike
Slovenije in pod pogoji, ki jih določa predlagana sprememba
drugega odstavka 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki ga je
Državnemu zboru predložila skupina poslancev in je bil pripravljen v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije. Dokaze
o obstoju pogojev iz 13. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije oziroma predlagane spremembe drugega
odstavka 10. člena bi morala predložiti stranka sama. Vlada
Republike Slovenije bi obravnavala le popolne vloge. Če
oseba kljub opozorilu ne bi predložila zahtevanih dokazov, bi
občinski upravni organ tako nepopolno vlogo zavrgel
s sklepom.
Predlagatelj variantno predlaga črtanje vseh določb, ki se
nanašajo na izdajo dovoljenja o tem, da oseba lahko obdrži
državljanstvo Republike Slovenije, čeprav ne bi predložila
dokaza o prenehanju državljanstva tuje države (torej se ji
tolerira dvojno državljanstvo). S tem bi bili brez izjem dolžni
predložiti dokaz o prenehanju državljanstva tuje države tudi
slovenski izseljenci, ki živijo v tujini. Predlagatelj meni, da bi
bila predlagana izjema umestna glede na to, da tudi veljavni
62

9. člen
Prošnja iz prejšnjega člena tega zakona z ustreznimi dokazi
se vloži pri pristojnem organu iz 1. člena tega zakona.
Če oseba kljub opozorilu ne dopolni vloge z dokazi iz prejšnjega odstavka, ji organ, pristojen za ugotovitev državljanstva, vlogo s sklepom zavrže.
O prošnji odloči Ministrstvo za notranje zadeve Republike
Slovenije po predhodnem mnenju Vlade Republike Slovenije,
(varianta: ta člen se črta)
10. člen
Ta zakon prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
(varianta: Ta zakon prične veljati 1.1. 1994.)

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije dopušča izjemo
v drugem odstavku 10., v 1. odstavku 12. in 13. členu.
Za vložitev izjave in za izdajo ugotovitvenih odločb je pristojen upravni organ za notranje zadeve tiste občine, na
območju katere ima oseba stalno prebivališče ali ga je imela
pred izselitvijo v tujino. Za osebe, ki živijo v tujini, je za
vložitev izjav pristojno tudi diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini.
Za mladoletno osebo bi morali izjavo podati njeni starši sporazumno, kar pomeni, da bi morala biti ob podpisu izjave
prisotna oba starša. S tem bi preprečili morebitno kasnejše
dokazovanje, da med njima ni bilo doseženo potrebno
soglasje. Samo v primeru, kadar ima otrok samo enega oo
staršev ali kadar starši živijo ločeno (otroci, rojeni izven
zakonske zveze, ali otroci razvezanih staršev), bi izjavo P?"**,
tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi. Skrbnik Di
s soglasjem pristojnega skrbstvenega organa lahko poda.
izjavo namesto staršev le v primeru, če otrok nima staršev an
ti ne morejo izvajati roditeljske pravice, ker jim je bila ta
odvzeta ali pa so opravilno nesposobni. Do dopolnjenega ZJ-0
leta starosti pa bi oseba, ki je že dopolnila 18 let, lah*
spremenila izbiro svojih staršev za državljanstvo tuje drzfv*
s tem, da bi podala samostojno izjavo za slovensko državljanstvo in predložila dokaz o prenehanju državljanstvar M
države. S tem bi z dnem prenehanja državljanstva tuje ^ *a
ponovno pridobila slovensko državljanstvo po samem zakonu.
Rok za izdajo ugotovitvenih odločb o prenehanju državljanstva Republike Slovenije z zakonom ne bi bil določen, saj o
državljanstvo prenehalo po samem zakonu in bi izdan
odločba torej to dejstvo le ugotavljala. Izdajo odločb pa bi*'
treba predpisati zaradi pravnega varstva posameznika. Gie
na prekluzivne roke, ki jih po splošnih pravnih načelih
mogoče podaljševati, bi v zakonu izjemoma uzakonili m°
nost vzpostavitve v prejšnje stanje, če bi bil rok zamujen
razlogov, ki jih za to določa Zakon o splošnem upravn
postopku.
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Rok za opcijo in rok za predložitev dokaza o prenehanju
tujega državljanstva, sta določena v skladu z objektivnimi
možnostmi za organizacijo izvedbe zakona in za pridobivanje
dokazov o prenehanju državljanstva tuje države. Vsako skrajševanje rokov bi po mnenju predlagatelja pomenilo postavljanje pogojev, ki jih oseba ne bi mogla izpolniti, saj v zahodnoevropskih državah postopek za odpust iz državljanstva traja
povprečno dve leti.

Glede na to, da so številni organi po svojih predpisih dolžni
voditi v svojih evidencah tudi podatke o državljanstvu, ker je
pravica ali dolžnost posameznika pogojena z državljanstvom
Republike Slovenije, bi v zakonu predpisali obveščanje teh
organov o prenehanju državljanstva po uradni dolžnosti, ostalih organov pa le, če bi tako obvestilo zahtevali in izkazali
upravičenost do tega podatka.
Ljubljana, 6. 8. 1993

POPRAVEK
Pri objavi predloga zakona o skladu za Investicije
v zdravstvu v obdobju 1993-1997 - EPA 342 v Poročevalcu, it. 29, ki je Izšel 16. septembra 1993, je
v tabeli Plan Investicijskih vlaganj v javne zdravstvene zavode v RS v letih 1993—1997 pri tisku
narejen zamik vrstic, nekaj številk v kolonah pa je
izpadlo, zato se zneski In dinamika investicij po
letih ne ujemajo. Zato tabelo ponovno objavljamo.

Plan investicijskih vlaganj v javne zdravstvene zavode v RS v letih 1993-1997
1993
^investicije V TEKU
' SB Izola
Nadomestna gradnja za preselitev gin. por. ped. oddelka
Nadomestna gradnja ginek. por. in ORL oddelkov
o N' mes,°
'SB Celje
Dokončanje modernizacije bolnišnice Celje
Dokončanje nastanitvenega objekta
Ub iana
SKUpii '

1994

1995

1996

1997

v 000 SIT
SKUPAJ

110,00
100,000
120,000

195,250 195,250 195,250 195,250
891,00
136,000 136,000 136,000 136,000 644,000
449,250 449,250 449,250' 449,250 1,917,000
173,000 172,000
345,000
330,000 953,500 952,500 780,500 780,500 3,797,00
^dograditve in prenove kliničnega centra, onkološkega inštituta in sb Maribor
21 _(Cinični
-—..j center Nadomestne gradnje in rekonstr. klinik
80,000 905,000 926,500 866,000 320,000 3,097,500
«Onkološki
•nstitut
Obnovitev instituta z nadomestnimi gradnjami
95,000 1,056,250 1,056,250 1,056,250 1.056,250 4,320,000
Marib0r
157,000 500,000 500,000 500,000 1,657,000
Izgradnja nove psihiatrije
Skim
SKUPaj B
175,000 2,118,250 2,482,750 2,422,250 1,876,250 9,074,500
skupaj A+B
505,000 3,071,750 3,435,250 3,202,750 2,656,750 12,871,500
CEPITEV DOTRAJANIH IN NEFUNKCIONALNIH STAVB BOLNIŠNIC, IVZ IN ZZV
50,000
62,725
30,000 142,725
Adaptacija int. in ginek. porod, oddelka
js iS
cb pšenice
:HSen|ce>
Gorica
Ureditev fasade in selitev ortoped, oddelka
35,000
40,000
55.000
45,000
25,000 200,000
3 <SB Maribor
Sanacija kirurške stolpnice in obnova odd.
170,000
78,550
za očesne bolezni
248,550
35,000
80,000
Ureditev patologije
115,000
26,725
79,000
105,725
11*852 Dokončanje 2. nadstr. otroškega oddelka
10,000
Obnovitev strehe
30,000
20,000
60,000
8S5*
Ureditev
otroškega
odd.
25,000
25,000
Adaptacija boln. prostorov
141,725 141,725
9 Va|doltra
30,000
Adaptacija prostorov
20,000
40,000
90,000
1l
Nadomestni objekt
35,000
25,000
60,000
zivEVr
10,000
Preselitev v nadomestni objekt
30,000
40,000
12 ZZV N
^
30,000
30,000
sk%n- mest0 Nadomestni objekt
80,000 325,000 320,275 266,725 266,725 1,258,725
168,000 168,000 168,000 168,000 672,000
JS* PRENOVA PSIHIATRIČNIH ODDELKOV V RS
skupaj
3,564,750 3,923,525 3,637,475 3,091,475 14,802,225
°čeva/(ec
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Predlog zakona o SAMOUPRAVNIH NARODNIH SKUPNOSTIH
- EPA 365 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 47. seji dne 7. oktobra
1993 določila besedilo:

zakonskega urejanja položaja manjšin, oblike organiziranja in možnosti neposrednega političnega nastopanja, ki
jih je pripravil Inštitut za narodnostna vprašanja.

- PREDLOGA ZAKONA O SAMOUPRAVNIH NARODNIH
SKUPNOSTIH,

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 bo kot njen predstavnik na sejah Državnega
zbora in delovnih telesih sodeloval:

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. in
183. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Kot prilogo ki predlogu zakona vam pošiljamo načine

- Peter WINKLER, šef Urada za narodnosti Vlade Republike Slovenije.

Način zakonskega urejanja položaja manjšin, oblike organiziranja in možnosti
urejanja neposrednega političnega nastopanja
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA
LJUBLJANA, ERJAVČEVA 26
Položaj manjšin je v posameznih državah različno urejen.
Poleg ustavnega jamstva, če ta obstaja, mednarodnopravnih
ali dvostranskih obveznosti ga ureja tudi notranja zakonodaja. Po navadi se pojavi dilema, ali naj se pravice manjšin
uredijo z enim globalnim zakonom ali pa naj posamezne
sklope manjšinskih pravic urejajo področni zakoni. Širina in
raven teh pravic sta precej različni, saj trdnih obvezujočih
mednarodnopravnih dokumentov še ne poznamo. Tako na
splošno velja, da je raven manjšinske zaščite izraz demokratičnosti neke države, strpnost do manjšin pa kazalec demokratične naravnanosti njenih prebivalcev. Zaščita pa je
odvisna tudi od objektivnih zgodovinskih in političnih razmer,
ki so privedle do tega, da neka manjšina sploh biva v neki
državi, te pa so različne.
Podobno velja za možnost, da ima manjšina lastno politično
zastopstvo. Lani decembra sprejeta Deklaracija OZN o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etničnim, verskim ali
jezikovnim manjšinam, določa pravico do oblikovanja lastnih
organizacij in da pravico do sodelovanja pri zadevah, ki zadevajo manjšine na vseh ravneh (2. člen). Gre vsekakor za
pravico, ki jo danes upošteva vse več držav, pri tem pa
moramo posebej poudariti, da to velja bolj za države, ki so
svojo demokratično ureditev šele začele graditi, npr. Poljska,
Rusija, Hrvaška, Madžarska. V vrsti držav, ki poznajo parlamentarno demokracijo že dalj časa, pa manjšine nimajo te
pravice. Tudi način urejanja zastopstva obeh avtohtonih slovenskih manjšin na državni ravni je vsekakor zgleden tudi
v svetovnem merilu, saj je izredno posrečeno razrešil bistvene
dileme, ki se pojavljajo pri oblikovanju zastopanja manjšine
v predstavniških telesih.
Vsekakor je osnovna želja vseh manjšin, da bi imele zajamčeno zastopstvo v predstavniških telesih, torej neodvisno od
siceršnjih volilnih rezultatov drugih političnih strank.
Ena temeljnih priznanih pravic narodnih manjšin je pravica do
oblikovanja lastnih oblik organiziranja, lahko rečemo, da gre
za splošno pravico, ki jo imajo manjšine v demokratično
urejenih državah. Že pri določitvi pristojnosti tovrstnih organizacij pa se pojavijo med posameznimi državami razlike zaradi
različne notranje državne zakonodaje ali pa oblika organizacij, ki jih je razvila manjšina sama. Vprašanje je, kako najustrezneje oblikovati manjšinske organizacije in obenem zagotoviti najširše oblike zastopstva v odnosih z oblastmi, še več,
tudi njihovo participacijo. Torej kakšna naj bo organiziranost
manjšine in kako naj se zagotovi njena participacija vsaj pri
političnih odločitvah, ki zadevajo zgolj nje same.
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Odgovor na zastavljeno vprašanje bi rešil marsikatero dilemo,
ki se postavlja marsikateri manjšinski skupnosti. Nedvomno
gre za vprašanje, ki ga ne moremo reševati z vnaprej pripravljenimi recepti, ki bi veljali v vseh okoljih enako. Ko sem pred
kratkim razlagal rešitev, zaobseženo v slovenskem volilnem
zakonu, pripadniku manjšine v eni izmed sosednjih držav, ki
se ponaša z dolgoletno demokratično ureditvijo in, vsaj po
svojih trditvah, z eno najbolj urejenih manjšinskih zaščit, mi je
ta odgovoril, da je to možno pri nas, pri njih pa nikakor ne. To
najzgovorneje potrjuje determiniranost oblik tovrstnih
zastopstev. Nedvomno je, da na načine urejanja vse bol)
vpliva tudi splošna polarizacija v evropskem prostoru med
nacionalnim in univerzalnim: univerzalizacija po eni strani
pritiska na manjšine, po drugi pa krepi lastne domače nacionalizme, ki za trenutek ali samo na videz lahko celo postanejo politični zavezniki z manjšinskimi skupnostmi, obenem
pa ravno zaradi občutka lastne ogroženosti še bolj pritiskajo
na manjšinske skupnosti. Prav zadnji zadržki na evropski
ravni, da se uredi položaj avtohtonih manjšin v celotnem
evropskem prostoru, to nedvomno potrjujejo.
To manjšine vse bolj sili, da iščejo lastne rešitve političnega
delovanja zunaj ustaljenih političnih struktur držav, v katerin
bivajo, kar se kaže med drugim tudi v ustanavljanju lastnin
manjšinskih političnih strank. Čeprav take kvazipoliticne
stranke niso nov pojav, je prav zadnjih nekaj let Pr's°
težnja po njihovi uveljavitvi. Oblikovanje takih politični
strank manjšine pa ni enostavno, saj soglasja o tem P°.n®va°
že znotraj samih manjšinskih skupnosti ni, pa tudi pri stra
kah večinskega naroda naleti na negativne reakcije.
Dileme, ki se posameznim manjšinam zastavljajo pri
nju lastnega političnega zastopstva, se po navadi sučejo
oK
nekaj klasičnih rešitev. Navedene rešitve so vse bolj .a".!Tian|
možne, nikakor pa jih ne moremo predpisovati tej al>'
manjšini, saj je postavljanje modelov in zakonitosti najsiao •
kar lahko storimo v takih primerih. Večina manjšin ima Izo
kovane legalne manjšinske organizacije, ki delujejo bodisi
politične organizacije bodisi kot društva, npr. obe osre !.
slovenski organizaciji na Koroškem. Od položaja take ma j
šinske organizacije v političnem sistemu države, v Ka
manjšina biva, je odvisno, ali manjšina išče tudi druge od
političnega zastopstva. Vsekakor je od političnega ok j
odvisno, kakšno obliko organiziranega političnega zastop
si manjšina izbere. Če ne obstajajo že uveljavljeni menan
ki bi manjšinam omogočili, da prek svojih manjšinskih orgi „
zacij soodločajo o svojem položaju, se manjšine po na
odločijo za eno izmed naštetih oblik političnega deloya i (
Prva je nastopanje v lastni politični stranki, ki jo usia
manjšina za predstavitev svojih interesov v okviru poiitic
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sistema države, v kateri biva. To je zelo pogosta oblika, ki je
pač rezultat po eni strani nezadovoljstva z drugimi političnimi
strankami, po drugi pa poudarjenega medetničnega antagonizma med večino in manjšino. Tovrstna politična stranka je
uspešna, če ji uspe nagovoriti večji del pripadnikov manjšine,
saj le tako zagotovi legitimnost njihovega predstavljanja. Najbolj znan primer takšne stranke je stranka nemške manjšine
na Južnem Tirolskem, ki je obenem politična stranka in osrednja manjšinska organizacije. Manjšinske politične stranke so
po navadi dopolnilo političnega delovanja manjšinskim organizacijam, ki z izvolitvijo svojih predstavnikov hočejo vplivati
tudi na odločitve na predstavniški ravni.
Tovrstne politične stranke imajo seveda vrsto pomanjkljivosti,
ki izhajajo iz dejstva, da manjšina ni politična stranka in kot
taka ne more enakopravno nastopati z drugimi političnimi
strankami, obenem pa predstavnikom manjšine dejstvo, da
volijo svojo politično stranko, onemogoči, da bi volili stranko,
ki jim je sicer najbliže ali katere člani bi radi bili. Dalje je taka
stranka fizično omejena na določeno ozemlje in tudi zaradi
številčnosti, vsaj brez posebnih določil v volilni zakonodaji,
po navadi tudi težko pride v predstavniška telesa. Uspešno
lahko take stranke nastopajo na nižjih lokalnih ravneh volitev.
2e vsaka sprememba volilne zakonodaje, ki prizadene majhne
politične stranke, vpliva tudi na manjšinsko politično stranko
(npr. zadnja sprememba volilne zakonodaje v Italiji, ki je
praktično onemogočila tamkajšnji stranki dela slovenske
manjšine, Slovenski skupnosti, možnost izvolitve njenih predstavnikov v predstavniška telesa.)
Za izvolitev so po navadi potrebna posebna določila v volilni
zakonodaji, kot npr. v nemški deželi Schleswig-Holstein, kjer
za stranko danske manjšine ne velja 5-odstotna klavzula,
čeprav mora osvojiti zadostno število glasov na volitvah, ki
zadostuje za eno poslansko mesto. Torej volilna zakonodaja
lahko že sama po sebi omogoči ali onemogoči manjšinske
Politične stranke. Klasičen zgled tovrstnega omejevanja je
sprememba volilne zakonodaje na Koroškem leta 1979, kjer je
zakonodajalec z znano metodo spreminjanja volilnih okrožij
onemogočil Koroški enotni listi, da bi enakopravno nastopala
"a volitvah v koroški deželni zbor. Nekatere novonastale
demokratične države so določilo o obvezni prisotnosti predstavnikov
manjšine vnesle v svoje zakonodajne sistema, npr.
p
°ljska, Rusija. Druga je sodelovanje manjšinske politične
stranke oziroma njena integracija v stranko večinskega
naroda, obenem pa manjšinska politična stranka ohrani
* tako oblikovani koaliciji popolno samostojnost. Primer
tovrstnega povezovanja poznajo na Danskem, kjer je politična
stranka tam živeče nemške manjšine za dosego svojega
zastopstva
oblikovala zvezo z danskimi Centralnimi demo*r*ti, ki ji je omogočila, da je bil na skupni listi izvoljen tudi
Predstavnik nemške manjšine. Te oblike sodelovanja so po
navadi
uspešne, vprašanje pa je, ali je to lahko dolgoročen
"acin urejanja zastopstva. Uspešno se je povezovala nekaj
asa tudi Koroška enotna lista z delom avstrijskega zelenega
IJOanja, ko je bil kot rezultat takega sodelovanja koroški
lovenec izvoljen tudi v avstrijski parlament. Tretja možnost
'Trljanje zahtev v okviru obstoječih političnih strank
ecinskega
naroda. Teoretično bi to lahko bila idealna rešitev,
Pa se skoraj nikoli ne pokaže kot uspešna, saj se prehitro
Cn
ejo prepletati manjšinski in strankarski interesi.
^rnjeni obliki si poglejmo še osnovne značilnosti ureditve
rih ia man
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je omejen na avtohtone manjšine, pri čemer je rok za avtohtonost sto let. Kot avtohtone manjšine so v zakonu navedene
bolgarska, romska, grška, hrvaška, nemška, poljska, armenska, romunska, rusinska, srbska, slovaška, slovenska in ukrajinska manjšina. Zakon dopušča, da se posameznik opredeli
za pripadnika več manjšin ali pa tudi hkrati za pripadnika
manjšine in madžarskega naroda.
Manjšine so opredeljene kot del oblasti ljudstva in državotvorni dejavniki (to je sicer zapisano že v 68. členu ustave).
Zakon določa pravice narodnih manjšin, njihovo manjšinsko
samoupravo, način organiziranja in način financiranja. Pravice deli zakon na individualne in kolektivne. Manjšinskim
organizacijam dopušča ustanovitev manjšinskih samouprav.
Ustanovijo se lahko na vseh ravneh od posameznega naselja
do državne ravni. Že v uvodnih določilih zakon posebej
nalaga, da je treba pri oblikovanju pravnih enot in meja
volilnih okrožij, pri izoblikovanju načrtov za razvoj naselij,
gospodarstva in varstva okolja upoštevati naselitvene odnose,
stike, gospodarske interese in izoblikovano izročilo narodne
ali etnične manjšine. Gre za pomembno določilo, saj onemogoča nepotrebno administrativno drobljenje manjšine.
Nadalje določa zastopstvo manjšin v parlamentu, ki ga predstavlja predstavnik (pooblaščenec) etničnih in narodnih manjšin, ki ga izvoli skupščina, le ta pa lahko v parlamentu ukrepa
glede vprašanj iz pristojnosti zakona.
Manjšinske samouprave so opredeljene kot neposredne in
posredne. Tako je neposredno manjšinska lokalna samouprava tista, v zboru katere je več kot polovica kandidatov
izvoljena kot kandidati etnične skupnosti, posredna manjšinska samouprava pa je tista, kjer je vsaj 30% članov skupščine
bilo izvoljenih kot predstavnikov iste manjšine. Pri tem je
pomembno, da ena sama manjšina v enem naselju lahko
ustanovi samo eno samoupravo. Tako oblikovana manjšinska
samouprava je pravna oseba, ki sama oblikuje način in oblike
delovanja. Glede nekaterih področij, kot so lokalno izobraževanje, lokalni mediji, za ohranjanje izročila in kulture ter
vprašanja uporabe jezika, pa lahko lokalne skupščine sprejemajo odloke le s soglasjem lokalne manjšinske skupnosti,
prav tako pri imenovanju vodij manjšinskih zavodov in pri
odločanju o zadevah izobraževanja manjšine.
Zakon predvideva tudi možnost za ustanovitev državne manjšinske samouprave, ki jo izvolijo prek elektorjev iz lokalnih
manjšinskih samouprav. Je pravna oseba. Pri tem je možno,
da več manjšin skupaj lahko ustanovi skupno državno samoupravo. Državna samouprava skrbi za uresničevanje interesov
manjšine v državnem ter regionalnem, županijskom merilu, jih
predstavlja in ščiti, lahko ustanavlja ustanove in usklajuje
njihovo delovanje. Daje mnenje o predpisih, ki se nanašajo na
manjšino na vseh ravneh, lahko od upravnih organov zahteva
informacije, daje predloge, sodeluje pri nadzorovanju šolstva
manjšine, ki jo zastopa. Pravico do soglasja pa ima le pri
oblikovanju gradiv za manjšinsko izobraževanje, z izjemo
visokega šolstva.
Zakon nadalje posebej opredeljuje pravice manjšinskega
predstavnika na lokalni in državni ravni.
Vsekakor je eno bistvenih določil zakona, da opredeljuje
način in višino financiranja posameznih manjšinskih skupnosti, višina le-tega je odvisna od statistične moči manjšine, ki
se na poseben tajni način ugotavlja ob lokalnih volitvah.
Glede na to da zakon velja šele nekaj mesecev, pa tudi zaradi
izredne zapletenosti madžarskega pravnega sistema, kar se
kaže tudi v tem zakonu, za zdaj tehtnejših ocen, kaj ta zakon
pomeni za slovensko manjšino, ne moremo dati. To bo lažje
čez čas, ko bodo tudi manjšine same lahko presodile, ali jim je
ta zakon prinesel samo vrsto določb ali pa tudi konkretne
spremembe v njihovem položaju. Hrvaška je prav tako kot
Madžarska problem manjšin poskusila rešiti z globalnim
zakonom, ki ima na Hrvaškem celo status ustavnega zakona
(Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama etničkih
i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj,

1991). Položaj manjšin in ureditev njihovih pravic sta se
v Hrvaški razlikovala od Slovenije še v skupni državi, zato
izhaja zakon iz drugačnih izhodišč.
V ustavi iz leta 1990 je Hrvaška opredeljena kot nacionalna
država hrvaškega naroda in država pripadnikov narodov in
manjšin, ki so njeni državljani. Pri tem poimensko našteva
Srbe, Muslimane, Slovence, Čehe, Slovake, Italijane, Madžare
in Žide. Nadalje ustava opredeljuje splošno enakopravnost
vseh narodov in manjšin, pripadnikom manjšin pa jamči svobodno izražanje narodnostne pripadnosti, uporabo njihovega
jezika in pisave in kulturno avtonomijo.
Ustavni zakon ne predpisuje načina organiziranja manjšin,
temveč zgolj določa pravico do samoorganiziranja zaradi
uresničevanja nacionalnih in drugih interesov v skladu
z ustavo in ustavnim zakonom. Občinam, v katerih so pripadniki manjšin v večini, pa dodeljuje poseben status.
Zakon predvideva proporcionalno sodelovanje v predstavniških in drugih telesih. S posebno določbo deli manjšine na
tiste, ki so v celotnem hrvaškem prebivalstvu zastopane z več
kot 8% in imajo pravico do sorazmerne zastopanosti v saboru
in vladi, in na druge, ki izvolijo skupaj 5 poslancev v sabor. To
določilo je natančneje urejeno v zakonu o volitvah (Zakon
o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske), vendar
s tem ko govori o pravici, ne določa njihovega zastopstva, kar
se je pokazalo na zadnjih volitvah. Dejansko tako ustavni in
volilni zakon ločujeta hrvaške manjšine na Srbe in druge, saj
le prvi predstavljajo več kot 8-odstotni delež celotnega prebivalstva. V celoti gledano zakona omogočata zajamčeno
zastopstvo večini na Hrvaškem priznanih manjšin, ne omogočata pa njihovega zajamčenega vpliva na sprejem ukrepov ali
zakonov s področja življenja manjšin. Instituta soglasja ni.
Kako se potem oblikuje vpliv manjšin na odločitve, si lahko
v današnjih napetih mednacionalnih odnosih, ne samo hrvaško-srbskih, lahko le predstavljamo.
Nadalje zakon določa pravico do zastopanosti v telesih
lokalne samouprave v skladu s sorazmernim deležem v celotnem prebivalstvu določene lokalne enote. Tudi tukaj ni instituta soglasja.
Zakon opredeljuje občine (področja) s posebnim samoupravnim (avtonomnim) položajem, torej občine, v katerih je delež
manjšine več kot 50-odstotni. Gre predvsem za občine s srbskim večinskim prebivalstvom, ki pa trenutno niso pod suverenostjo hrvaške države. Večji del zakona je posvečen prav
tem občinam. Zanimivo je, da zakon ne pozna instituta avtohtonosti, med manjšine v nasprotju z madžarskim ne uvršča
romske manjšine, ki je razen srbske po številčnosti verjetno
večja od vseh drugih.
Italija, v kateri biva več manjšinskih skupnosti, nima razen
splošnih ustavnih opredelitev enotno oblikovane manjšinske
zakonodaje. Tako je vprašanje nemške manjšine na Južnem
Tirolskem rešeno tako rekoč idealno. S pravicami, ki jih ima
nemška manjšina na Južnem Tirolskem, se težko primerja
katera koli manjšina v Evropi. Kot zanimivost navedimo, da je
v pokrajini Alto Adige prisotna tudi šibka ladinska manjšina, ki
pa ima vseeno zajamčeno prisotnost svojega predstavnika
v Regionalnem svetu in Svetu pokrajine Alto Adige.

zali, da bosta tudi vnaprej zagotovili vsaj enakovredno varstvo
manjšin.
Ob splošnih predpisih položaj manjšin do neke mere ureja
posebna državna zakonodaja. Tako Statut Avtonomne dežele
Furlanije-Oulijske krajine, sprejet z ustavnim zakonom leta
1963, določa enakost pravic in ravnanja za vse državljane ne
glede na njihovo jezikovno pripadnost ter ščiti etnične in
kulturne značilnosti. Posebna določina, ki se nanašajo na
slovensko manjšino, vsebujejo tudi posamezni področni
zakoni, kot so Zakon o volitvah v Evropski parlament, predpisi
o radijskih in televizijskih oddajah, podobno je tudi v nekaterih deželnih zakonih. Posebne regionalne manjšinske zakonodaje v Italiji ne poznajo, saj le-ta spada pod pristojnost
države. Čeprav se zahteve po globalni zakonski zaščiti
celotne slovenske manjšine v Italiji pojavljajo vse od leta 1950
naprej, za zdaj ne kaže, da bo globalni manjšinski zakon
v Italiji kmalu sprejet.
Ob odsotnosti posebne zakonodaje ni posebej opredeljen
način organiziranja manjšinskih organizacij. Oblikovali sta se
dve osrednji slovenski organizaciji in slovenska politična
stranka. Del manjšine je neposredno zastopstvo iskal v delo;
vanju v strankah večinskega naroda, to jim je dolgo časa vsaj
pri nekaterih levih strankah tudi uspevalo, drugi del pa se je
odločal za samostojno volilno nastopanje v manjšinski politični stranki. Zadnja volilna reforma pa je v Italiji praktično
izničila vse možnosti, da bi manjšinska politična stranka
v enakopravnem političnem boju s strankami večinskega
naroda lahko izvolila svoje predstavnike. Vedeti pa je treba,
da tudi morebitna uresničitev zajamčenega zastopstva ne bo
pomenila soodločanja, saj bo še marsikaj odvisno od tega,
kakšne pristojnosti bi imelo tako zastopstvo. V Avstriji so se
v prvi republiki kot pravni temelj zaščite manjšin uporabljala
določila državnega ustavnega zakona (1867; člen 19) in senžermenske mirovne pogodbe 1919. Določila slednje v avstrij-;
skem pravnem sistemu še niso odpravljena. Po drugi svetovni
vojni je temelj manjšinskega prava vsekakor avstrijska
državna pogodba oziroma njen 7 člen. V njem ie izrecno
govor samo o slovenski manjšini na Koroškem in Štajerskem
in hrvaški manjšini na Gradiščanskom. Ta člen v petih točka"
zagotavlja manjšini enakopravnost z drugimi avstrijskih
državljani, vključno s pravico do lastnih organizacij, zborovanj in tiska v lastnem jeziku, pravico do osnovnega pouka
v slovenskem jeziku, do sorazmernega števila srednjih šol.
pravico do dvojezičnih topografskih napisov in uveljavljanje
slovenščine kot drugega uradnega jezika, pravico do udeležbe v kulturnih in upravnih in sodnih ustanovah pod enakimi pogoji kot drugi državljani ter prepoved delovanja organizacij, katerih dejavnost je naperjena proti manjšini. Kiju
dokaj natančnim opredelitvam Avstrija členu odreka IzvrfjT
veljavo, pa tudi izvedbeno zakonodajo na posamezni
področjih različno sprejema.

Položaj slovenske manjšine v Italiji ni enotno urejen. Stopnja
manjšinske zaščite slovenske manjšine v Italiji je opredeljena
ozemeljsko, saj Italija Slovencem v Videmski pokrajini ne
priznava statusa manjšine in tako tudi ne nobene posebne
manjšinske zaščite. V tem smislu je treba gledati prizadevanja
Slovencev za globalno zaščito celotne narodne skupnosti.

Poleg šolskega področja, ki je urejeno s posebno zakonodajo,
je temeljni avstrijski izvedbeni zakon Zakon o narodnih sK"P
nostih iz leta 1976, ki velja za vse manjšine, torej tudi za tis ■
ki niso izrecno navedene v avstrijski državni pogodbiKoroškem veljajo še štiri uredbe k zakonu iz leta 19 -ine
določajo območje, na katerem je treba namestitirudvojezi
topografske napise, sodišča, upravne organe in d .9e."ri\0.
pred katerimi je slovenščina dovoljena kot uradni jezik,
venske oznake za naselja in oblikovanje sosveta narodnos^
skupin. Osnovna pomanjkljivost zakonodaje na Koroške ^
njena restriktivnost, saj zožuje dvojezično ozemlje na ^
tretjino. Sosvet, ki je po zakonu oblikovan kot organ, ki nj
skupno pripravljal ukrepe v korist manjšine, ima zgolj s
valno naravo.

Zaščito manjšin v Italiji urejajo nekateri členi italijanske
ustave 1946 (členi: 2,3,6,9). Do leta 1975, ko so bili podpisani
Osimski sporazumi, je bil temelj zakonske zaščite slovenske
manjšine Londonski sporazum med vladami Italije, Jugoslavije, Velike Britanije in ZDA oziroma posebni statut, ki je bil
njegova priloga. Sporazum se je nanašal samo na tržaško
ozemlje. Posebni statut je zagotavljal vrsto manjšinskih pravic
na vseh pomembnejših področjih manjšinske zaščite. S podpisom Osimskih sporazumov sta se Italija in Jugoslavija obve-

Obe slovenski manjšinski organizaciji kot tudi večina ^9*
manjšinskih organizacij sta organizirani na društveni P° fieno
Njune morebitne pristojnosti niso nikjer določene. Zaja™ n0
zastopstvo manjšine v predstavniških telesih ni Pre /v0jjnzato manjšina nastopa bodisi v okviru političnih strank disj
skega naroda (vendar precej manj uspešno kot v ItBliJ'j |is|
predvsem na komunalni in deželni ravni prek samostoiI enoz. že nekaj let prek samostojne politične stranke dela
ske manjšine.
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Znotraj manjšine o vseh oblikah zastopanja in organiziranja
že nekaj časa poteka burna razprava o nujno potrebnih spremembah v načinu organiziranja in delovanja, ki pa zaradi
dostikrat nerazumljivih in diametralno nasprotnih stališč ne
bo privedla Avstrije do tega, da bi tudi na zakonski ravni kaj
storila v tej smeri.
če strnemo pogled na zakonsko zaščito, oblike organiziranja
in način zastopstva manjšin v štirih sosednjih državah, ugotovimo, da:
a. je raven pravic, ki jih določa zakonodaja, od države do
države zelo različna;
b- da je manjšinska zakonodaja različno vrednostno postavljena, npr. na Hrvaškem kar z ustavnim zakonom, v Italiji pa je
za nekatere manjšine sploh ni;
c. da je v novonastalih demokracijah, vsaj deklarativno, raven
manjšinskih pravic postavljena višje;
d

- da je način neposrednega zastopanja manjšin v predstavni-

ških telesih omogočen na Hrvaškem in na Madžarskem, v Italiji in Avstriji pa še lep Jas ne bo.
V čem so prednosti predlagane in obstoječe slovenske manjšinske zakonodaje? Prva in najvažnejša prednost je po mojem
mnenju, da obstaja zajamčena zastopanost manjšin v predstavniških telesih in lokalni samoupravi, izvoljena neodvisno
od političnih strank, in da ima manjšina v vprašanjih, ki se
tičejo zgolj nje, pravico do izrekanja soglasja. Brez te pravice
so vse druge pravice veliko manj vredne. Nadalje se nam zdi
izredno ugodno, da vse manjšinske pravice niso stisnjene
v nek globalni manjšinski zakon, ki bi prej zameglil kot omogočil njihovo izvajanje. Posamezni področni zakoni veliko
lažje in podrobneje urejajo nekatere sklope manjšinskih pravic, ki bi lahko bile v globalnem zakonu urejene le okvirno.
Predlagani zakon o narodnih skupnostih pa bo posebej opredelil tudi obveznost organiziranja manjšinskih organizacij, ki
bodo neposredno povezane s svojimi predstavniki v lokalni
samoupravi. V bistvu bo omogočil manjšini, da bo sama
oblikovala svoje interese.
mag. Boris Jesih

Predlog zakona o samopravnih narodnih skupnostih
UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Ob obravnavi predloga zakona o lokalni samoupravi se je
Pokazalo, da z zakonom o lokalni samoupravi ne bo mogoče
razrešiti vseh vprašanj, ki se nanašajo na vlogo narodnih
skupnosti v lokalni samoupravi, predvsem pa ostajajo nerešena vprašanja o organiziranosti in nalogah samoupravnih
narodnih skupnosti. Zato je Državni zbor na seji 30. 7. 1993
sprejel sklep, s katerim nalaga Vladi Republike Slovenije, da
skupaj
z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo pripr
avi za oktobrsko sejo Državnega zbora predlog zakona
0
prsamoupravnih narodnih skupnostih in o uresničevanju tistih
avic, ki jih pripadniki narodnih skupnosti uresničujejo zunaj
n
arodnostno mešanih območij.
^Mednarodnopravna
podlaga za izdajo zakona so mednarodni
a
°kumenti o človekovih pravicah in svoboščinah ter mednaz?a t' c'°'a,ment'

0 varstvu

manjši", med njimi so pomembni

~ Splošna deklaracija o človekovih pravicah,
~lcDeklaracija generalne skupščine Združenih narodov o praah oseb, ki pripadajo narodnim ali etničnim, verskim ali
likovnim manjšinam,
~ Pakt o državljanskih in političnih pravicah,
~ ^akt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah,
~ helsinška sklepna listina,
mi. °Pska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljsvoboščin,
*ikih°nVenc''a Sve,a Evr°Pe 0 regionalnih in manjšinskih jeg^Publika Slovenija je naslednica Osimskih sporazumov,
*aterimi je prevzela tudi obveznosti do zaščite italijanske
skn°dn® skupnosti v Republiki Sloveniji, z Republiko Madžarih Pale,a 1992 skleni,a Sporazum o zagotavljanju posebjn m
slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski
adžarske narodne skupnosi v Republiki Sloveniji.
toh«Va ^Publike Slovenije določa posebne pravice avtohv p,® "alijanske in madžarske narodne skupnosti, ki živita
"Publiki Sloveniji. Najpomembnejše med njimi so:
n0^.nrav'ca do svobodne uporabe maternega jezika; na narodena, 0pr
° mešanih območjih sta italijanski oz. madžarski jezik
-u
avna uradna jezika;
- r. avl)anje organizacij za ohranjanje narodne identitete;
tivnifnvlr''anle gospodarskih, kulturnih, raziskovalnih, informa> založniških dejavnosti;
Po

'OČ e valeč

- pravica do vzgoje in izobraževanja v lastnem jeziku in
pravica do oblikovanja in razvijanja te dejavnosti;
- svobodna uporaba narodnih simbolov;
- pravica do zastopanosti v organih lokalne samouprave in
državnem zboru;
- pravica do stikov z matičnima narodoma in njunima državama.
64. člen ustave Republike Slovenije določa, da zakon ureja
položaj in način uresničevanja pravic italijanske in madžarske
narodne skupnosti na območjih, kjer živita, obveznosti lokalnih skupnosti za uresničevanje teh pravic ter tiste pravice, ki
jih pripadniki narodnih skupnosti uresničujejo tudi zunaj teh
območij.
Pravice obeh narodnih skupnosti ter njunih pripadnikov so
zagotovljene ne glede na število pripadnikov teh skupnosti.
Ustava tudi določa, da na območjih, kjer skupnosti živita,
ustanovijo njuni pripadniki za uresničevanje svojih pravic
svoje samoupravne skupnosti, na njihov predlog pa lahko
država pooblasti samoupravne narodne skupnosti za opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti ter zagotovi
sredstva za njihovo uresničevanje.
Uresničevanje posebnih pravic pripadnikov italijanske in
madžarske narodne skupnosti, določenih z ustavo Republike
Slovenije, je podrobneje urejeno v zakonih in izvršilnih predpisih, ki urejajo posamezna področja dejavnosti.
Uporabo jezika na narodnostno mešanih območjih urejajo
predpisi o upravi in pravosodju, kulturno in informativno
dejavnost urejajo posebni predpisi s tega področja. Vzgojo in
izobraževanje za pripadnike narodnih skupnosti urejajo
Zakon o uresničevanju posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list SRS, št. 12/82) in drugi predpisi o vzgoji in izobraževanju. Posebne določbe, ki se nanašajo na zastopanost
predstavnikov narodnih skupnosti v državnem zboru, so urejene z Zakonom o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št.
44/92) in Zakonom o evidenci volilne pravice (Ur. I. RS, št.46/
92), določbe o zastopanosti pripadnikov narodnosti v lokalni
samoupravi bosta uredila zakon o lokalni samoupravi in
zakon o lokalnih volitvah. Statuti občin določajo narodnostno
mešana območja in podrobno opredeljujejo posebne pravice
pripadnikov narodnosti na teh območjih.
Tako je z veljavno zakonodajo pokrita večina zadev, ki se
nanašajo na uresničevanje posebnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji,
odprta pa ostajajo vprašanja, ki se nanašajo na organiziranost
samoupravnih narodnih skupnosti in njihove naloge.
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Z ustavo leta 1974 so bile Izoblikovane samoupravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo italijanske in madžarske narodnosti, ki so postale nosilke organizirane dejavnosti
obeh narodnih skupnosti, obenem pa so v zadevah, ki so se
nanašale na uresničevanje posebnih pravic italijanske in madžarske narodnosti, nastopale kot četrti zbor občinske skupščine. Statuti občin so podrobneje določili zadeve, o katerih
skupščine občin odločajo skupaj s samoupravno interesno
skupnostjo italijanske oz. madžarske narodnosti kot enakopravnim zborom. Z ustavnimi amandmaji leta 1989 so bite
samoupravne interesne skupnosti na drugih področjih ukinjene, samoupravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo italijanske oz. madžarske narodnosti pa so kot samoupravne narodne skupnosti nadaljevale delo in ohranile tudi
funkcijo četrtega zbora občinske skupščine.
Z oblikovanjem nove lokalne samouprave je pripadnikom
narodne skupnosti zagotovoljena zastopanost v organih
lokalne samouprave, zato dobivajo samoupravne narodne
skupnosti drugačno vlogo in postajajo predvsem organizacije, ki legitimno zastopajo pripadnike svoje narodne skupnosti, varujejo njihove pravice, uresničujejo njihove potrebe in
interese, spodbujajo in razvijajo dejavnosti na vseh tistih
področjih, ki zagotavljajo ohranjanje narodnostne identitete,
ter razvijajo stike z matičnim narodom. S tem stopajo v drugačne odnose z organi lokalne samouprave na narodnostno
mešanih območjih, pa tudi z državnimi organi. Glede na
določbo 64. člena ustave RS, ki predpisuje obvezno ustanovitev samoupravnih narodnih skupnosti, in na zahtevne naloge,
ki jih skupnosti opravljajo kot varuhinje posebnih pravic in
nosilke interesov in potreb narodnih skupnosti, menimo, da je
primerno, da se temeljna načela o njihovi organiziranosti,
nalogah, odnosu do lokalnih skupnosti in države ter o njihovem financiranju uredijo z zakonom.
Državni zbor je s svojim sklepom naložil vladi, da v tem
zakonu uredi tudi posebne pravice pripadnikov narodnih
skupnosti, ki se uresničujejo zunaj narodnostno mešanih
območij. Take pravice že zdaj ureja veljavna zakonodaja
s posameznih področij. Tako npr. zakoni s področja pravosodja in uprave določajo, da se postopki, ki so jih vodili organi
na prvi stopnji v jeziku narodnosti, tudi na drugi stopnji vodijo
v istem jeziku, čeprav drugostopenjski organ deluje zunaj
narodnostno mešanega območja. Zakon o posebnih pravicah
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju
vzgoje in izobraževanja (Ur. I. SRS, št. 12/82) v 14. členu
določa tudi pravico pripadnikov narodnosti, da jim je treba
omogočiti pouk jezika narodnosti tudi zunaj narodnostno
mešanih območij, če nadaljujejo izobraževanje v srednjih
šolah. Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 46/
92) v 22. členu omogoča, da tudi pripadniki narodnih skupnosti, ki nimajo stalnega bivališča na narodnostno mešanem
območju, sodelujejo pri volitvah predstavnikov narodnih
skupnosti v državni zbor. Menimo,' da ne bi bilo primerno teh
določb urejati v enem zakonu, ampak jih je treba tako kot do
zdaj prepustiti zakonom, ki urejajo posamezna področja.
II. CILJI, KI JIH ŽELI DOSEČI PREDLOG ZAKONA IN
POGLAVITNE REŠITVE
Predlog zakona temelji na tehle izhodiščih:
- Samoupravne narodne skupnosti so organizacije, ki jih
ustanovijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki avtohtono živijo na narodnostno mešanih območjih
v Republiki Sloveniji, za varovanje posebnih pravic, zagotovljenih z ustavo, za uresničevanje svojih potreb in interesov in
za organizirano sodelovanje pri javnih zadevah.
- Zakon predvideva ustanovitev občinske samoupravne
narodne skupnosti v vseh občinah na narodnostno mešanih
območjih. Najvišji organ občinske samoupravne narodne
skupnosti je narodnostni svet, ki se izvoli na neposrednih
tajnih volitvah. Zaradi racionalnosti naj bi volitve v narodnostne svete potekale hkrati z volitvami v organe lokalnih
skupnosti, pri čemer bi se smiselno uporabljal zakon o volitvah v lokalne skupnosti. Občinske samoupravne narodne
skupnosti naj bi se povezovale v samoupravno narodno skup68

nost italijanske oz. madžarske narodne skupnosti, ki je legitimna predstavnica interesov italijanske oz. madžarske
narodne skupnosti.
- Zakon predvideva samo okvirne določbe o organiziranju in
nalogah skupnosti, podrobnejše določbe o tem in o delitvi
nalog med skupnostmi ter o volitvah naj bi določile skupnosti
v svojih statutih.
- Naloge samoupravnih narodnih skupnosti izhajajo iz 64.
člena ustave Republike Slovenije in jih lahko razdelimo na
tele sklope:
- varovanje posebnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti,
- spodbujanje in organiziranje dejavnosti, ki prispevajo
k ohranjanju narodne identitete,
- sodelovanje pri javnih zadevah,
- razvijanje stikov z matičnima narodoma in njunima državama,
- opravljanje nalog, ki jih nanje prenese država iz svoje
pristojnosti.
- Razmerje samoupravnih narodnih skupnosti do lokalnih
skupnosti in države naj bi potekalo na več ravneh. Samoupravne narodne skupnosti naj bi imele možnost, da dajejo
organom v lokalnih skupnostih svoje predloge in pobude
o vseh vprašanjih, ki zadevajo položaj pripadnikov narodnosti. V zadevah, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov
narodne skupnosti, pa naj bi organi lokalne skupnosti in
države že pred odločitvijo pridobili stališče samoupravnih
narodnih skupnosti.
Predstavniki narodne skupnosti v občinskih svetih naj bi prod
odločitvijo o zadevah, ki se nanašajo na posebne pravice
pripadnikov narodne skupnosti, pridobili soglasje svoje skupnosti.
- Zakon naj bi v skladu z določbami 64. člena ustave Republike Slovenije zagotovil tudi materialne in druge možnosti za
delovanje samoupravnih narodnih skupnosti.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Sredstva in druge materialne možnosti za delovanje samoupravnih skupnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti
so se do zdaj zagotavljali iz proračunov občin in iz proračuna
Republike Slovenije. Določbe zakona neposredno ne bodo
povzročile dodatnih stroškov, upoštevati pa je treba, da se bp
s povečanim številom občin na narodnostno mešanih območjih povečalo tudi število občinskih samoupravnih narodnin
skupnosti. Ob racionalni organiziranosti in delitvi nalog
občinsko samoupravno narodno skupnostjo in samoupravno
narodno skupnostjo italijanske oziroma madžarske nar0CVJ®
skupnosti na regionalni ravni to ne bi smelo povzroči
bistveno večjih stroškov. Višina sredstev, ki jih bo treba
v pr
hodnje zagotavljati za delovanje samoupravnih nar°, "ne
skupnosti, bo odvisna predvsem od njihove dejavnosti, širin
delovanja in programov. O njih bo vsako leto ob pripra
proračuna Republike Slovenije odločal državni zbor.

BESEDILO ČLENOV
I. Splošni določbi
l.člen
Samoupravne narodne skupnosti (v nadaljnjem bfse^i!j.
narodne skupnosti) ustanovijo pripadniki italijanske mm .
žarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji na obmo j
kjer avtohtono živijo.
poročevalec

2. člen

IV. Razmer|e do organov lokalne samouprave

Narodne skupnosti so osebe javnega prava.
Narodne skupnosti se vpišejo v sodni register.

7. člen
Narodne skupnosti dajejo predloge, pobude in mnenja
o zadevah iz pristojnosti organov lokalne samouprave.

II. Naloge narodnih skupostl
3. člen
Narodne skupnosti skrbijo za organizirano uresničevanje
potreb in interesov ter varstvo pravic pripadnikov narodnih
skupnosti.
Svoje naloge opravljajo, s tem da:
~ obravnavajo in proučujejo vprašanja, ki zadevajo položaj
narodnih skupnosti, sprejemajo stališča in dajejo predloge in
pobude pristojnim organom;
7 spodbujajo in organizirajo kulturne, raziskovalne, informativne, založniške in gospodarske dejavnosti, pomembne za
ohranjanje identitete in razvoj narodnih skupnosti;
~ ustanavljajo organizacije in javne zavode, ki skrbijo za
ohranjanje narodne identitete pripadnikov narodnih skupnosti;
~ spremljajo in spodbujajo razvoj vzgoje in izobraževanja za
Pripadnike narodnosti in v skladu z zakonom sodelujejo pri
načrtovanju in organiziranju vzgojno-izobraževalnega dela;
~ razvijajo stike z matičnim narodom, pripadniki narodnih
skupnosti v drugih državah in mednarodnimi organizacijami;
dajejo soglasje k zadevam, ki se nanašajo na varstvo
Posebnih pravic narodnih skupnosti in njunih pripadnikov;
~ v skladu z zakonom opravljajo nekatere naloge iz državne
Pristojnosti.
Narodne skupnosti sodelujejo s svojimi predstavniki, izvoljenimi v organe lokalne samouprave, in poslanci državnega
*"Ora, z organi lokalne samouprave in državnimi organi.
Organiziranost

8. člen
Predstavniki narodne skupnosti v svetih lokalnih skupnosti
morajo pred odločitvijo o soglasju k zadevam, ki se nanašajo
na posebne pravice pripadnikov narodne skupnosti, pridobiti
soglasje narodne skupnosti.
9. člen
Lokalne skupnosti morajo narodni skupnosti zagotoviti
potrebne prostore in druge materialne možnosti za delo (varianta: člen se črta).
V. Razmerje do državnih organov
10. člen
Narodne skupnosti dajejo državnim organom predloge,
pobude in mnenja o vseh zadevah iz svoje pristojnosti.
Kadar državni organi odločajo o zadevah, ki se nanašajo na
posebne pravice pripadnikov narodne skupnosti, morajo
predhodno pridobiti mnenje narodnih skupnosti.
VI. Stiki z matičnim narodom
11. člen
Narodne skupnosti sodelujejo z matičnima narodoma in njunima državama, s pripradniki narodnih skupnosti v drugih
državah in z mednarodnimi organizacijami.
12. člen
Pri pripravi mednarodnih sporazumov, ki se nanašajo na
položaj narodnih skupnosti in varstvo njihovih pravic, sodelujejo tudi predstavniki narodnih skupnosti.
VII. Financiranje
13. člen

4. člen
j^jpadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki
avtohtono živijo na narodnostno mešanih območjih, ustano'1° občinske narodne skupnosti.

Sredstva za delovanje narodnih skupnosti se zagotavljajo iz
proračuna Republike Slovenije in iz proračuna lokalne skupnosti.
Sredstva za delovanje organizacij in javnih zavodov narodnih
skupnosti se zagotavljajo v skladu z zakonom iz sredstev
lokalnih skupnosti, iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov.

Najvišji organ občinske narodne skupnosti je narodnostni
vet (varianta: skupščina), ki ga izvolijo pripadniki narodne
p uP,nosti na neposrednih volitvah,
ravico voliti in biti voljen za člana občinskega narodnost®9a sveta imajo pripadniki narodne skupnosti, ki imajo
oi'ino
pravico in so evidentirani s posebnim občinskim volil1,1
irnenikom občanov pripadnikov narodne skupnosti.

VIII. Predhodne in končna določba

plitve v organe občinske narodne skupnosti se opravijo
r at
s~. , ' z volitvami v organe lokalnih skupnosti. Pri tem se
""Selno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.

Sklep o razpisu prvih volitev v narodnostni svet in sklep
o številu članov sveta sprejemajo dosedanje občinske samoupravne skupnosti italijanske in madžarske narodnosti za
območje dosedanjih občin.

5. člen

15. člen

narodne
nost'nSke
skupnosti se povezujejo v narodno skupnemsivna
".ali'anske
oz. madžarske
narodne
skupnosti,Sloveniji.
ki je reprepredstavnica
te skupnosti
v Republiki

6. člen
nar
OdloiU,om
odne skupnosti se podrobneje določijo naloge,
'kimPnosti.
'6, organiziranost in način volitev v organe narodnih

14. člen

Narodne skupnosti se organizirajo, prilagodijo svoje delovanje določbam tega zakona in vložijo predlog za vpis v sodni
register najpozneje v šestih mesecih po prvih volitvah
v organe lokalnih skupnosti.
16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Zakon ureja organiziranost in naloge samoupravnih narodnih
skupnosti ter njihovo financiranje. Pri tem izhaja iz opredelitve, naj se z zakonom uredijo samo temeljna načela, vse
podrobnosti glede organizacije in delitve nalog med skupnostmi pa naj bodo prepuščene avtonomni odločitvi pripadnikov narodnosti, ki se bodo organizirali v skladu s svojimi
interesi.
Zakon predvideva, da je samoupravna narodna skupnost
oseba javnega prava. S tem naj bi odpadle nekatere dosedanje nejasnosti ob registraciji skupnosti in v zvezi s premoženjsko-pravnimi vprašanji.
Naloge samoupravih narodnih skupnosti, ki jih opredeljuje
zakon, izhajajo iz okvirov, ki jih je določila ustava Republike
Slovenije. Pri tem zakon zaradi večje preglednosti povzema
tudi tiste naloge, ki so že urejene z drugimi predpisi (npr.
z zakoni o vzgoji in izobraževanju, z zakonom o zavodih itd.).
Naloge, ki jih postavlja zakon, ne presegajo dosedanje prakse
delovanja samoupravnih narodnih skupnosti.
Zakon predvideva, naj bi v občinah, v katerih avtohtono živijo
pripadniki italijanske oz. madžarske narodne skupnosti, ustanovili občinsko samoupravno narodno skupnost. Njen najvišji
organ naj bi bil narodnostni svet, ki bi bil izvoljen na neposrednih volitvah. Zaradi racionalnosti predlagamo, da bi bile
volitve hkrati z volitvami v organe lokalnih skupnosti in bi se
pri tem smiselno uporabljal zakon o lokalnih volitvah, saj se
s tem zakonom predvidevajo tudi posebne liste za volitve
pripadnikov narodnosti v občinski svet in posebni volilni
imeniki volivcev pripadnikov narodnosti. Pravico voliti in biti
voljen bi imeli tisti občani, ki so vpisani v teh volilnih imenikih.
Predvideno je, naj bi se občinske samoupravne narodne
skupnosti povezovale v samoupravno narodno skupnost italijanske oz. madžarske narodne skupnosti na ravni pokrajine,
ki bi bila reprezentativna predstavnica narodne skupnosti in
zastopala njene interese v državi in v stikih z matičnim narodom in drugih oblikah mednarodnega sodelovanja.
Pri opredeljevanju odnosa do organov lokalne samouprave
izhaja zakon iz dejstva, da so samoupravne narodne skupnosti samostojna organizacija pripadnikov narodnosti, ki ima
pravico in dolžnost razpravljati o vseh vprašanjih, ki zadevajo
njen položaj, in dajati pobude in predloge organom lokalne
samouprave. Menimo, da je treba z zakonom organe lokalnih
skupnosti zavezati, da take pobude obravnavajo in se do njih
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opredelijo, in določiti, o katerih vprašanjih je v skladu z ustavo
treba zagotoviti soglasje predstavnikov narodne skupnosti.
Predvidevamo, da bo ta določila vseboval zakon o lokalni
samoupravi. Predstavniki narodne skupnosti, ki so bili na
posebnih listah izvoljeni v organe lokalnih skupnosti, bi bili
z zakonom zavezani, da si pred odločitvami o zadevah, ki se
nanašajo na posebne pravice narodnih skupnosti, pridobijo
soglasje svoje skupnosti. Tako bi zagotovili, da bi bile vse
odločitve, ki zadevajo posebne pravice narodnih skupnosti,
sprejete s soglasjem, v primerih, ko bi se predstavniki
narodne skupnosti odločili, da ne dajo soglasja, pa bi bila
taka odločitev sprejeta po temeljiti razpravi v samoupravni
narodni skupnosti.
Podobne usmeritve prinaša zakon tudi v razmerju do državnih
organov in pri tem uzakonja prakso, ki že dolgo velja, da
državni organi pri oblikovanju predpisov in drugih odločitev,
ki zadevajo položaj narodnih skupnosti, predhodno pridobijo
njihovo mnenje ali pa predstavniki skupnosti neposredno
sodelujejo pri oblikovanju takih odločitev.
Zakon predvideva, da so narodne skupnosti pobudnice In
nosilke sodelovanja z matičnim narodom in njegovo državo
ter s pripadniki svoje narodne skupnosti v drugih državah in
z mednarodnimi organizacijami.
Tudi pri mednarodnem sodelovanju zakon povzema prakso,
ki je veljala že do zdaj, da pri pripravi mednarodnih sporazumov, ki zadevajo položaj in varstvo pripadnikov narodnih
skupnosti, sodelujejo tudi pripadniki prizadete narodne skupnosti.
Pri določbah o financiranju sledi zakon dosedanji praksi, da
se sredstva za delovanje samoupravnih narodnih skupnosti In
druge možnosti za njihovo delo zagotavljajo iz lokalnih virov
in iz proračuna Republike Slovenije. V razpravah ob priprav
zakona so bila izražena različna mnenja o tem, ali naj tudi
v prihodnje pri financiranju sodelujejo lokalne skupnosti,
vendar je prevladovalo mnenje, da se tudi s financiranje^
izraža interes lokalne skupnosti za delovanje organizacija
narodne skupnosti, ki združuje njihove občane, zato predlog
zakona ohranja dosedanje dvojno financiranje.
S prehodnimi določbami je predvideno, da sklep o razpisu
prvih volitev v narodnostni svet In sklep o številu članov sve *
sprejmejo sedanje občinske samoupravne skupnosti italljijj'
ske in madžarske narodnosti na območjih dosedanjih občin-

poročev*l0C

IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA

POROČILO
Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ k ugotovitvam inšpekcijskega
pregleda finančno materialnega poslovanja-Zavoda za zdravstveno varstvo Republike
Slovenije
Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ je gradivo
obravnaval na sejah 15. 9. 1993. in 28. 9. 1993 kot matično
delovno telo. Pripravljeno je bilo na podlagi sklepa Državnega
zbora Republike Slovenije, ki je bil sprejet na 4. seji 26. 2.
1993.
člani odbora so poleg zapisnika inšpekcijskega pregleda
prejeli še pripombe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in odgovor SDK na te pripombe. Pripravljen je bil tudi
povzetek gradiv.
V uvodu je predstavnik SDK predstavil glavne ugotovitve
inšpekcijskega pregleda:
a). Knjigovodstvo je neurejeno in neažurno:
~ najprej je bil narejen zaključni račun Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS), potem pa so se temu prilagajali
^ključni računi organizacijskih enot, kar je nenavadno;
~ določene neusklajenosti iz leta 1991 so se usklajevale še
letu 1992;
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- neažurnost je tudi v načinu fakturiranja, ki poteka z zamudo
enega do več mesecev.
b

) Sistem obračunavanja storitev je tak, da so nekateri
zdravstveni
zavodi v določenem obdobju lahko dobili več
Sr
edstev, kot jih predvideva plan. Narejeni so bili tudi dodatni
Proračuni, ki niso bili vključeni v ceno storitev.
c
c)

Informacijski tokovi med ZZZS in zavodi niso dobri, saj se
®ne zdravstvenih storitev med letom sicer redno revalorizi$0, ZZZS pa to z zamudo sporoča zavodom in tako je večina
storitev fakturirana po nižjih cenah, potem pa se delajo poraZvišanje stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje
*r '3,8% na 18,5% marca 1992 je povzročilo kopičenje viškov
* «d»tev na računih ZZZS. Po določbah začasnega statuta bi
takem primeru moral ZZZS predlagati Državnemu zboru
ten
-'e sPrsklepom
'sPevnih stopenj,
vendar
tegapreko
ni storil.
Namesto
®9a je
upravnega
odbora
revalorizacije
^aterialnih stroškov v nasprotju z izhodišči za izvajanje prodov jn za oblikovanje cen programov oziroma storitev
pokrival izgube zavodom iz leta 1991. Ker ni šlo za direktno
Skrivanje
izgub, pa je bil rezultat tak, da so največji izgubarji
l*lri bolnice) še naprej imeli izgubo, nekateri drugi zavodi pa
Pridobili izredne prihodke.
®) ZZZS je v nasprotju z določili 99. člena Zakona o zdravstvem,evarstvu in zdravstvenem zavarovanju tudi pokril izgubo
v ° 9a predhodnika - Republiške uprave za zdravstveno
stvo - v višini blizu 3 milijard tolarjev.
iL^iko nepravilnosti je bilo ugotovljenih tudi ob pregledu
""nočne enote Ljubljana:
Pr^i'Sovodstvo je neurejeno; kršena so vsa knjigovodska
ve|
na0 ,.)
iko je stornacij, preknjiževanj, zavajajočih besedil
Vlr •
manih.
tir,?1^ar,
Posebej opozarja na sodelovanje s podjetjem Consulkirj? ^ in Krpan, ki naj bi si na osnovi cesije terjatev, z velia
s
VQh
'om, ie od bivše RUZV pridobil premoženje v višini
milijonov DEM. Zadeva se vleče še sedaj.

- Danih je bilo več kreditov raznim zasebnim podjetjem, od
česar zdravstvo ni imelo nobenih koristi. Krediti so bili dani
včasih tudi brez obresti in s tem so si privatna podjetja
pridobivala premoženjske koristi. Dajanje kreditov je tudi
v nasprotju z določili začasnega statuta ZZZS, saj je odločanje
o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti v pristojnosti Upravnega
odbora Skupščine ZZZS.
- Tudi v poslovanju s sredstvi za delovanje službe organizacijske enote Ljubljana so bile številne nepravilnosti:
- vsi zaposleni so dobili posojilo za ozimnico, ki se je potem
prekvalificirala v regres za prehrano;
- pojavljajo se dvojna knjiženja (nakup igrač za otroke se
pojavi še kot nakup radio ur);
- čeprav ni oblikovan sklad skupne porabe, se pojavlja plačilo počitnikovanja delavcem ZZZS in njihovim sorodnikom;
- sredstva razdeljena za plače v enoti za 5,3 milijona presegajo sredstva, ki so jih za ta namen dobili od direkcije ZZZS.
- stanje v OE Ljubljana je bilo delno sanirano z odločbami
inšpekcije SDK, delno pa s samimi ukrepi ZZZS.
g ) Tudi v OE Maribor so odkrili nepravilnosti:
- sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje, so porabili za investicije (17,4 milijona SIT);
- tudi tu se pojavlja plačevanje letovanja za delavce ZZZS in
njihove sorodnike.
h) Pri prostovoljnem zavarovanju so se stroški pokrivali
v breme obveznega zavarovanja, pridobljena sredstva pa so
se prenašala v leto 1993 (pri tem se zadeve v letu 1993
sanirajo).
i) Nakup računalnikov za zavode - ta nakup bi moral biti
predviden v finančnem načrtu, ki ga sprejme skupščina ZZZS.
Namesto tega je bil predviden samo v programu, ki ga je
sprejel upravni odbor in v njem predvidel za te namene 550
milijonov tolarjev. Porabljenih je bilo približno 1,2 milijarde
tolarjev. Nabava 2750 računalnikov je bila izvršena z zbiranjem ponudb in ne z javnim razpisom, kar je za tak obseg
sredstev nenavadno. Dobavitelj je bil IBM, ki hkrati izvaja tudi
program izvedbe informacijskega sistema ZZZS, ki tudi ni bil
vključen v finančni načrt ZZZS. Vseeno so že v letu 1992 tekle
nabave po tem projektu, ki je še obsežnejši.
Problematična je tudi dodelitev računalnikov zasebnim zdravstvenim delavcem, ki z ZZZS nimajo pogodbe, niti ni jasno, če
imajo koncesije za delo.
Nejasnosti so tudi glede lastništva teh računalnikov, saj je
ZZZS registriran za informacijsko dejavnost in bi jih lahko
obravnaval kot svoja sredstva. Namesto tega jih je odstopil
zavodom in se pojavljajo kot strošek zdravstvenega dela v bolnicah in ambulantah.
Nabava računalnikov in izgradnja informacijskega sistema
ZZZS je sporna tudi iz tega razloga, ker gre za investicije, ki bi
jih moral financirati proračun, ne pa ZZZS iz viškov sredstev.
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j.) 777S je viške sredstev, nastale iz previsoke prispevne
stopnje, namenjal za kredit« različnim organizacijam pod
različnimi pogoji; iz teh posojil je iz obresti pridobil dodatna
sredstva.
k ) Po ugotovitvah SDK je 777S dvakrat naredil poračun plač
delavcem po sklepu Ustavnega sodišča; ta izplačila je tudi
napačno knjižil preko poslovnega sklada.
Predstavnik 777S je na te navedbe odgovoril in predvsem
poudaril, da pred ustanovitvijo 777S za to ni bilo nobenih
predpisov in glede na ogromen obseg dela, je lahko prišlo
tudi do nekaterih napak. Opozoril je, da ugotovitve o poslovanju v letih 1990 in 1991 ne morejo vplivati na poslovanje po 1.
3. 1992, ko je začel delovati ZZZS.
Odgovoril je še na nekatere konkretne navedbe v zapisniku
Službe družbenega knjigovodstva:
- Sistem obračuna storitev je kompliciran, vendar ne po
njihovi krivdi.
- Izgube v zdravstvu - stališče Vlade je bilo, da se te izgube
postopno sanirajo in 777S je to delal skozi revalorizacijo
materialnih stroškov; pri tem je opozoril na to, da se 60%
sredstev zdravstva skozi nabave in investicije vrne nazaj v gospodarstvo.
- Delavka, ki je zagrešila nepravilnosti v OE Ljubljana, je
v disciplinskem postopku in prijavljena na UNZ (postopke so
pričeli pred prihodom inšpekcije); tudi v OE Maribor se
zadeve sanirajo.
- Z dajanjem kreditov so oplemenitili sredstva, pogoji so bili
po njihovi oceni v redu.
- Stanje na področju prostovoljnega zavarovanja bo sanirano, ko bodo območne enote registrirane za to dejavnost in
bodo lahko odprle podračune.
- Nakup računalnikov je bil po njihovi oceni izpeljan v redu.
- Knjiženje plač so izvedli v skladu s sklepom Skupščine
ZZZS.
- Poračun plač je bil dvakraten, ker je bil prvič za obdobje od
junija do septembra 1992, drugič pa od oktobra 1992 do 16.
januarja 1993.
Na koncu je predstavnik ZZZS opozoril, da ni šlo za nikakršna
osebna okoriščanja in da tudi SDK ni izdal nobenih konkretnih odločb in sklepov, razen v primeru OE Ljubljana in OE
Maribor.
V razpravi so se člani odbora usmerili predvsem na opredeljevanje nepravilnosti z vidika, ali gre za nepravilnosti knjigovodske narave (ki se jih da popraviti) ali pa so bile te nepravilnosti
povezane z neracionalnim trošenjem družbenih sredstev. Po
mnenju članov bi morali tudi ločiti zadeve, ko so nastajale
v času prejšnje oblike organiziranosti (uprave) in njenega
transformiranja v novo obliko ali sedaj.
Člani odbora so ugotavljali, da ZZZS ne posluje tako, da bi
bilo možno zagotoviti pregled porabe sredstev, racionalnost
poslovanja, pregled dejavnosti vseh subjektov, ki so vanj

vključeni. Ni možno biti zadovoljen s celoto poslovanja ZZZS,
ne glede na to, ali posamezne napake lahko opravičujemo ali
ne.
Odbor je v razpravi veliko pozornosti namenil tudi vlogi Vlade
Republike Slovenije, ki je v začetnem obdobju delovanja
ZZZS tudi opravljala vlogo skupščine ZZZS. V tem času je
sprejemala tudi sklepe o poslovanju ZZZS, ki niso bili v skladu
z 99. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (pokrivanje računov za obdobje december 1991,
januar, februar 1992 s strani ZZZS). Take sklepe je Vlada
sprejemala tudi še po konstituiranju skupščine ZZZS (sklep
o pokrivanju izgub iz leta 1991).
Vlada v času, ko je opravljala vlogo skupščine ZZZS tudi ni
predlagala pravočasnega znižanja prispevne stopnje, zaradi
česar so nastali presežki, ki so se v nekaterih primerih trošili
neracionalno. V poslovanje ZZZS so se vtikala tudi posamezna ministrstva z zahtevki za dajanje kreditov iz sredstev
ZZZS (Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo, Ministrstvo
za zdravstvo in socialno varstvo).
Člani odbora so menili, da bi zavod moral pripraviti v okviru
programa odprave pomanjkljivosti kriterije za racionalnost
poslovanja ter vzpostaviti nek jasen, dograjen sistemn.
Ob koncu razprave je Odbor za nadzor proračuna in drugih
javnih financ sprejel naslednje
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPE
1. Odbor ugotavlja, da je Izvršni svet oziroma Vlada Republike
Slovenije v nekaterih primerih, ko je s sklepi Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije predlagala ukrepe, ki so
v nasprotju z 99. členom zakona o zdravstvenem varstvu lain
zdravstvenem zavarovanju (pokrivanje izgub iz leta 1991. P "
čila računov za obdobje pred ustanovitvijo ZZZS) delovala
nezakonito.
2. Odbor ugotavlja, da je bilo poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije neurejeno, neažurno, v nekaterih primerih neracionalno (nabava računalnikov, dajanje
posameznih kreditov pod ugodnimi pogoji,...) in tudi nezak<£
nito (poslovanje brez sklepov skupščine, nepravilnosti v OE
Ljubljana in OE Maribor,...).
3. Odbor predlaga, da Skupščina ZZZS obravnava ugotovitve
Službe družbenega knjigovodstva o finančno-materialnem
poslovanju ZZZS in o svojih sklepih ter ukrepih poroča Državnemu zboru.
4. Odbor zahteva od vodstva ZZZS, Ministrstva za zdravstvo in0
Ministrstva za finance, da se aktivno vključijo v reševanj
pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene in po potrebi predlagajo tudi ustrezne zakonske spremembe.
5. Odbor predlaga ZZZS naj pripravi in na Skupščini sprejm®
bolj pregleden sistem obračunavanja storitev in kriterije z
racionalno poslovanje. Natančno naj loči prostovoljno o
obveznega zavarovanja.
6. Odbor predlaga ZZZS naj s poostreno in bolj organizirano
notranjo kontrolo prepreči, da bi se v bodoče dogajale v orgI '
nizacijskih enotah take nepravilnosti, kot so bile ugotovljen
v zapisniku SDK.
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