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Predlog zakona o POSEBNEM DAVKU NA DOLOČENE PREJEMKE
- EPA 386 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 49. seji dne 14. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POSEBNEM DAVKU NA DOLOČENE PREJEMKE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
S predloženim zakonom se uvaja poseben davek na določene prejemke, izplačane fizični osebi, ki ni registrirana za
opravljanje dejavnosti, na podlagi pogodbe o delu ali
delovršne pogodbe.
Takšna rešitev je predlagana zato, ker se povečuje obseg
pogodbenega dela, ki je zaradi manjše obremenitve
z dajatvami bolj konkurenčno od dela v rednem delovnem
razmerju.
Glede na poredlagane spremembe zakona o dohodnini,
po katerih bo prišlo do izpada prihodkov državnega prora-

čuna, je z zakonom predlagana dodatna obdavčitev delodajalcev, ki izplačujejo prejemke fizični osebi, ki ni registrirana za opravljanje dejavnosti, na podlagi pogodbenega dela ali delovršne pogodbe.
Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je sprejem tega
zakona nujen hkrati s sprejemom zakona o dohodnini,
zato je treba zakon sprejeti po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu za
finance,
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Irena ZAKOTNIK, višja svetovalka v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o posebnem davku na določene prejemke
UVOD
I. OCENA STANJA
V skladu z zakonom o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/90,
5/91) lahko organizacija oziroma delodajalec 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.
Delo po pogodbi o delu je manj obremenjeno z davki in
prispevki kot delo na podlagi delovnega razmerja po pogodbi
o zaposlitvi. Delavec, ki dela po pogodbi o delu je zavarovan
le za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in sicer se
v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju plačuje prispevek v višini 0,6% ter v skladu
z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
v višini 6,0% od bruto prejemka. Prispevek za zavarovanje za
poškodbo pri delu in poklicno bolezen plačujejo pravne in
fizične osebe, ki so z delavci sklenile pogodbe o delu.
V skladu z zakonom o dohodnini je zavezanec za plačilo
davka od prejemkov na podlagi pogodbenega dela fizična
oseba, ki prejema prejemke iz tega naslova. Stopnja davka od
prejemkov za opravljeno delo na podlagi pogodbe o delu je
20% od bruto prejemka. Davek odtegne izplačevalec ob izplačilu.

pogodbe civilnega prava v skladu z zakonom o obligacijskih
razmerjih (Ur. I. SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89). Z delovršno
pogodbo se prevzemnik dela zavezuje opraviti določeno
umsko ali telesno delo, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za
to plačal.
Naročnik in tisti, ki opravlja delo, nista v trajnem razmerju.
Med njima obstoji razmerje samo, dokler opravljanje dejanj, ki
imajo določen namen, traja.
Prejemki, izplačani na podlagi delovršne pogodbe, niso obremenjeni s plačilom prispevkov za socialno zavarovanje. Zavezanec za plačilo davka od prejemkov na podlagi delovršne
pogodbe je fizična oseba, ki prejema prejemke iz tega
naslova, in sicer se davek plačuje v višini 20% od bruto
prejemka.
II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Ker je delo na podlagi pogodbe o delu s stališči stroškov dela
za delodajalca cenejše od dela na podlagi delovnega razmerja, se obseg tovrstnega dela povečuje tudi mimo pogojev
in kriterijev, opredeljenih v zakonu o delovnih razmerjih.
V smislu podpre aktivni politiki zaposlovanja je namen tega
zakona povečati obremenitev pogodbenega dela, in sicer
v delu, ki ga krije delodajalec in s tem vplivati na zmanjševanje
obsega tovrstnega dela.
S sprejemom predlaganega zakona bo delno nadomeščen
tudi izpad prihodkov proračuna zaradi predlaganih sprememb zakona o dohodnini.
III. CILJI IN NAČELA ZAKONA

Primerjava stopnje obremenitve prejemkov na podlagi
pogodbe o delu in plače na podlagi rednega delovnega razmerja pokaže, da delodajalec plača na bruto plačo 24,2%
prispevkov za socialno zavarovanje, na bruto prejemek na
podlagi pogodbe o delu pa le 6,6% prispevkov za socialno
zavarovanje.

Namen uvedbe predlaganega posebnega davka je povečati
obremenitev prejemkov, izplačanih na podlagi pogodbe
o delu ali delovršne pogodbe, in sicer v delu, ki ga krtje
delodajalec, saj so sedaj navedeni prejemki manj obremenjeni kot plače, kar vpliva negativno na politiko zaposlovanja.

Delo na podlagi delovršne pogodbe ni posebej opredeljeno
v zakonodaji, vendar izhaja iz definicije pogodbe o delu kot

Dodatna obdavčitev z zakonom določenih prejemkov se
nalaga izplačevalcem teh prejemkov.
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poročevalec

6. člen

H- finančne in druge posledice
P predlagano zakonsko ureditvijo se bo povečala davčna
obveznost pravnih oseb in zasebnikov, ki opravljajo dejavnost
" izplačujejo s tem zakonom določene prejemke.
Pcenjujemo, da bo priliv prihodkov iz naslova predlaganega
Pavka v letu 1994 znašal cca 2 milijardi tolarjev.
besedilo členov:

Davek je prihodek državnega proračuna.
7. člen
Pri pravnih osebah se glede kontrole, postopkov in izterjave
davka uporabljajo predpisi o službi družbenega knjigovodstva.

l.člen

Pri zasebnikih, ki opravljajo dejavnost, se glede izterjave
davka uporabljajo določbe zakona o davkih občanov o prisilni
izterjavi davka.

§ tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja posebnega
Pavka na določene prejemke, izplačane fizični osebi.

8. člen

2. člen
pavek plačujejo pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo
^javnost in izplačujejo s tem zakonom določene prejemke.
3. člen
Osnova
za obračun in plačilo davka je vsako posamezno
br
uto izplačilo fizični osebi za opravljeno storitev na podlagi
Pogodbe o delu, delovršne pogodbe ali na drugi podlagi.
^ bruto izplačilo iz prejšnjega odstavka se vštevajo tudi vsa
Povračila
stroškov, ki jih je fizična oseba prejela v zvezi
2
opravljanjem storitve.
*a izplačilo za opravljeno storitev po tem zakonu se ne štejejo
Plačila za uporabo avtorskega dela na podlagi avtorskih
Pogodb po zakonu o avtorski pravici.

Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčne službe
opravljata nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem davka
po tem zakonu Služba družbenega knjigovodstva v Republiki
Sloveniji in Republiška uprava za javne prihodke v skladu
s posebnimi predpisi.
9. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
izplačevalec s tem zakonom določenih prejemkov:
- če davka ne obračuna in plača, če davka ne obračuna in
plača v določenem roku ali davek obračuna in plača nepravilno (5. člen);
- če so plačila fizični osebi izvršena kot plačilo za uporabo
avtorskega dela, ki se ne more šteti kot avtorsko delo po
zakonu o avtorski pravici (tretji odstavek 3. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba izplačevalca s tem zakonom določenih prejemkov, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

4. člen
^avek se plačuje po stopnji 25%.
5. člen
Se obra6unava n

^pTač |

10. člen

' P

,aču e

i najpozneje v treh dneh po

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1994.

OBRAZLOŽITEV
* Ekonom je predlagana uvedba posebnega davka na prečke,
izplačane fizični osebi za opravljeno storitev na poda
9i pogodbe o delu, delovršne pogodba ali na drugi podlagi.
j?flvefc bodo plačevale pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo
JlBvnost, pri izplačilu s tem zakonom določenih prejemkov.
1° Pomeni, da so zavezanci za plačilo tega davka izplačevalci
»jVftnlh prejemkov, in sicer vse pravne osebe ter vsi zaseboopr' opravljajo dejavnosti. Zasebniki so fizične osebe, ki
svljajo dejavnost in ki izplačujejo tovrstne prejemke.
Sn

? °va za obračun in plačilo davka je vsako bruto izplačilo
u^&mniku del - fizični osebi, ki ga izplača zavezanec po
ikn *at(onu
- V osnovo se vključujejo tudi vsa povračila stro09?"' 1(1 ^ ie Užitna oseba prejela v zvezi z opravljanjem teh
oziroma storitev (potni stroški, itd).
°bdavčitev s tem zakonom se ne vključujejo izplačila, ki se

nanašajo na sklenjeno delovno razmerje (plača, nadomestilo
plače, nadomestila materialnih stroškov, itd.).
V tretjem odstavku 3. člena je izrecno določeno, da se
v osnovo za obdavčitev ne vključujejo izplačila za uporabo
avtorskega dela na podlagi avtorskih pogodb po zakonu
o avtorski pravici.
Davek se bo plačeval po stopnji 25%.
V zakonu je predvideno plačevanje davka v treh dneh po
izplačilu prejemka.
V primeru nespoštovanja določb zakona so predvidene tudi
denarne kazni za prekršek v višini najmanj 100.000 tolarjev za
izplačevalca prejemkov in najmanj 10.000 tolarjev za odgovorno osebo izplačevalca.
Zakon bi po predlogu začel veljati 1. januarja 1994.

Predlog zakona o UPORABI SREDSTEV SOLIDARNOSTI ZA ODPRAVO
POSLEDIC SUŠE V KMETIJSTVU V LETU 1993 - EPA 390
- HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 50. seji dne 21. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O UPORABI SREDSTEV SOLIDARNOSTI ZA ODPRAVO POSLEDIC SUŠE V KMETIJSTVU
V LETU 1993,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 201.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Z navedenim zakonom se omogoča učinkovitejše odpravljanje posledic suše, ki je v letu 1993 prizadela pretežni del
Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da
je sprejem tega zakona nujen, saj gre za naravno nesrečo
velikih dimenzij, zato je potrebno zakon sprejeti po hitrem
postopku.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
delovnih telesih sodelovali:
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozdarstvo,
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo in
gozdarstvo,
- Jože DULAR, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo.

Predlog zakona o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše
v kmetijstvu v letu 1993
UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Suša je v letošnjem letu že drugič prizadela praktično celotno
območje Republike Slovenije. Močno prizadeto je kmetijstvo
in še posebej pridelava krme za živino. Najbolj prizadeti
kmetje in kmetijska podjetja so ostali že drugo leto brez
dohodka, zato bo zelo težko ohraniti dosežen nivo pridelave
in še zlasti osnovno čredo v živinoreji.
Letošnja suša je nadaljevanje lanskoletne suše, saj v zimskem
obdobju 1992/93 tudi v hribovitih predelih ni bilo doseženo
dolgoročno povprečje padavin. Posledice so se zato letos
odražale tudi v močnem znižanju vodotokov in podtalnice, ki
so bili letos pod dolgoročnim absolutnim minimumom. Prizadeto je bilo tudi gozdarstvo in komunalno gospodarstvo.
Zaradi pomanjkanja padavin pa je bilo potrebno sredi avgusta, ko je suša dosegla vrhunec, dovažati dnevno preko 2,6
mio litrov vode za preskrbo prebivalstva in živine. Ponekod je
zaradi posedanja tal prišlo do pokanja vodovodnih cevi ter
tudi do trajne presahnitve nekaterih virov pitne vode, ker so
podtalni tokovi vode spremenili smer.
Vlada Republike Slovenije je 25. avgusta 1993 obravnavala
informacijo o posledicah suše v letu 1993 in ugotovila, da je
letošnja suša po obsegu povzročene škode ponovno zavzela
obseg naravne nesreče. Za omilitev posledic škode je Vlada
Republike Slovenije sprejela vrsto ukrepov in aktivnosti.
Osnovni namen ukrepov je v omilitvi izpada krme z interventnim uvozom krmnih žit in beljakovinskih komponent ter v delnem nadomestilu škode najbolj prizadetim. S tem bo preprečeno zmanjšanje osnovne črede in nadaljnji upad kmetijske
proizvodnje. Na podlagi končne ocene škode po suši bo
Vlada Republike Slovenije opredelila tudi končne ukrepe in
sredstva za njihovo izvedbo.
Obstoječi sistem solidarnosti, ki ga določata Zakon o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje naravnih nesreč in
Družbeni dogovor o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč v Republiki Sloveniji določa, da se sredstva solidarnosti lahko le
izjemoma uporabijo tudi za odpravljanje posledic suše in
sicer, če je povzročena materialna škoda nad 10% DP občine
doseženega v preteklem letu in valoriziranoga z indeksom
rasti cen na drobno ter je bistveno otežkočen gospodarski
razvoj prizadete dejavnosti.
4

Družbeni produkt občin se od leta 1991 dalje ne izračunava
več. Z indeksacijo bi lahko sicer vrednost DP iz leta 1991 za
posamezno občino povečali na raven letošnjega leta, vendar
bi s tem ohranili razmerja med občinami, ki so bila značilna za
leto 1991. Razmere v gospodarstvu so se med tem časom
bistveno spremenile, zato indeksacija ni več ustrezen način za
ocenjevanje sedanje gospodarske moči občine.
Prav tako občine v novem fiskalnem sistemu praktično nimajo
več možnosti, da bi same iz svojih sredstev prispevale k sana-1
ciji škode, ki jo povzročajo naravne nesreče. Zlasti so pri te"0
prizadete kmetijske občine, ki letos že drugič močno občuti)
posledice suše. Podobno velja tudi za nekatere pred leti sice'
gospodarsko močno razvite države.
Sistem manj razvitih občin je nadomestil sistem demografsk"
ogroženih območij, ki ima za osnovo druga izhodišča. T udi ta
sprememba dodatno otežuje uporabo določb družbenega
dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solida'"
nosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč v Republi*
Sloveniji.
Iz teh razlogov je Vlada Republike Slovenije ob obravnav
posledic letošnje suše zavezala Ministrstvo za okolje in P'00'
stor, da pripravi predlog za spremembo obstoječega sistem
solidarnosti in ga prilagodi novim gospodarskim in družb®'
nim razmeram.
II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlagane rešitve sušo v letu 1993 uvrščajo med narav"®
nesreče.
Predlagani zakon bo omogočil Vladi Republike Slovenije, d®
enakomerno porazdeli pomoč prizadetim po suši, ne glede n
območje in gospodarsko moč občine ter vire financirnajaIII. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Za izvedbo tega zakona ne bo potrebno dodatno zajemaj1!®
finančnih sredstev, prav tako pa niso predvidene dodatn
materialne obveznosti za državo.
Sredstva se zagotavljajo na podlagi obstoječega zak°^
o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje Pos'®°i0
naravnih nesreč v Republiki Sloveniji in sicer v višini 700 w
SIT, kar predstavlja cca 50% oblikovanega prispevka so"d
nosti za leto 1993.
poročevalk

osnovi Navodila o enotni metodologiji za cenitev škode od
elementarnih nesreč (Uradni list SFRJ, št. 17/79).

BESEDILO ČLENOV
I.člen

4. člen

Sredstva zbrana na podlagi Zakona o oblikovanju sredstev
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni
list SRS, št. 3/75, 8/78, 33/80, 16/84 in Uradni list RS, št. 8/90)
v višini 700.000.000,00 SIT se uporabijo za delno odpravo
posledic suše, ki je v letu 1993 prizadela Republiko Slovenijo.

Oceno škode in namensko uporabo dodeljenih sredstev preverja državna komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za okolje in
prostor v soglasju z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo.

2. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme kriterije za delitev sredstev
solidarnosti za delno odpravo posledic suše v letu 1993.

Sredstva se dajejo brez obveznosti vračanja. Izvršni svet
skupščin občin skrbijo za namensko uporabo dodeljenih
sredstev in poročajo o njihovi uporabi komisiji iz 4. člena tega
zakona.

3. člen

6. člen

Skoda, ki jo je povzročila suša se ugotavlja po pogojih in na
način, ki jih določi Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo na

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

5. člen

OBRAZLOŽITEV
Suša je v letu 1993 prizadela kmetijsko in gozdarsko proizvodno, praktično na celem območju Republike Slovenije. Vlada
Republike Slovenije je 25. 8. 1993 obravnavala posledice suše
in ocenila, da je suša v letošnjem letu ponovno zavzela obseg
naravne nesreče. Za omilitev posledic suše je Vlada sprejela
ukrepe, ki se nanašajo na nuđenje takojšnje pomoči najbolj
Prizadetim 16 občinam, za nabavo krmnih žit iz uvoza ter na
*Qčasni odlog plačila prispevkov in davkov. V okviru teh
ukrepov
je Vlada Republike Slovenije predlagala tudi uporabo
Sr
edstev solidarnosti v višini 700 mio SIT, kar predstavlja
Približno 50% ocenjenih sredstev solidarnosti za leto 1993.
Obstoječi sistem solidarnosti, ki ga določata zakon o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih
nesreč in družbeni dogovor o načinu uporabe in upravljanja
s
sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih
nesreč
v Republiki Sloveniji določa, da se sredstva solidarnost
SL' lahko le izjemoma uporabijo tudi za odpravljanje posledic
*še in sicer, če je povzročena materialna škoda nad 10% DP

Poročevalec

občine doseženega v preteklem letu in valoriziranoga z indeksom rasti cen na drobno in je bistveno otežkočen gospodarski
razvoj prizadete dejavnosti. Po prvih ocenah bi bilo po teh
pogojih upravičenih do sredstev solidarnosti le nekaj občin.
V kolikor bi odpravili sedanje kriterije za uporabo sredstev
solidarnosti, ki jih določa družbeni dogovor, bi izenačili prizadete po suši, ne glede v kateri občini se nahajajo. Kriterije za
uporabo in delitev sredstev solidarnosti bi sprejela Vlada
Republike. Sredstva solidarnosti bi se uporabila skupaj
z ostalimi proračunskimi sredstvi enotno, skladno s sprejetimi
ukrepi Vlade. Višino škode po suši bodo ocenjevale občinske
in območne komisije v posameznih občinah v skladu z navodili, ki jih je določilo Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
na osnovi predpisanega navodila o enotni metodologiji za
ocenitev škode od elementarnih nesreč. Oceno škode 'in
namensko uporabo sredstev solidarnosti pa bo preverjala
posebna Državna komisija.

S
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- TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 49. seji dne 14. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi 174.
člena, drugega odstavka 195. člena in 196. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
— dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.

Predlog zakona o visokem šolstvu
I. SPLOŠNE DOLOČBE

6. člen
(avtonomija visokošolskih zavodov)

1. člen
(vsebina zakona)

Visokošolski zavodi delujejo po načelih avtonomije, ki jim
zagotavljajo predvsem:

Ta zakon ureja statusna vprašanja visokošolskih zavodov,
pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje
javno službo v visokem šolstvu in ureja način njenega financiranja.

- svobodo raziskovanja, umetniškega ustvarjanja in posredovanja znanja,
- samostojno urejanje notranje organizacije in delovanja
s statutom v skladu z zakonom,
- sprejemanje meril za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
- volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
- izbiro visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za zasedbo delovnih mest,
- izdelavo in sprejem študijskih in znanstveno-raziskovalnih
programov, določanje študijskega režima ter določanje oblik
in obdobij preverjanja znanj študentov,
- podeljevanje strokovnih, akademskih in znanstvenih naslovov v skladu z zakonom ter podeljevanje častnega doktorata
in naziva zaslužni profesor, - volitve, imenovanja in odpoklic
organov v skladu s statuti in drugimi akti,
- odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami,
- upravljanje s premoženjem v skladu z namenom, za kate*
rega je bilo pridobljeno.

S tem zakonom se urejajo tudi statusna vprašanja knjižnic in
inštitutov ter drugih zavodov, katerih dejavnost je potrebna za
uresničevanje visokošolske dejavnosti, če so ustanovljeni
v okviru univerz (v nadaljnjem besedilu: drugi zavodi - članice univerz), in študentskih domov.
2. člen
(vrste visokošolskih zavodov)
Visokošolski zavodi so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole.
3. člen
(univerze)
Univerza zagotavlja razvoj znanosti, strokovnosti in umetnosti
ter prek fakultet, umetniških akademij ali visokih strokovnih
šol v izobraževalnem procesu posreduje spoznanja z več
znanstvenih oziroma umetniških področij ali disciplin.

7. člen
(izobraževanje pod enakimi pogoji)

Univerza lahko neposredno organizira in izvaja znanstveno-raziskovalne in študijske interdisciplinarne programe.

Državljani Republike Slovenije imajo pravico do izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji pod e"8'
kimi pogoji.

4. člen
(fakultete in umetniške akademije)

Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji izobražujejo pod ena-rl
kimi pogoji kot državljani Republike Slovenije z olajšavami p
vpisu, ki jih določa statut posamezne univerze.

Fakulteta opravlja pretežno znanstveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost s področij ene ali več sorodnih oziroma
med seboj povezanih znanstvenih disciplin in skrbi za njihov
razvoj.

Slovenci brez slovenskega državljanstva po tem zakonu s0
potomci oseb slovenske narodnosti do tretjega kolena v ravn'
vrsti.

Umetniška akademija opravlja pretežno umetniško in izobraževalno dejavnost s področij ene ali več sorodnih oziroma
med seboj povezanih umetniških disciplin in skrbi za njihov
razvoj.

Tuji državljani se, pod pogojem, da se uporablja načelo vzajemnosti, lahko izobražujejo na visokošolskih zavodih v P0P^*
bliki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljani Republike
Slovenije.

5. člen
(visoke strokovne iole)

Podrobnejše pogoje v zvezi s številom prostih vpisnih most.
plačilom šolnine, bivanjem v študentskih domovih ter drug"11
pravicami in dolžnostmi študentov v skladu s tem zakonom z®
izobraževanje oseb iz drugega odstavka tega člena in za tuje®
določi minister, pristojen za visoko šolstvo.

Visoka strokovna šola opravlja izobraževalno dejavnost
s področja ene ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih
strok in skrbi za njihov razvoj.
Visoka strokovna šola lahko opravlja tudi raziskovalno oziroma umetniško delo, če je tako določeno z ustanovitvenim
aktom.
6

8. člen
(učni jezik)
Učni jezik je slovenski.
poročevalk

Visokošolski zavod lahko izvaja študijske programe ali njihove dele v tujem jeziku, pod po- goji, določenimi s statutom.
če visokošolski zavod opravlja javno službo, se lahko v tujem
jeziku izvajajo:
- študijski programi tujih jezikov,
- deli študijskih programov, če pri njihovem izvajanju sodelujejo gostujoči profesorji,
- študijski programi, če se ti programi na visokošolskem
zavodu izvajajo tudi v slovenskem jeziku.
M. STATUSNA OPREDELITEV VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV,
DRUGIH ZAVODOV - ČLANIC UNIVERZ IN ŠTUDENTSKIH
DOMOV

Sredstva, pridobljena od najemnin in prodaje premoženja,
lahko visokošolski javni zavod uporablja le za opravljanje
dejavnosti.
14. člen
(pogo|i za ustanovitev zavoda)
Visokošolski zavod se lahko ustanovi, če so:
- opredeljena študijska področja in znanstveno-raziskovalne oziroma umetniške discipline, za katere se visokošolski
zavod ustanavlja,
- zagotovljeni ustrezni prostori in oprema za izvedbo programa,
- zagotovljeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, potrebni za izvedbo programa.

9. člen
(ustanovitev zavoda)

Pred sprejemom akta o ustanovitvi si mora ustanovitelj pridobiti strokovno mnenje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka.

Visokošolski zavod oziroma drugi zavod - članico univerze in
študentski dom lahko ustanovijo domače in tuje fizične in
pravne osebe.

Določbi prvega in drugega odstavka se smiselno uporabljata
tudi za ustanovitev drugih zavodov - članic univerz.

Za opravljanje javne službe v visokem šolstvu Republika Slovenija ustanavlja javne visokošolske zavode oziroma druge
javne zavode - članice univerze in študentske domove.

15. člen
(sprejem ustanovitvenega akta javnega visokošolskega
zavoda)

10. člen
(pravna subjektiviteta univerze In članic)

Akt o ustanovitvi javnega visokošolskega zavoda in drugega
zavoda - članice univerze sprejme Državni zbor Republike
Slovenije.

Univerza je pravna oseba. V okviru univerze se ustanovijo
fakultete in umetniške akademije, lahko pa tudi visoke strokovne šole in drugi zavodi - članice univerze (v nadaljnjem
besedilu: članice univerze).

16. člen
(ugotavljanje pogojev za začetek dela In opravljanje
dejavnosti)

članice univerze imajo pravice in obveznosti, določene s tem
zakonom, aktom o ustanovitvi univerze in statutom univerze.

Visokošolski zavod lahko začne opravljati dejavnost, ko se
vpiše v evidenco in izpolni pogoje glede tehnične opremljenosti, varstva pri delu in druge predpisane pogoje.

članice univerze pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva, za katerega sredstva zagotavlja Republika Slovenija, nastopajo v pravnem prometu s pooblastili, ki jih
določa akt o ustanovitvi univerze in statut, v imenu in za račun
univerze.
V drugih primerih članice univerze nastopajo v pravnem prometu
v svojem imenu in za svoj račun v skladu z aktom
0
ustanovitvi in statutom univerze.
11. člen
(samostojni visokošolski zavodi)
Fakultete in umetniške akademije, ki niso javni visokošolski
zavodi, in visoke strokovne šole se lahko ustanovijo kot samostojni visokošolski zavodi in so pravne osebe.
12. člen
(pridružene članice univerze)
V univerzo se lahko vključijo kot pridružene članice samostojni visokošolski in drugi zavodi.
Pogoji za vključitev ter pravice in obveznosti pridruženih
Članic se uredijo s statutom univerze.
13. člen
(premoženje)
^'sokošolski zavod upravlja s premoženjem, ki ga uporablja
a opravljanje svoje dejavnosti v skladu z aktom o ustanovitvi
,n
statutom.
Visokošolski javni zavod lahko razpolaga z nepremičnino, ki
Ijern 'Dr'^°^'iena 'z javnih sredstev v soglasju z ustanovitePoročevalec

Evidenco vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.
Visokošolski zavod se vpiše v evidenco, če ima ustrezne
prostore in opremo ter visokošolske učitelje, znanstvene
delavce in visokošolske sodelavce, potrebne za izvedbo programa, in ima sprejet študijski program v skladu z 32. členom
tega zakona.
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, določi postopek in
roke za ugotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti ter za
vpis in izbris iz evidence.
,
17. člen
(pogoji za izvajanje programov brez javne veljavnosti)
Visokošolski zavod, ki ne izvaja študijskih programov z javno
veljavnostjo, lahko začne z delom, ko v skladu s svojim statutom sprejme študijski program in izpolni pogoje glede tehnične opremljenosti, varstva pri delu in druge predpisane
pogoje.
18. člen
(zaičlta Imen visokošolskih zavodov)
Pod imenom univerza, fakulteta, umetniška akademija in
visoka strokovna šola smejo v pravnem prometu poslovati le
visokošolski zavodi, ki so ustanovljeni v skladu s tem zakonom in izpolnjujejo pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti iz 16. oziroma 17. člena tega zakona.
19. člen
(statut)
Visokošolski zavodi, ki so pravne osebe, imajo statut, s katerim urejajo svojo organizacijo in delovanje.
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20.člen
(organi)

odgovornosti v skladu z ustanovitvenim aktom, je strokovni
vodja članice univerze in opravlja naslednje naloge:

Organi univerze so: rektor, senat, upravni odbor in študentski
svet.

- usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, umetniško in drugo delo,
- skrbi in odgovarja za zakonitost dela,
- najmanj enkrat letno poroča o delu senatu članice in
rektorju,
- odloča o delovnih razmerjih, razen v primerih iz tretje alinee
prvega odstavka prejšnjega člena,
- druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter
splošnimi akti univerze.

Organi članice univerze so: dekan, senat in študentski svet.Organ drugega zavoda, članice univerze je direktor, lahko
pa tudi strokovni svet.
Organi visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, so:
senat, upravni odbor, študentski svet in dekan.
Visokošolski zavod oziroma drugi zavod - članica univerze
ima lahko tudi druge organe v skladu z ustanovitvenim aktom
ali statutom.
Visokošolski zavodi, ki ne izvajajo študijskih programov
z javno veljavnostjo, imajo lahko v skladu s statutom tudi
druge oziroma drugačne organe kot je določeno v prejšnjih
odstavkih tega člena.
21. člen
(senat)
Senat je strokovni organ visokošolskega zavoda.
Senat sestavljajo redni profesorji, ki jih izvolijo vsi učitelji
z nazivom rednega in izrednega profesorja tako , da so
pokrite vse znanstvene in umetniške discipline oziroma strokovna področja visokošolskega zavoda.
Po svoji funkciji je član senata rektor univerze oziroma dekan
članice.
Strokovni svet je strokovni organ drugega zavoda - članice
univerze. Sestava je določena s statutom univerze v skladu
z ustanovitvenim aktom.
22. člen
(upravni odbor)
Upravni odbor odloča o zadevah materialnega značaja in
skrbi za nemoteno materialno poslovanje visokošolskega zavoda.
23. člen
(rektor)
Rektor vodi, predstavlja in zastopa univerzo ter opravlja
naslednje naloge:
- sklicuje in praviloma vodi seje senata,
- usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno oziroma
umetniško in drugo delo na univerzi,
- skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze,
- na predlog dekana odloča o delovnih razmerjih visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, potrebnih za izvajanje študijskih, znanstveno-raziskovalnih in umetniških programov iz nacionalnega programa
visokega šolstva,
- najmanj enkrat letno poroča senatu, upravnemu odboru in
ustanovitelju o delu univerze,
- promovira doktorje znanosti,
- podeljuje nagrade univerze,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi
ter splošnimi akti univerze.
Rektorja izvoli senat univerze.
24. člen
(dekan oziroma direktor)
Dekan oziroma direktor članice univerze ima pooblastila in
8

Dekana oziroma direktorja članice univerze imenuje rektor na
predlog senata oziroma strokovnega sveta članice univerze.
Dekan visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, je poslovodni organ in strokovni vodja zavoda.
25. člen
(ločitev funkcij)
Glede na naravo dejavnosti in obseg dela visokošolskega
oziroma drugega zavoda se s statutom lahko določi, da sta
funkcija vodenja strokovnega dela in poslovodna funkcija
ločeni. V tem primeru statut določi pristojnosti strokovnega
vodje in pristojnosti poslovodnega organa.
26. člen (študentski svet)
Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov.
Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje
o statutu visokošolskega zavoda, o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in obveznosti študentov, lahko pa tudi mnenje
o kandidatih za rektorja in dekana, ter sprejema in izvaja
program interesnih dejavnosti študentov visokošolskega zavoda.
Če mnenje iz prejšnjega odstavka ni upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ na način in po
postopku, določenem s statutom, še enkrat obravnava in
odloči o posamezni zadevi.
27. člen
(tajništvo visokošolskega zavoda)
Za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog ima visokošolski zavod tajništvo, ki ga vodi
tajnik.
28. člen
(ureditev organov)
Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve, trajanje
mandata in način odločanja organov visokošolskih zavodov
in drugih zavodov, članic univerz se podrobneje uredijo s statutom v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom.
29. člen
(rektorska konferenca)
Univerze za obravnavanje in usklajevanje vprašanj skupnega
pomena oblikujejo rektorsko konferenco.
30.člen
(pečat)
Javni visokošolski zavodi in drugi zavodi v njihovi ses'^'
imajo pečat okrogle oblike, ki vsebuje ime in sedež visokososkega zavoda in grb Republike Slovenije. Tak pečat uporabdIjajo tudi visokošolski zavodi pri opravljanju javne službe n
podlagi koncesije.
poročevalec

31. člen
(študentski domovi)
študentski dom se lahko ustanovi v okviru univerze ali kot
samostojen zavod.
Organa študentskega doma, članice univerze sta direktor in
študentski svet stanovalcev, organi samostojnega študentskega doma pa so direktor, upravni odbor in študentski svet
stanovalcev.
{Akt

o ustanovitvi študentskega doma, ki se ustanovi kot javni
|*avod v okviru univerze, sprejme Državni zbor Republike
(Slovenije, če se ustanovi kot samostojni javni zavod pa Vlada
Republike Slovenije.
študenti, člani organa upravljanja študentskega doma, zastopajo študentske interese pri upravljanju v skladu z zakonom,
aktom o ustanovitvi in statutom.
IZOBRAŽEVALNO, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN
UMETNIŠKO DELO
32. člen
(lavno veljavna visokošolska izobrazba)
Javno veljavna visokošolska izobrazba se pridobi po študijskih programih, ki jih sprejme senat visokošolskega zavoda (v
nadaljnjem besedilu: študijski program z javno veljavnostjo).
Senat visokošolskega zavoda, ki je članica univerze, si mora
Pred sprejemom programa pridobiti soglasje senata univerze,
s
enat visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, pa
soglasje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije.

za izpopolnjevanje, lahko pa tudi programe za pridobitev
specializacije.
35. člen
(sestavine študijskih programov)
Sestavine študijskih programov za pridobitev izobrazbe so:splošni podatki o programu,
- predmetnik,
- pogoji za vpis,
- pogoji za napredovanje po programu,
- načini in oblike izvajanja študija,
- pogoji za dokončanje študija,
- strokovni, akademski oziroma znanstveni naslov, oblikovan
v skladu s posebnim zakonom, zakonom.
Študijski programi z javno veljavnostjo se objavijo najkasneje
do razpisa za vpis.
36. člen
(trajanje študija)
Študij na javnih visokošolskih zavodih traja:
- po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe od
tri do štiri leta,
- po programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe od štiri
do šest let, - po programu za pridobitev specializacije eno do
dve leti, če s posebnimi predpisi ni določeno drugače,
- po programu za pridobitev magisterija dve leti,
- za doktorat znanosti do štiri leta po odobritvi teme.

Kdor opravi vse obveznosti po programu za pridobitev izobrazbe,
sprejetem po postopku iz prvega in drugega odstavka
l6
9a člena, dobi diplomo, ki je javna listina.

Študent magistrskega študija lahko pod pogoji, določenimi
s statutom, študij zaključi z doktorskim delom. Doktorand
lahko pod pogoji, določenimi s statutom, študij zaključi
z magistrskim delom.

Kdor opravi vse obveznosti po programu za izpopolnjevanje,
»Prejetem po postopku iz prvega odstavka tega člena, dobi
Potrdilo, ki je javna listina.

37. člen
(študijsko leto in obseg predavanj)

tujini pridobljena listina o pridobitvi oziroma izpopolnjevanju izobrazbe se nostrificira v skladu z zakonom.
33. člen
(študijski programi)
jj|udij na visokošolskih zavodih poteka po študijskih progran za pridobitev izobrazbe in programih za izpopolnjevanje.

m,

študijski programi za pridobitev izobrazbe so:
■J dodiplomski:
~ 2a pridobitev visoke strokovne izobrazbe,
.. pridobitev univerzitetne izobrazbe,
Podiplomski:
~ za pridobitev specializacije,
za prjdobitev magisterija,
za pridobitev doktorata znanosti.
št
jeuanjB,
• poglabljanje
Parami za ali
izpopolnjevanje
so programi
za nadgrarazširjanje posameznih
znanj
iz proarn
°v za pridobitev izobrazbe.
št
se
Šturi-8ke9a
'*' propro
9rami
izvajajo kot redni študij, kadar narava
rama t0
(37 čf
9
dopušča, pa tudi kot izredni študij
34. člen
(Izvajalci študijskih programov)
št
1,0

programe iz prejšnjega člena organizirajo oziroma
univerze, fakultete in umetniške akademije.

s,rokovne
9rama za
šole
organizirajo
in izobrazbe
izvajajo študijske
propridobitev
visoke
strokovne
in programe

Poročeni

Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra.
Dodiplomski študijski programi obsegajo najmanj 20 in največ 30 ur predavanj, seminarjev in vaj tedensko in 30 tednov
letno.
Če narava študija to omogoča, se ne glede na določbe iz
prvega in drugega odstavka tega člena s študijskim programom lahko prilagodita organizacija in časovna razporeditev
predavanj, seminarjev in vaj možnostim študentov (izredni
študij). Prilagoditev se opravi na način in po postopku, določenem s statutom. Na način in po postopku, določenem
s statutom, se lahko s študijskim programom prilagodita
organizacija in časovna razporeditev predavanj, seminarjev in
vaj na umetniških akademijah.
38. člen
(pogoji za vpis)
V visokošolski študij se lahko vključi, kdor je opravil maturo.
Poleg mature se lahko s študijskim programom kot pogoj za
vključitev določijo tudi posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
V študij po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe se lahko vključi tudi, kdor je opravil zaključni izpit po
ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, določenem
s študijskim programom.
Umetniška akademija lahko s svojim študijskim programom
določi, da se v študij vključi tudi, kdor ne izpolnjuje pogoja iz
prvega odstavka tega člena, izkazuje pa izjemno umetniško
nadarjenost.
9

Pogoji za vključitev v podiplomski študij se določijo s študijskim programom v skladu s statutom.
39. člen
(prehodi)
Študent lahko prehaja iz enega študijskega programa v drugega pod pogoji, ki jih določi senat univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda v skladu z zakonom in merili,
ki jih določi Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije.

IV. NACIONALNI PROGRAM VISOKEGA ŠOLSTVA
43. člen
(nacionalni program)
Javna služba v visokem šolstvu se določi z nacionalnim programom visokega šolstva.
44. člen
(vsebina nacionalnega programa)
Nacionalni program visokega šolstva:

40. člen
(razpis)
Vpis v študijske programe z javno veljavnostjo, ki jih izvajajo
javni in koncesionirani visokošolski zavodi, se opravi na podlagi javnega razpisa.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe je skupen in
se objavi najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta.
Razpis za vpis v študijske programe za pridobitev magisterija
oziroma specializacije objavijo visokošolski zavodi najmanj tri
mesece pred začetkom njihovega izvajanja.
Razpis za vpis obsega:
- ime visokošolskega zavoda in njegov naslov,
- naziv študijskega programa,
- trajanje študija,
- pogoje za vpis,
- predvideno število prostih vpisnih mest,
- postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa.
O vsebini razpisa si mora visokošolski zavod pred objavo
pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
Postopke in roke iz zadnje alinee četrtega odstavka tega
člena ter način objave razpisa določi minister, pristojen za
visoko šolstvo.
41. člen
(omejitev vpisa)
Visokošolski zavod lahko omeji vpis v dodiplomske študijske
programe, ki se izvajajo v okviru javne službe, če število prijav
za vpis bistveno presega število razpisanih mest oziroma
njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske, opremske idr.).
Pri izbiri kandidatov se upošteva splošni uspeh, dosežen na
maturi oziroma zaključnem izpitu, ter splošni učni uspeh,
dosežen v 3. in 4. letniku srednje šole, lahko pa tudi uspeh pri
posameznih, s študijskim programom določenih predmetih
mature oziroma zaključnega izpita ter pri posameznih predmetih iz 3.in 4.letnika srednje šole.

- opredeli cilje visokega šolstva,
- določi študijska, znanstveno-raziskovalna in umetniška
področja nacionalnega pomena,
- opredeli dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo
v visokem šolstvu,
- določi standarde za opravljanje visokošolske dejavnosti,
- določi okvirni obseg potrebnih sredstev za izvedbo nacionalnega programa.
Nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program
raziskovalne dejavnosti morata biti pri opredeljevanju raziskovalnih področij usklajena.
45. člen
(priprava nacionalnega programa)
Nacionalni program visokega šolstva sprejme Državni zbor.
Predlog nacionalnega programa oblikuje Vlada Republike
Slovenije na podlagi strokovnih izhodišč, ki jih pripravi Svet
za visoko šolstvo Republike Slovenije v sodelovanju s Svetom
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
Sredstva, potrebna za uresničitev nacionalnega programa
visokega šolstva, se določijo v proračunu Republike Slovenije.
46. člen
(izvajanje nacionalnega programa)
Nacionalni program visokega šolstva izvajajo javni visokoj^]
ski zavodi, drugi zavodi - članice univerz, skupnost študentov in študentski domovi.
Nacionalni program visokega šolstva izvajajo tudi visokošoj,
ski zavodi, drugi zavodi - članice univerz in študents
domovi na podlagi koncesije.
Pri izvajanju nacionalnega programa lahko z visokošolski^
zavodi sodelujejo tudi raziskovalne organizacije in Minis
stvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Visokošolski zavod si mora k omejitvi vpisa pridobiti soglasje
Vlade Republike Slovenije, ki se javno objavi.

O razmestitvi študijskih programov, s katerimi se uresn^'®
nacionalni program visokega šolstva, odloči Vlada Repub"
Slovenije.

42. člen
(znanstveno-raziskovalno in umetniško delo)

47. člen
(podelitev koncesije)

Visokošolski zavodi organizirajo in izvajajo znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško delo ter skrbijo za razvoj strok.

Koncesija za opravljanje javne službe v visokem S0'8tYUjiJ!
dodeli z odločbo Vlade Republike Slovenije na P?dlag
jLet
nega razpisa. V javnem razpisu se navedejo zlasti: pred"1
koncesije, pogoji za opravljanje javne službe, čas, za kater 9.
se dodeljuje koncesija, rok, do katerega se sprejemajo P
jave, ter rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izbiri-

Visokošolski zavodi, ki opravljajo javno službo, izvajajo znanstveno-raziskovalno in umetniško delo v skladu s programom, ki ga sprejme in objavi senat visokošolskega zavoda po
postopku, določenem za sprejem in objavo študijskih programov.
Visokošolski zavodi izvajajo temeljno-raziskovalne, aplikativno-raziskovalne ter razvojne in druge projekte v skladu
z zakonom, ki ureja raziskovalno dejavnost, ter opravljajo
svetovalne in druge storitve.

Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredi)"
s pogodbo o koncesiji, ki se sklene v pisni obliki.
S pogodbo se uredijo zlasti:
- obseg izvajanja javne službe,
- začetek izvajanja javne službe,

~ rok za odpoved koncesije, ki ne sme biti krajši od roka,
potrebnega za dokončanje študija, podaljšanega za dve leti,
~ sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja koncedent,
~ upravljanje in razpolaganje s premoženjem, pridobljenim iz
,. lavnih sredstev.
V- SVET ZA VISOKO ŠOLSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
48. člen
(ustanovitev Sveta)
Vlada Republike Slovenije ustanovi Svet za visoko šolstvo
Republike Slovenije.
1
49. člen
(naloge Sveta)

>

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije svetuje Vladi pri
• prjpravi in spreminjanju visokošolske zakonodaje, sodeluje
Pri načrtovanju razvoja visokošolskega izobraževanja, vzpodbuja in razvija sodelovanje med visokošolskimi zavodi ter
1
opravlja naslednje naloge:
)• v sodelovanju z visokošolskimi zavodi pripravi strokovna
J^hodišča za oblikovanje nacionalnega programa visokega
»olstva,
2- določi merila za ocenjevanje študijskih programov z vidika
njihove mednarodne primerljivosti in trajanja študija,
3
- daje soglasje k študijskim, znanstveno-raziskovalnim in
. umetniškim programom visokošolskih zavodov v skladu z 32.
oziroma z drugim odstavkom 42. člena tega zakona,
določa merila za prehode med študijskimi programi,
5
- določa merila za spremljanje in ocenjevanje kvalitete in
Učinkovitosti izobraževalnega,
*nanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega
dela,
®- daje mnenje o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskih zavodov in uvedbo novih programov,
'■ daje mnenje o izpolnjevanju pogojev raziskovalnih organizacij za sodelovanje pri izvajanju nacionalnega programa,
" daje mnenje k merilom za izvolitev v nazive visokošolskih
Učiteljev in znanstvenih delavcev,
"•sodeluje
pri pripravi skupnih meril za sistemizacijo delovJ]|n mest visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
10
daje mnenje k normativom za financiranje nacionalnega
Pfograma,
'1. opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
®yet za visoko šolstvo Republike Slovenije pri vprašanjih, ki
nanašajo na znanstenoraziskovalno dejavnost visokošolskih zavodov, sodeluje s Svetom za znanost in tehnologijo
"epublike Slovenije.
50. člen
(sestava Sveta)
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije sestavljajo vrhunci s,rokovn
jaki s področja
visokega šolstva,
znanosti
nologije,
gospodarstva
in družbenih
dejavnosti,
tako indatehso
drot"1

2astopana

znanstvena, umetniška in strokovna po-

^redsednika in enajst članov imenuje Vlada Republike Slovele. od tega šest izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih
p a*cev. ki jih predlagajo visokošolski zavodi, po svojem
niie r k,or
iU pa so ćlani Sveta za v'soko šolstvo Republike Sloveni-. ?
i' univerz in predsednik Slovenske akademije znanos
ti in umetnosti.

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije lahko oblikuje za
posamezna področja svojega delovanja komisije in neodvisne
ekspertne skupine.
VI. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, ZNANSTVENI DELAVCI IN
VISOKOŠOLSKISODELAVCI
52. člen
(učitel|i)
Visokošolski učitelji so docent, izredni profesor in redni profesor. Visokošolski učitelji na visokih strokovnih šolah oziroma programih so tudi predavatelji in višji predavatelji.
Visokošolski učitelji so nosilci izobraževalnega, umetniškega
in raziskovalnega programa. Pri svojem delu sledijo in prispevajo k razvoju znanosti, umetnosti in stroke na področju, za
katerega so izvoljeni, samostojno razvijajo določeno področje
znanosti, umetnosti oziroma stroke in skrbijo za prenos tega
znanja.
53. člen
(znanstveni delavci)
Znanstveni delavci so znanstveni sodelavec, višji znanstveni
sodelavec in znanstveni svetnik.
Znanstveni delavci izvajajo znanstveno-raziskovalni program.
54. člen
(visokošolski sodelavci)
Visokošolski sodelavci so: asistent, lektor, strokovni svetnik,
višji strokovni sodelavec, strokovni sodelavec in učitelj
veščin.
Visokošolski sodelavci sodelujejo pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela.
55. člen
(pogo|l za izvolitev)
V naziv visokošolskega učitelja je lahko izvoljen, kdor ima
doktorat znanosti in preverjene pedagoške sposobnosti.
V naziv znanstvenega delavca je lahko izvoljen, kdor ima
doktorat znanosti.
V naziv visokošolskega učitelja umetniških disciplin je lahko
izvoljen, kdor ima visoko strokovno izobrazbo, priznana
umetniška dela in preverjene pedagoške sposobnosti.
V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima opravljen magisterij ali specializacijo po visoki izobrazbi in preverjene pedagoške sposobnosti.
V naziv predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima visoko izobrazbo in preverjene pedagoške sposobnosti.
V naziv visokošolskega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima
visoko izobrazbo. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in
visokošolski sodelavci morajo poleg pogojev iz prvega do
šestega odstavka tega člena izpolnjevati tudi pogoje, določene v skladu z merili za izvolitev v naziv.

'
č' i Sveta za visoko šolstvo Republike Sloveso imenovani za štiri leta.

Merila za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev določi senat visokošolskega zavoda v skladu z zakonom. Za visokošolske zavode, ki
so članice univerze, merila določi senat univerze.

vs
' °ko šolstvo Republike Slovenije uredi način svo9a dela s poslovnikom.

Merila iz prejšnjega odstavka morajo biti mednarodno primerljiva in se javno objavijo.
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51. člen
(ekspertne komisije)

°i-očevalec

ar|
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56. člen
(postopek za Izvolitev)

meta oziroma predmetnega področja prepusti zasebnemu
visokošolskemu učitelju.

Docente, izredne profesorje, znanstvene sodelavce, višje
znanstvene sodelavce, predavatelje in višje predavatelje voli
za pet let senat fakultete, umetniške akademije oziroma
visoke strokovne šole.

Zasebni visokošolski učitelj je, kdor je izvoljen v naziv visokošolskega učitelja in je vpisan v razvid zasebnih visokošolskih
učiteljev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

Redne profesorje in znanstvene svetnike voli senat univerze
za neomejeno dobo. Če univerza izostri merila za izvolitev
v naziva rednega profesorja in znanstvenega svetnika, lahko
redni profesorji in znanstveni svetniki, izvoljeni po prejšnjih
merilih, zahtevajo obnovitev postopka za izvolitev v naziv po
novih merilih.
Pridobitev naziva v skladu s prejšnjim odstavkom se posebej
označi v evidenci ter upošteva pri izbiri kandidatov za najodgovornejše funkcije in pri določitvi plače.
Visokošolske sodelavce voli senat fakultete, umetniške akademije oziroma visoke strokovne šole za dobo, določeno
s statutom.
Pred prvo izvolitvijo v naziv ali pred izvolitvijo v višji naziv si
mora senat članice univerze pridobiti soglasje senata univerze. Senat visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, pa
si mora za izvolitev v naziv pridobiti soglasje Sveta za visoko
šolstvo Republike Slovenije.

Minister, pristojen za visoko šolstvo, predpiše postopek vpisa
in izbrisa iz razvida.
62. člen
(gostujoči visokošolski učitelji)
Visokošolski zavodi lahko za določen čas povabijo k sodelovanju za izvajanje posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja priznane učitelje, znanstvenike, strokovnjake in umetnike, ne glede na pogoje, ki so določeni za
izvolitev v naziv, vendar največ do ene tretjine obsega predmeta.
Visokošolski zavodi lahko za dobo največ enega leta povabijo
k sodelovanju habilitirane učitelje drugih univerz. Ti gostujoči
profesorji imajo v tem času iste pravice in dolžnosti pri pedagoškem in raziskovalnem delu kot redno nastavljeni univerzitetni učitelji. S sklepom senata fakultete, umetniške akademije oziroma visoke strokovne šole se jim lahko omogoči
predavanja v enem od svetovnih jezikov.

57. člen
(podrobnejši postopek za Izvolitev)
Postopek za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev se v skladu
z zakonom in merili za izvolitev podrobneje uredi v statutu
visokošolskega zavoda.
Če je za izvolitev v naziv potrebna predhodna nostrifikacija
v tujini pridobljene diplome, se postopka za nostrifikacijo in
izvolitev vodita hkrati.
58. člen
(odvzem naziva)
Če visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski
sodelavec ne izpolnjuje znanstvenih in pedagoških obveznosti ali za izvolitev v naziv določenih pogojev, senat, pristojen
za izvolitev, prične postopek za odvzem naziva.
V postopku za odvzem naziva se primerno uporabljajo
določbe postopka za izvolitev v naziv. Visokošolskemu učitelju, znanstvenem delavcu ali sodelavcu je treba omogočiti, da
pojasni svoje stališče.

63. člen
(pedagoška obveznost)
Neposredna pedagoška obveznost v času organiziranega študijskega procesa v visokošolskem izobraževanju, ki se izvaja
kot javna služba, znaša:
- za docente, izrednega in rednega profesorja do šest ur
tedensko,
- za višjega predavatelja in predavatelja do devet ur tedensko,
- za asistenta do deset ur tedensko, pri čemer se praviloma za
vsako sistematizirano mesto univerzitetnega učitelja sistematizira vsaj eno asistentsko mesto.
Neposredna pedagoška obveznost za lektorje in druge visokošolske sodelavce se določi z normativi.
Visokošolski učitelji (docenti, izredni in redni profesorji, ki s°
izvoljeni po univerzitetnih habilitacijskih merilih in so zaposleni na štiriletnih visokih strokovnih šolah, ki imajo po aktu
o ustanovitvi obvezno raziskovalno delo, so glede neposredne pedagoške obveznosti izenačeni z učitelji fakultet.

59. člen
(sodno varstvo pravic)

64. člen
(sobotno leto)

Zoper odločbo, izdano v postopku za izvolitev v naziv oziroma
v postopku za odvzem naziva, se lahko sproži upravni spor.

Visokošolski učitelj ima v šestih letih opravljanja dela pravico
do poglobljenega izpopolnjevanja na področju raziskovalne
dejavnosti v skupnem trajanju največ dvanajst mesecev.

60. člen
(delovna mesta)
Delovna mesta visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in visokošolskih sodelavcev se javno razpisujejo in zasedejo
v rokih in na način, kot to določa statut visokošolskega
zavoda.
Redni profesor ne glede na izpolnjevanje predpisanih pogojev za upokojitev lahko zaseda delovno mesto iz prejšnjega
odstavka do doseženega 70. leta starosti.
61. člen
(zasebni visokošolski učitelji)
Visokošolski zavod lahko izvajanje posameznih delov pred12

Visokošolskemu učitelju se v primeru iz prejšnjega odstavka
pedagoška obveznost prerazporedi, vendar se ne sme povečati za več kot eno tretjino.
VII. ŠTUDENTI
65. člen
(študenti)
Študent je oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na P0(1,aai9'
razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskom ali P° *
plomskem študijskem programu.
Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico.
poročevalk

66. člen
(pravice in dolžnosti študentov)
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi,
z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi
pogoji. Pri tem:
- se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo
I1 študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
- lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo
| študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti
v prejšnji smeri ali študijskem programu,
- se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
- lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot
je predvideno s študijskim programom,
- lahko najmanj trikrat opravljajo izpit iz istega predmeta
v enem študijskem letu, razen v s statutom določenih primerih, če narava predmeta to onemogoča.
S statutom visokošolskega zavoda se podrobneje uredijo
postopki in pravila, zlasti o:
- študijskem koledarju,
~ vpisnih postopkih,
- izpitnem režimu,
- napredovanju, vključno s pogoji za hitrejše napredovanje,
- dokončanju izobraževanja,
- prehodih med študijskimi programi,
- ponavljanju letnika oziroma pogojnem napredovanju,
~ nadaljevanju študija po prekinitvi,
- vzporednem, interdisciplinarnem in individualnem študiju,
- priznavanju izpitov in drugih študijskih obveznostih, opravljenih na različnih visokošolskih zavodih.
S statutom se določijo tudi:
- vrste dokumentov, ki se študentom izdajajo na podlagi
evidenc iz 81. člena tega zakona,
- postopek za uveljavljanje varstva pravic študentov,
~ organi, pristojni za vodenje postopkov in odločanje,
- disciplinska odgovornost in pravice ter dolžnosti študentov
v disciplinskem postopku in
~ druga pravila, povezana s pravicami in obveznostmi študentov.
67. člen
(soupravljanje študentov)
študenti imajo pravico preko svojih predstavnikov sodelovati
Pri delu in upravljanju visokošolskih zavodov v skladu s tem
zakonom in statutom.
Predstavniki študentskega sveta so vabljeni na seje organov
visokošolskega zavoda.
68. člen
(organiziranost študentov)
študenti imajo avtonomno pravico do oblikovanja skupnosti
Studentov. Način uresničevanja te pravice se določi z žarnom.
69. člen
(druge pravice In ugodnosti študentov)
študenti
imajo pravico do zdravstvenega varstva in drugih
u
9odnosti ter pravic v skladu s posebnimi predpisi.
^udenti imajo možnost bivanja v študenskih domovih.
hr"ka
j® us,a
noviteljoziroma
ali soustanovitelj
študentskega
doma RepuSlovenija
če se dejavnost
študentskega
doma
n
ancira ali sofinancira iz javnih sredstev, pogoje in merila ter
Postopek sprejema v študentski dom določi minister, pristoien
« visoko šolstvo.
Poročevalec

70. člen
(prenehanje statusa študenta)
Status študenta preneha, če študent:
- diplomira,
- ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega
semestra,
- se izpiše,
- se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
- je bil izključen,
- dokonča podiplomski študij,
- ne dokonča podiplomskega študija v ustreznem, s statutom
predpisanem roku.
V primerih iz druge, četrte in sedme alinee prejšnjega
odstavka se študentu iz upravičenihrazlogov status študenta
lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.
Študentkam materam, ki v času študija rodijo, se študentski
status podaljša še za eno leto za vsakega živo rojenega
otroka.
71. člen
(sodno varstvo pravic)
Zoper dokončno odločitev pristojnega organa visokošolskega zavoda o pridobitvi oziroma izgubi statusa študenta in
o drugih zadevah v zvezi s študijem se lahko sproži upravni
spor.
VIII. FINANCIRANJE
72. člen
(viri financiranja)
Visokošolski zavodi pridobivajo sredstva iz proračuna Republike Slovenije, šolnin in drugih prispevkov za študij, plačil za
storitve, dotacij, dediščin in daril ter iz drugih virov.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo v skladu
z namenom, za katerega so bila pridobljena.
73. člen
(financiranje javne službe)
Republika Slovenija zagotavlja za izvajanje javne službe sredstva za plače na osnovi sistemizacije in zasedbe delovnih
mest, za materialne stroške pedagoškega dela, za materialne
stroške raziskovalnega in umetniškega dela iz drugega
odstavka 42. člena tega zakona, za nakup in amortizacijo
nepremičnin in opreme, za interesne dejavnosti študentov ter
za druge naloge.
74. člen
(sistemizacija delovnih mest)
Sistemizacijo delovnih mest v javnem visokošolskem zavodu
določi rektor oziroma dekan samostojnega visokošolskega
zavoda na podlagi:
- obsega pedagoškega, raziskovalnega, umetniškega in drugega dela, potrebnega za izvedbo visokošolske dejavnosti kot
javne službe,
- delovne in pedagoške obveznosti delavcev,
- standardov za opravljanje visokošolske dejavnosti ter
- normativov za financiranje nacionalnega programa.
K sistemizaciji delovnih mest iz prejšnjega odstavka tega
člena da soglasje minister, pristojen za visoko šolstvo.
Na sistemizirano delovno mesto lahko visokošolski zavod tri
leta pred upokojitvijo visokošolskega učitelja vzporedno
zaposli še enega.
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75. člen
(normativi)
Normative za financiranje nacionalnega programa sprejme
Vlada Republike Slovenije. V postopku odločanja si pridobi
mnenje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije in mnenje
Odbora Državnega zbora, pristojnega za visoko šolstvo.
76. člen
(visokošolski skladi)
Visokošolski zavodi, ki so pravne osebe, lahko za upravljanje
s sredstvi oblikujejo sklade.
Poslovanje skladov vodijo upravni odbori.
Število članov, sestavo upravnih odborov, trajanje mandata
članov in delovanje skladov urejajo statuti.
77. člen
(šolnina in drugi prispevki)
Šolnina in drugi prispevki za študij po študijskih programih
z javno veljavnostjo so prihodek visokošolskega zavoda in se
določijo v skladu s predpisom ministra, pristojnega za visoko
šolstvo.
S predpisom iz prejšnjega odstavka se lahko določijo tudi
prispevki za druge posamične storitve visokošolskega zavoda.
Državljanom Republike Slovenije šolnine ni mogoče predpisati za izobraževanje v okviru dodiplomskih študijskih programov z javno veljavnostjo, ki se izvajajo kot javna služba, razen
če njihovo izvajanje presega z nacionalnim programom visokega šolstva določene standarde.

šolskih zavodov, Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije
in Svetu za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Poročilo se javno objavi.
X. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
ŠTUDENTOV
81. člen
(seznam evidenc z osebnimi podatki)
Visokošolski zavodi vodijo naslednje evidence z osebnimi
podatki študentov:
1. evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov,
2. osebni karton, ki se vodi za vsakega študenta od vključitve
v študij do končanja študija oziroma do izpisa,
3. zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu,
potek izpita in dosežena ocena,
4. evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskom
in podiplomskem izobraževanju.
Evidence iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka obsegajo:
ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek),
spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in
začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter
druge podatke po posebnih predpisih. Evidenca iz 2. točke
obsega še podatke o opravljenih izpitih, o napredovanju in
dokončanju študija.
Evidenca iz 3. točke prvega odstavka tega člena obsega: ime
in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol,
enotno matično številko občana, način študija, letnik študija
in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o tem, aljrl
izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo P
izpitu.

78. člen
(razpolaganje s presežki)

82. člen
(uporaba evidenc ž osebnimi podatki)

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za opravljanje
in razvoj dejavnosti.

Osebni podatki študentov iz evidenc iz prejšnjega člena se
zbirajo, obdelujejo shranjujejo in posredujejo za potrebe viso*
košolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, v drugih primerih pa10
v skladu s posebnimi predpisi.

IX. NADZOR
79. člen
(nadzor)

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki up°*
rabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna-

Nadzor nad zakonitostjo dela in izpolnjevanjem pogojev za
opravljanje visokošolske dejavnosti opravlja ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, v skladu s posebnimi predpisi.

83. člen
(shranjevanje evidenc)

Kontrola nad namensko porabo sredstev za opravljanje javne
službe se opravlja v skladu s posebnimi predpisi.

Evidence iz 81. člena tega zakona se trajno hranijo v sk'®gg
s posebnimi predpisi, razen evidence prijavljenih za vpis, kise
hrani do vpisa oziroma do izteka pritožbenih postopkov.

80. člen
(kontrola kvalitete)
Kvaliteto in učinkovitost izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega ter strokovnega dela visokošolskih zavodov spremlja in ocenjuje komisija za kvaliteto visokega šolstva, ki jo oblikujejo visokošolski zavodi na območju
Republike Slovenije.
Komisijo sestavljajo predstavniki vseh znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij. Komisija mora pridobiti
tudi mnenje študentov.
Komisija deluje po pravilih, ki jih določi v sodelovanju s senati
visokošolskih zavodov in v skladu z merili, ki jih določi Svet za
visoko šolstvo Republike Slovenije v sodelovanju s Svetom za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
Komisija o svojem delu enkrat letno poroča senatom visoko14

84.člen
(dokumentacija)
Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem<uoseb
nih podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo "' j
dokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani ose
podatki. Dokumenti o predhodni izobrazbi se po končan
vpisnem postopku vrnejo študentu.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
85. člen
(prevzem ustanoviteljstva)
Z dnem uveljavitve tega zakona postane ustanovitelj Unive^|
v Ljubljani in Univerze v Mariboru, ki nadaljujeta delo
javna visokošolska zavoda, Republika Slovenija.
poročevalk
*

Fakultete, umetniške akademije, višje in visoke šole, združene
v Univerzo v Ljubljani oziroma v Univerzo v Mariboru, postanejo z dnem uveljavitve tega zakona članice Univerze v LjubI Ijani oziroma Univerze v Mariboru.
86. člen
(akt o preoblikovanju univerz)

92. člen
(razpis za vpis)
Do izdaje predpisa iz petega odstavka 40. člena tega zakona
se uporabljajo določbe Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi
vpisa v usmerjenem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 9/91 in 7/92).
92.a člen

I Državni zbor sprejme akt o preoblikovanju univerz najkasneje
I v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. Z dnem uveljavitve
tega akta prenehajo veljati ustanovitveni akti članic univerz,
razen če z aktom o preoblikovanju ni drugače določeno.

Za dijake, ki bodo opravili maturo v letih 1995 - 1997, se pri
pogojih za vpis v visokošolski študij lahko s študijskim programom določijo predmeti izbirnega dela mature.

87. člen
(organi)

93. člen
(začasno financiranje javne službe)

Do izvolitve novih organov visokošolskih zavodov na podlagi
statutov, sprejetih po tem zakonu, delujejo organi, določeni
z veljavnimi statuti.

Do sprejema nacionalnega programa visokega šolstva se
javna služba financira v skladu s 64. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 12/
91-1).

88. člen
(uskladitev statutov in študijskih programov)
Do sprejema statutov univerz v skladu s tem zakonom se
uporabljajo veljavni statuti univerz in njunih članic, če niso
v nasprotju z zakonom.
Visokošolski zavodi, preoblikovani v skladu s tem zakonom,
uskladijo svoje statute s tem zakonom in aktom o preoblikovanju v šestih mesecih po sprejemu akta o preoblikovanju.
Statute iz prejšnjega odstavka sprejme svet visokošolskega
zavoda z večino glasov vseh članov sveta.
Visokošolski zavodi uskladijo študijske programe s tem zakonom najkasneje v dveh letih po njegovi uveljavitvi.
študenti, vpisani v programe iz prejšnjega odstavka, lahko
dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, vendar
najkasneje v roku, določenem za izvedbo študijskega pro9rama, podaljšanem za dve leti.
89. člen
(premoženje)
2 dnem uveljavitve tega zakona upravljanje z nepremičninami, pridobljenimi za opravljanje visokošolske dejavnosti,
prevzame univerza.
p
°pis premoženja, ki ga visokošolski za vod uporablja za
opravljanje visokošolske dejavnosti, se opravi na podlagi
Nance stanja na dan 31. 3. 1991.

90. člen
(sprememba imen)
?ava°di oziroma organizacije, ki uporabljajo imena iz 18. člena
«0 zakona, pa ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje visokooiske dejavnosti po tem zakonu, morajo v enem letu po
JBgovi uveljavitvi prilagoditi oziroma spremeniti svoje ime.
91. člen
(uveljavitev mature)
bo'?čba 38' č'®na tega zakona začne veljati za generacijo, ki
va* |a0nčala izobraževanje po programih srednjega izobraže-

94. člen
(rok za ustanovitev Sveta za visoko šolstvo Republike
Slovenije in komisije za kvaliteto)
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije se ustanovi najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Merila iz 2., 4. in 5. točke 49. člena tega zakona Svet za visoko
šolstvo Republike Slovenije določi najkasneje v šestih mesecih po ustanovitvi.
Komisija za kvaliteto visokega šolstva se ustanovi najkasneje
eno leto po uveljavitvi tega zakona.
95. člen
(veljavnost nazivov)
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so si
pridobili naziv pred uveljavitvijo tega zakona, obdržijo naziv
do izteka izvolitvene dobe.
Pravico do uporabe naziva imajo tudi upokojeni visokošolski
učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so si naziv pridobili
pred uveljavitvijo tega zakona.
V naziv profesorja univerze se lahko voli po uveljavitvi meril za
izvolitev v naziv visokošol- skih učiteljev v skladu s tem
zakonom.
96. člen
(rok za sprejem normativov)
Normativi za financiranje nacionalnega programa v visokem
šolstvu se sprejmejo najkasneje v šestih mesecih po sprejemu
nacionalnega programa, do njihove uveljavitve pa se uporabljajo normativi in standardi za opravljanje izobraževalne
dejavnosti v višjem in visokem šolstvu (Ur. I. Republike Slovenije, št. 39/92).
97. člen
(rok za sprejem podzakonskih aktov)
Predpise iz 7., 16., 40., 61., 69. in 77. člena tega zakona
minister, pristojen za visoko šolstvo, izda v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

v šolskem letu 1994/95.

ki so dokončale srednje izobraževanje do 1. junija
Poo90)'. ki so veljali
vpišejo
v 1. letnik visokošolskega
do uveljavitve
tega zakona. študija pod
Se lahko

Po roče valeč

98. člen
(uskladitev evidenc)
Vodenje in varstvo evidenc z osebnimi podatki študentov
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morajo visokošolski zavodi uskladiti z določbami tega zakona
najkasneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
99. člon
(prenehanje veljavnosti ZUI)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe

Državni zbor Republike Slovenije je 29. septembra 1993
obravnaval Predlog Zakona o visokem šolstvu - II obravnava
- in ga sprejel. Vladi Republike Slovenije je naročil pripravo
zakona za tretjo obravnavo. Vlada je pri pripravi upoštevala
določilo 195. člena Poslovnika Državnega zbora, po katerem
je za tretjo obravnavo treba pripraviti»celovito besedilo predloga zakona s sprejetimi amandmaji in z obrazložitvijo sprememb v besedilu členov, ki so bili predloženi za drugo obravnavo«.
Besedilo predloga zakona je v drugi obravnavi obsegalo 100
členov, od katerih jih je Državni zbor v osnovnem besedilu
sprejel 68.
Z amandmajem je bil dodatno predlagan en člen, amandmaji
pa so bili sprejeti še k 32 členom, in sicer:
k 3. členu:
Z amandmajem dr. Jožeta Pučnika je redakcijsko popravljen
prvi odstavek 3. člena. V drugem odstavku je z amandmajem
Odbora Državnega zbora za kulturo, šolstvo in šport univerzi
namesto neposredne »organizacije izvajanja« znanstveno- raziskovalnih in študijskih interdisciplinarnih programov
naložena »organizacija in izvajanje « teh programov. Predlagatelj zakona ob tem opozarja, da je uresničevanje take
določbe vprašljivo, saj se odmika od osnovnega koncepta
zakona oziroma od zakonskih rešitev v zvezi z opredelitvijo
visokošolskih zavodov in njenih organov, s postopki sprejemanja študijskih programov, s postopki izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev ipd. Uresničevanje te določbe bi torej po
mnenju predlagatelja zahtevala amandmajske popravke v vsebinsko povezanih členih, kot so: 2. oz. 10. člen (vrste oz.
pravna subjektiviteta posameznih visokošolskih zavodov), 14.
člen (pogoji za ustanovitev), 20., 21., 22. in 23. člen (organi),
32. In 42. člen (sprejemanje študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov), ter 56. člen (postopek za izvolitev). Poleg
tega bi bili potrebni še redakcijski popravki v nekaterih drugih
členih.
k 7. članu:
Sprejet je bil redakcijski amandma Odbora Državnega zbora
za kulturo, šolstvo in šport k prvemu odstavku. Dopolnitev
k drugemu odstavku je predlagala poslanska skupina SKD. Za
Slovence brez slovenskega državljanstva, za katere sicer velja
načelo izobraževanja pod enakimi pogoji kot za državljane
Republike Slovenije, bo treba v statutih univerz določiti olajšave pri vpisu.
Četrti odstavek tega člena je z amandmajem Vlade redakcijsko popravljen tako, da so izpuščene »osebe brez državljanstva«. Peti odstavek, prav tako po amandmaju Vlade definira
podrobnejše pogoje, ki jih bo za izobraževanje Slovencev
brez slovenskega državljanstva in za tujce predpisal minister
s podzakonskim aktom.
Sprejeti amandmaji po mnenju predlagatelja terjajo redakcijsko uskladitev določb v posameznih odstavkih.
k 8. členu:
S spremenjenim 8. členom predloga zakona je s sprejetim
amandmajem Vlade zaščitena slovenščina kot učni jezik,
navedeni pa so tudi razlogi, zaradi katerih je mogoče študijske programe oziroma njihove dele izvajati tudi v tujem
jeziku; s statutom visokošolskega zavoda bo treba določiti še
pogoje za izvajanje programov v tujem jeziku (npr. izbira
tujega jezika, vrste študijskih programov - dodiplomski oz.
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Zakona o usmerjenem izobraževanju ( Ur. I. SRS, št. 11/80, 6/
83, 25/89 in 35/89), ki se nanašajo na visoko šolstvo.
100. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

podiplomski, kolikšen del programa za posamezno skupino
študentov ipd.)
k 20. členu:
V prvem in drugem odstavku je z amandmajem dr. Jožeta
Pučnika redakcijsko popravljen vrstni red naštetih organov,
v drugem odstavku je poleg tega z amandmajem Odbora za
kulturo, šolstvo in šport študentski svet postavljen kot obvezen organ članice univerze. Členu je z amandmajem Toneta
Peršaka dodan še zadnji odstavek, po katerem imajo visokošolski zavodi, ki ne izvajajo študijskih programov z javno
veljavnostjo, lahko tudi »drugačne organe«. Predlagatelj opozarja, da taka določba visokošolskemu zavodu, ki sicer ne bo
izvajal javnoveljavnih študijskih programov, bo pa ustanovljen
po tem zakonu in bo uporabljal ime v skladu s tem zakonom,
daje možnost, da bo posloval brez npr. senata ali podobnega
strokovnega organa.
k 21. členu:
V 21. členu je s sprejetim amandmajem dr. Jožeta Pučnika in
desetih poslancev v celoti nadomeščen drugi odstavek besedila iz druge obravnave predloga zakona. Novo besedilo
določa, da senat sestavljajo redni profesorji, ki jih izvolijo
redni in izredni profesorji. Besedilo upošteva tudi pobude iz
drugih vloženih amandmajev ter sklepa št. II Državnega zbora,
sprejetega ob drugi obravnavi predloga zakona, po katerem
morajo biti v senatu zastopane vse znanstvene in umetniške
discipline in strokovna področja visokošolskega zavoda.
Predlagatelj z namenom tega amandmaja soglaša, vendar
meni, da je vsebinsko še vedno nekoliko pomanjkljiv, sat
postavlja povsem enaka merila za senat univerze in za senat
članice univerze oz. za senat samostojnega visokošolskega
zavoda; posebno nanovo nastajajoče visoke strokovne šola
pa postavlja v položaj, ko senata, če upoštevamo 2. odstavaK
52. člena, ki za učitelje na teh šolah predvideva tudi predavatelje in višje predavatelje, ne bo mogoče oblikovati.
k 22. členu
S sprejetim amandmajem dr. Jožeta Pučnika je besedilo 22,
člena iz druge obravnave predloga zakona v celoti nadomesčeno. Namen predlaganega amandmaja je bil ločiti upravi/anje visokošolskih zavodov od reševanja drugih strokovnm,
znanstvenih in študijskih vprašanj in natančneje opredeli•
delo tega organa. Z namenom predlaganega amandmaja je j
mogoče soglašati, vendar predlagatelj ugotavlja, da je tak
oblikovan člen nepopoln, saj ne določa funkcije tega organa
in zožuje njegove pristojnosti glede na določila Zakona
o zavodih (UR. I. RS, št. 12/91). Prav tako je opuščena sesla.V0
tega organa, kar pomeni, da je treba upoštevati sestavo, k°JI°
določa Zakon o zavodih (predstavniki ustanovitelja, predsta
zaV0
niki delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katerozajenter
■
S
ustanovljen, ter predstavniki uporabnikov oziroma '
t ia
rane javnosti). Ob prvi obravnavi predloga zakona pa je ""
skupina »uporabnikov« ocenjena kot ne dovolj definirana '
na zelo različne načine razumljena skupina. Pri pripravi bes
dila zakona za drugo obravnavo je bila zato izpuščena.
k 23. členu
K 23. členu je bil sprejet amandma dr. Jožeta
Amandma delno redakcijsko, delno, zlasti v uvodnem
delu P
tudi vsebinsko spreminja za drugo obravnavo Predla9 oa
besedilo. Določilo, da »rektor vodi, predstavlja in zastop
univerzo ter opravlja druge v tem členu navedene naloge*• I
poročevalk

sicer nesporno, vendar predlagatelj meni, da je zaradi povezanosti z drugimi členi tega zakona (npr. z 20. in 25. členom), pa
tudi zaradi povezanosti z drugimi zakoni (zakon o zavodih,
delovnopravna zakonodaja itd.) nezadostno. Iz zakona mora
biti razvidno, kdo je poslovodni organ in kdo je strokovni
vodja univerze.
k 26. členu:
Določilo drugega odstavka tega člena je vsebinsko dopolnjeno z amandmajem Odbora Državnega zbora za kulturo,
šolstvo in šport in amandmajem Vlade, študentski svet bo
med drugim lahko dajal tudi mnenje o kandidatih za rektorja
in dekana ter sprejemal in izvajal program interesnih dejavnosti študentov visokošolskega zavoda.
k 31. členu:
Člen je dopolnjen in popravljen v drugem in četrtem odstavku
z amandmajema Odbora Državnega zbora za kulturo, šolstvo
in šport tako, da je kot nov organ študentskega doma določen
študentski svet stanovalcev, študentom pa je dana tudi možnost da študentski dom soupravljajo prek študenta, člana
upravnega odbora.
k 33. členu:
člen je redakcijsko, v zadnji alinei pod točko b pa tudi vsebinsko popravljen v skladu z amandmajem Odbora Državnega
zbora za kulturo, šolstvo in šport. Predlagatelj ob tako dopolnjenem členu opozarja na vprašanje ustreznosti določbe
o trajanju doktorskega študija v zadnji alinei prvega odstavka
36. člena.
k 35. členu:
Člen je v zadnjem odstavku dopolnjen z amandmajem Vlade
tako, da bodo študijski programi z javno veljavnostjo objavljeni najkasneje do razpisa za vpis. S tem bo študentom
zagotovljeno, da bodo o vsebini študijskih programov seznanjeni pravočasno, to je najkasneje šest mesecev pred dejanskim vpisom v študijski program.
k 36. členu:
Drugi odstavek tega člena je dopolnjen z amandmajem dr.
Petra Tanciga in omogoča študentom doktorskega študija, da
pod pogoji, določenimi s statutom, zaključijo študij z magistrskim delom.
k 37. členu:
člen je dopolnjen z novim četrtim odstavkom (amandma
Vlade), po katerem se lahko s študijskim programom prilagodita organizacija in časovna razporeditev predavanj, seminarjev in vaj na umetniških akademijah.
k 38. členu:
Z,eamandmajem dr. Jožeta Pučnika je bil črtan drugi odstavek
ga člena, ki je določal, da visokošolski zavod s študijskim
Programom lahko določi predmete izbirnega dela mature. Ker
bi tako določilo za generacije že vpisanih srednješolcev
Pomenilo retroaktivno urejanje njihovih pravic, je s prehodno
določbo (gl. 92. a člen) za te generacije dijakov takšna možnost ohranjena.
* 44. členu:
člen je v prvem odstavku redakcijsko izboljšan v skladu
amandmajem dr. Petra Tanciga in dopolnjen z novi drugim
odstavkom - amandmajem predlagatelja zakona, ki določa,
da morata biti nacionalna programa visokega šolstva in raziskovalne
dejavnosti pri opredeljevanju raziskovalnih področij
med
seboj usklajena.

2

k 45. členu:
Drugi odstavek tega člena je dopolnjen z amandmajem dr.
Poročevalec

Petra Tanciga, in sicer tako, da pri pripravi izhodišč za pripravo nacionalnega programa visokega šolstva sodeluje tudi
Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
k 46. členu:
Na osnovi amandmaja skupine poslancev ( Breda Pečan,
Štefan Kociper, Žarko Pregelj, Danica Simšič) je skupnost
študentov opredeljena kot eden izmed izvajalcev nacionalnega programa visokega šolstva. Tretji odstavek je v skladu
z amandmajem poslanske skupine SKD dopolnjen tako, da pri
izvajanju nacionalnega programa sodeluje tudi ministrstvo,
pristojno za znanost in tehnologijo. Predlagatelj v zvezi s tem
opozarja, da ministrstvo kot upravni organ ne more biti neposredni soizvajalec visokošolskih dejavnosti, uvrščenih v nacionalni program.
k 50. členu:
Besedilo drugega odstavka tega člena je v skladu z amandmajem Vlade redakcijsko popravljen oziroma dopolnjen.
k 52. členu:
Z amandmajem dr. Jožeta Pučnika je popravljen prvi odstavek
tega člena tako, da je opuščen naziv »profesor univerze«,
redakcijsko pa je dopolnjen tudi tretji odstavek.
k 56. členu:
Na predlog skupine desetih poslancev je ta člen v drugem
odstavku dopolnjen tako, da je rednim profesorjem in znanstvenim svetnikom omogočena ponovna izvolitev v naziv po
novih, strožjih merilih. Dodan je tudi nov tretji odstavek, po
katerem bodo imeli tako izvoljeni profesorji in znanstveni
svetniki prednost pri kandidiranju za najodgovornejše funkcije in višjo plačo.
k 60. členu:
Besedilo tega člena je dopolnjeno z amandmajem Vlade in
sicer tako, da lahko redni profesor ne glede na izpolnjevanje
pogojev za upokojitev, zaseda delovno mesto visokošolskega
učitelja do doseženega 70. leta starosti.
k 62. členu:
Na predlog poslanske skupine SKD je člen dopolnjen z novim
drugim odstavkom, ki določa, da lahko visokošolski zavodi
največ za dobo enega leta povabijo k sodelovanju habilitirane
učitelje drugih univerz, ki imajo pravico predavati v tujem
jeziku. Vlada ugotavlja, da je amandna terminološko neusklajen s prvim odstavkom tega člena in tudi s celotnim besedilom
zakona. V povezavi z nanovo oblikovanim 8. členom, v katerem je uporaba tujega jezika natančno opredeljena, je
amandma nepotreben.
k 63. členu:
Z amandmajem Vlade je preoblikovan prvi odstavek tega
člena, s čimer je odpravljeno pogojevanje pedagoških obveznosti visokošolskih delavcev z vrsto visokošolskega zavoda;
poleg tega je z amandmajem poslanske skupine SKD ta odstavek dopolnjen z določilom, po katerem se praviloma za vsako
sistemizirano mesto visokošolskega učitelja sistemizira vsaj
po eno asistentsko mesto. Na predlog Odbora Državnega
zbora za kulturo, šolstvo in šport je bil sprejet tudi nov tretji
odstavek, s katerim se izenačujejo pedagoške obveznosti le
visokošolskim učiteljem na štiriletnih visokih strokovnih
šolah, ki v skladu z aktom o ustanovitvi obvezno opravljajo
raziskovalno delo. Vlada ugotavlja, da je besedilo predlaganega amandmaja terminološko neusklajeno s prvim odstavkom, hkrati pa ohranja pedagoške obveznosti visokošolskih
učiteljev po vrstah šol, kar tudi vsebinsko ni v skladu z amandmajem, sprejetim k prvemu odstavku tega člena. Amandma
poslanske skupine SKD po vsebini sodi v 74. člen zakona, ki
ureja sistemizacijo delovnih mest.
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k 66., 67., 68., 70. In 71. členu:
Navedeni členi v poglavju o študentih so z amandmaji Toneta
Peršaka, Odbora Državnega zbora za kulturo, šolstvo in šport,
Vlade, Skupine poslancev (Breda Pečan, Štefan Kociper,
Žarko Pregelj in Danica Simšič) in skupine petnajstih poslancev redakcijsko izboljšani in vsebinsko dopolnjeni oziroma
popravljeni. Trikratno opravljanje izpita iz posameznega predmeta je omogočeno v vsakem študijskem letu, razen, če
narava predmeta to onemogoča. Predstavniki študentskega
sveta so vabljeni na seje organov visokošolskega zavoda,
študenti so dobili pravico do oblikovanja svoje skupnosti
v skladu s posebnim zakonom, študentkam materam se študentski status podaljša še za eno leto za vsakega živorojenega otroka, sodno varstvo pravic študentov pa ni več omejeno le na pridobitev oziroma izgubo statusa, ampak se
nanaša tudi na druge zadeve v zvezi s študijem.
k 75. členu:
75. člen je dopolnjen z amandmajem Odbora Državnega
zbora za kulturo, šolstvo in šport, po katerem si bo morala
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Vlada v postopku sprejemanja normativov za financiranje
nacionalnega programa visokega šolstva pridobiti tudi mnenje tega Odbora.
k 77., 80. In 90. členu:
Državni zbor je k 77. členu sprejel amandma Vlade, s katerim
je rešeno vprašanje plačevanja šolnin, k 80. členu pa
amandma dr. Petra Tanciga, s katerim je določeno, da si mora
komisija za spremljanje in ocenjevanje kvalitete visokega šolstva pri ocenjevanju le-te pridobiti tudi mnenje študentov. Na
predlog Odbora Državnega zbora za kulturo, šolstvo in šport
je bil z redakcijskim amandmajem izboljšan 90. člen.
9?.. a člen:
Kot je razvidno že iz obrazložitve k 38. členu predloga tega
zakona je z 92. a členom, ki ga je pripravila skupina poslancev, določeno, da se za dijake, ki bodo opravljali maturo
v letih 1995 - 1997, pri pogojih za vpis v visokošolski študij
lahko s študijskim programom določijo predmeti izbirnega
dela mature.

poročevalk

Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O CARINSKI SLUŽBI - EPA 150 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 50. seji dne 21. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CARINSKI SLUŽBI,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi 174.
člena, drugega odstavka 195. člena in 196. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Ob tem je Vlada Republike Slovenije določila besedilo
amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi, ki vam jih pošiljamo
v obravnavo in sprejem na podlagi prvega odstavka 297.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
-mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu
za finance,
- Franc KOŠIR, direktor Republiške carinske uprave,
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Tatjana MLEKUŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Jože SINTIĆ, svetovalec ministra za finance.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi

1. člen
V zakonu o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91-1) se v 5.
členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"V delovno področje Republiške carinske uprave spada tudi
opravljanje zadev s področja nadzora prehajanja čez državno
mejo, naloge v zvezi z ugotavljanjem mejnih incidentov in
drugih kršitev nedotakljivosti državne meje na mejnem prehodu ter skrb za izvajanje predpisov s področja tujcev in
mednarodnih sporazumov, ki urejajo prehajanje čez državno
mejo, na mejhnih prehodih, za katere Vlada Republike Slovenije določi, da enote republiškega organa za notranje zadeve
n
a njih ne opravljajo kontrole prehajanja čez državno mejo (v
nadaljnjem besedilu: mejni prehodi, ki jih določi Vlada).
Ne glede na pooblastila iz prejšnjega odstavka, sme ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, uporabiti enote organa za
notranje zadeve, določene za kontrolo prehajanja čez
državno mejo, če je to potrebno iz varnostnih razlogov, predvsem zaradi varnosti državne meje in odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj. O tem mora predhodno obvestiti pristojni carinski organ, kolikor zaradi nevarnosti odlašanja ni
Potrebno takojšnje ukrepanje.«
2. člen
V 6. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
*2 zagotavlja enotno uporabo carinskih in drugih predpisov
Po carinarnicah in nadzoruje delo carinarnic, ter izdaja in
nosV 3

uraclne obra2ce in

publikacije v okviru svoje dejav-

g® 8; točko se dodajo nove 9.. 10., 11. in 12. točka, ki se
*9. opravlja kemične in fizikalne analize vzorcev blaga in daje
okovna mnenja s tega področja;
s de
9 luje z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve,
. ®radi medsebojnega obveščanja o zadevah mejne kontrole
.. . varnosti državne meje ter drugih zadevah iz drugega
stavka 5. člena tega zakona;
11

sodeluje s pristojnimi mejnimi organi sosednjih držav;
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^rbi za uniformo in drugo osebno opremo, oborožitev,
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tehnično in drugo opremo v organih carinske službe ter skrbi
za izgradnjo in vzdrževanje delovnih prostorov organov carinske službe.«
3. člen
V 11. členu se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. na mejnih prehodih, ki jih določi Vlada, opravlja zadeve
s področja kontrole prehajanja čez državno mejo, naloge
v zvezi z ugotavljanjem mejnih incidentov in drugih kršitev
nedotakljivosti državne meje na mejnem prehodu ter skrbi za
izvajanje predpisov s področja tujcev in mednarodnih sporazumov, ki urejajo prehajanje čez državno mejo;«
Dosedanje 5., 6. in 7. točka postanejo 6., 7. in 8. točka.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se za besedo »Začetek« doda
besedilo »in prenehanje«.
5: člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: »Republiški carinski upravi se zagotavljajo za osebne dohodke do
20% večja sredstva od sredstev, ki se zagotavljajo za podobna
delovna mesta v drugih republiških upravnih organih in republiških organizacijah, za pooblaščenost in za pogoje dela
v temeljni dejavnosti carinske službe, ki se opravlja na prostem, pod vplivom plinov, z uporabo specifične opreme,
z nošenjem orožja, pri pregledu prevoznih sredstev, blaga in
potnikov na mednarodnih cestnih, železniških, morskih, rečnih in zračnih mejhnih prehodih ter delavcev, ki delajo pri
operativni kontroli in nadzorstvu ter preprečevanju tihotapljenja«.
V drugem odstavku se beseda »direktorja« nadomesti z besedami »ministra, pristojnega za finance«.
6. člen
V 16. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda
naslednje besedilo:
»in ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora
za kaznivo dejanje, storjeno z naklepom, ki se preganja po
uradni dolžnosti, oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
takšnega kaznivega dejanja.«
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Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki
se glasita:
»Kdor želi prvič skleniti delovno razmerje v organih carinske
službe za delovno mesto carinika, ne sme biti starejši od 30
let.
Delavcu, ki je obsojen za kaznivo dejanje iz prvega odstavka
tega člena, preneha delovno razmerje z dnem pravnomočnosti sodbe.«
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog za objavo potreb in za sprejem novih delavcev
v carinarnico predloži direktorju upravnik carinarnice.«
8. člen
V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo: »ki je predpisan
za delavce v družbenih organih, pri drugem organu ali organizaciji«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Izpit iz prejšnjega odstavka mora delavec opraviti najkasneje v enem letu
po sklenitvi delovnega razmerja.«
V tretjem odstavku se črta besedilo: »pri upravnem organu
oziroma organizaciji«.
V četrtem odstavku se besedilo »najpozneje v enem letu«
nadomesti z besedilom »najpozneje v šestih mesecih«.
9. člen
Za 19. členom se doda nov 19. a člen, ki se glasi.
»19.a člen

14. člen
30. člen se črta.
15. člen
V IV. poglavju se naslov četrtega podpoglavja spremeni tako,
da se glasi
»4. Pooblastila delavcev organov carinske službe«.
16. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delavci, ki opravljajo dela kontrole prometa s tujino, carinjenja in carinskega nadzora, preprečevanja carinskih prekrškov, revizije, kontrole prehajanja čez državno mejo in nadzora nad delom carinarnic, so pooblaščene uradne osebe.
Kateri delavci Republiške carinske uprave in carinarnic so
pooblaščene uradne osebe, določi direktor Republiške carinske uprave na podlagi pravilnika o sistemizaciji.«
17. člen
Za 31. členom se doda nov 31. a člen, ki se glasi:
»31. a člen
Pooblaščene uradne osebe so dolžne nadzorovati pretok ljudi
in blaga ter promet čez državno mejo, preprečevati in odkrivati carinske prekrške, kazniva dejanja in gospodarske prestopke v carinskem postopku, ter opravljati devizno - valutno
kontrolo v mednarodnem potniškem in obmejnem prometu
s tujino.
Pri opravljanju uradnih nalog imajo pooblaščene uradne
osebe pravico pregledati osebne in druge dokumente za
prestop meje ter kontrolirati prometno sredstvo in stvari.

Delavci, ki uporabljajo pri delu specialno tehnično opremo, in
pooblaščene uradne osebe carinske službe (v nadaljnjem
besedilu: pooblaščene uradne osebe), ki nosijo orožje,
morajo biti za tako delo posebej usposobljene.

Če pri izvajanju svojih nalog pooblaščene uradne osebe ugotovijo znake kaznivega dejanja oziroma prekrška, morajo
takoj obvestiti pristojni organ za notranje zadeve; kadar nj
mogoče drugače zavarovati dokaza ali preprečiti škodljivj"
posledic dejanja, ki ima znake kaznivega dejanja, smejo
osebo začasno zadržati, vendar najdlje do 3 ur.«

Izobraževanje teh delavcev se izvaja po posebnem programu,
ki ga določi Republiška carinska uprava v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve «

18. člen

10. člen
V tretjem odstavku 21. člena se za besedilom »ali novih
organizacijskih enot« postavi vejica ter doda besedilo »zaradi
narave dela«.
11. člen
Peti odstavek 22. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
12. člen
Za tretjim odstavkom 23. člena se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»Delavec, ki je razporejen po lastni želji, nima pravice do
nadomestil iz prvega in drugega odstavka tega člena ter do
drugih nadomestil, določenih s tem zakonom.«
13. člen
V 26. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Začasno razporejeni delavec se mora zglasiti na delo v roku,
ki je določen v odločbi o premestitvi oziroma razporeditvi,
najpozneje pa v treh dneh od dneva vročitve odločbe. Ugovor
delavca ne zadrži izvršitve odločbe.«
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32. člen se spremenj tako, da se glasi:
»Pooblaščene uradne osebe in delavci s posebnimi Poob'^'
stili in odgovornostmi ter drugi delavci, za katere je to posebej
določeno, morajo nositi službeno obleko.
Poleg službene obleke imajo delavci, ki opravljajo preg)ede
v prevoznih in prenosnih sredstvih, v carinskih magazininrazkladališčih, skladiščih, shrambah in carinskem laboratoriju ter delavci pri drugih strokovno-tehničnih delih in nalogah, ki jih določi direktor, pravico tudi do delovne obleke.
Vida Republike Slovenije določi barvo in oznake službene
obleke, minister, pristojen za finance, na predlog direktor)
Republike carinske uprave, pa določi, kateri delavci n0Slj
službeno oziroma delovno obleko ter predpiše kroj, trajanje
način njene uporabe.«
19. člen
Za 32. členom se dodajo novi členi 32. a, 32. b, 32. c, 32. t i"
32. d, ki se glasijo:
»32. a člen
Pooblaščene uradne osebe in delavci s posebnimi pooblastH^
in odgovornostmi ter delavci, za katere je to posebej do
čeno, imajo službeno izkaznico.
Službeno izkaznico izda direktor.
poročevalec

Službena izkaznica se delavcu odvzame oziroma jo mora
delavec vrniti:
1 če delavcu preneha delovno razmerje ali če se razporedi na
delovno mesto, za katero ni predpisana službena izkaznica;
2. če se delavcu odvzamejo pooblastila, zaradi katerih je bil
upravičen do službene izkaznice;
3. če se v disciplinskem postopku z dokončno odločbo ugotovi, da je delavec hudo kršil svoje delovne obveznosti.
Začasno, do zaključka kazenskega postopka, se odvzame
službena izkaznica in orožje, če je zoper delavca uvedena
preiskava, ali če je vložen obtožni predlog oziroma obtožnica
brez preiskave.
Pravilnik o uveljavljanju pravice do službene izkaznice ter
obrazec službene izkaznice izda minister, pristojen za
finance, na predlog direktorja.
32. b člen
Pooblaščene uradne osebe na mejnih prehodih, ki jih določi
»lada, in drugi delavci, za katere to določi direktor Republiške
carinske
uprave in so usposobljeni po programu iz 19 a. člena
,e
ga zakona, imajo pravico in dolžnost imeti in nositi orožje in
strelivo v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister, pristojen
*a finance, na predlog direktorja Republiške carinske uprave.
Pri opravljanju uradnih nalog sme pooblaščena uradna oseba
uporabiti strelno orožje samo, če ne more drugače odvrniti od
sebe neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogromno njeno življenje.
32. c člen
Pfedno uporabi pooblaščena uradna oseba strelno orožje,
^°ra tistega, zoper katerega naj bi uporabila strelno orožje,
opozoriti s klicem: »Stoj, streljal bom«, in z opozorilnim
strelom v zrak, kadar okoliščine to dopuščajo.

»Disciplinski ukrep prenehanje delovnega razmerja se
obvezno izreče delavcu, ki huje krši delovno obveznost tako,
da prihaja na delo v vinjenem stanju ali uživa med delom
alkohol ali druga narkotična sredstva, ki zmanjšujejo zmožnost za delo. Alkoholiziranost delavca se preverja z alkotestom.«
21. člen
Za 33. členom se doda nov 33. a člen, ki se glasi:
»33. a člen
O disciplinski odgovornosti delavcev na prvi stopnji odloča:
- direktor Republiške carinske uprave za delavce uprave;
- upravnik za delavce carinarnice.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka ima delavec pravico
do ugovora na disciplinsko komisijo v osmih dneh od dneva
vročitve odločbe.«
22. člen
V IV. poglavju se za 5. podpoglavjem doda novo podpoglavje,
ki se glasi »6. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu«.
V tem podpoglavju se doda novi 33. b člen, ki se glasi;
»33. b člen
Republiška carinska uprava in carinarnice so dolžne upoštevati posebne predpise, s katerimi se ureja varnost in zdravje
delavcev pri delu, delavci pa so odgovorni, da z največjo
možno skrbjo varujejo svojo lastno varnost in zdravje pri delu,
kakor tudi varnost in zdravje drugih oseb, če je to odvisno od
njihovega ravnanja.
Minister, pristojen za finance, na predlog direktorja Republiške carinske uprave, izda pravilnik o varstvu pri delu, s katerim podrobneje določi organizacijo in izvajanje varstva pri
delu, medsebojne obveznosti in odgovorne osebe na posameznih ravneh.«
23. člen

Pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo delo pod vodstvom
nadrejenega, smejo uporabiti orožje samo po njegovem
ukazu. Uporabo orožja sme ukazati nadrejeni le v primerih iz
orugega
odstavka prejšnjega člena in pod pogoji iz prejšn
)ega odstavka.

V prvem odstavku 36. člena se za besedami »se zagotovijo
stanovanja« dodajo besede »ali sredstva za nakup stanovanj«.

32. č člen

24. člen

Rektor Republiške carinske uprave lahko delavcu odvzame
'atus pooblaščene uradne osebe, če le-ta uporabi pooblav
nasprotju s tem zakonom in drugimi predpisi, ali če iz
r
bu'°9°v varnosti ni več primeren za opravljanje nalog pooasčene uradne osebe in ga razporedi na drugo ustrezno
V
irfo°goče
1° mesto
delovnega
mesta mesta
ni, niti ni
delavcu
zagotoviti takega
ustreznega
delovnega
v drugem
a nem
organu, delavcu preneha delovno razmerje po
D . ^
°'eku odpovednega roka.
Od
s,a,usa
0dv2em
pooblaščene uradne osebe ima za posledico
ern
službene izkaznice in orožja ter prepoved nošenja
S|u#*
"ene obleke in vseh pravic, ki izhajajo iz tega statusa.

Za 36. členom se dodata nova 36. a in 36. b člen, ki se glasita:

Direktor Republiške carinske uprave lahko v utemeljenem
primeru razreši delavca organa carinske službe dolžnosti
varovanja državne, vojaške ali uradne tajnosti, v soglasju
s skrbnikom podatkov.

32. d člen

36. b člen

p^bliška carinska uprava zagotovi strokovno pravno
p0st° Pooblaščeni uradni osebi, ki je v kazenskem
0r
Qa pria" 'e ,0*ena zaracli odškodnine, ker je po oceni
stre,"no3 orožje
opravljanju
naloge
uporabila
oziroma je uradne
opravljala
delo vzakonito
skladu s predpisi.«

Delavci, zaposleni v organih carinske službe, ne smejo opravljati dela, ki ni združljivo z naravo dejavnosti carinske službe,
kot so zunanjetrgovinske, špediterske ter svetovalne dejavnosti s teh področij in tudi ne smejo biti lastniki podjetij, ki
opravljajo takšno dejavnost.

20. člen

Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za nezdružljivost del
oziroma dejavnosti iz prejšnjega odstavka, predpiše minister,
pristojen za finance, na predlog dirketorja Republiške carinske uprave.«

^oda

se

se na
koncu 4. točke doda besedislo »ter orožja«.
nov drugi odstavek, ki se glasi:

»36. a člen
Delavci, zaposleni v organih carinske službe, so dolžni varovati državno, vojaško in uradno tajnost. Dolžnost varovanja
državne, vojaške in uradne tajnosti traja tudi po prenehanju
delovnega razmerja.

25. člen

27. člen

V sedmem odstavku 19. člena in v drugem odstavku 20. člena
se beseda »direktor« nadomesti z besedami »minister, pristojen za finance, na predlog direktorja Republiške carinske
uprave«, v ustreznem sklonu.

Delavci, ki so sklenili delovno razmerje pred uveljavitvijo tega
zakona, so dolžni opraviti dopolnilni izpit za delo v okviru
temeljne dejavnosti v rokih, določenih v 19. členu zakona
o carinski službi (Uradni list RS št. 1/91-1).

26. člen

28. člen

V zakonu se na vseh mestih besedilo »Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Vlada Republike Slovenije«, besedilo »Republiški sekretariat za finance«
pa z besedilom »ministrstvo, pristojno za finance«, v ustreznem sklonu.

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

OBRAZLOŽITEV
Na osnovi sprejetih amandmajev na seji Državnega zbora
Republike Slovenije k predlogu zakona o spremembah in
dopolntivah zakona o carinski službi, dne 5. 10. 1993, so
v besedilu posameznih členov nastale naslednje spremembe:
- sprejeti amandma k 17. členu (novi 31. a člen, tretji odstavek) dovoljuje začasno zadržanje osebe le za primer suma
kaznivega dejanja, čas začasnega zadržanja pa se skrajšuje
s 6 na največ 3 ure;
- sprejeta amandmaja k 19. členu (novi 32. c člen in novi 32.
č člen) predstavljata a) še večjo natančnost in nedvoumnost
pooblastila za uporabo orožja pod vodstvom nadrejenega
(redakcijsko dopolnilo) in b) prenehanje delovnega razmerja

pooblaščeni uradni osebi v organih carinske službe po
poteku odpovednega roka šele potem, ko mu ni bilo mogoče
zagotoviti ustreznega dela v drugem državnem organu;
- sprejeti amandma k 20. členu pomeni obvezno ugotavljanje alkoholiziranosti delavcev z alkotestom;
- sprejeta amandamaja k 22. členu (novi 33. b člen in novi 33.
c člen) pomenita:
a) črtanje predloga za uvedbo beneficirane delovne dobe
carinikov na mejnih prehodih;
b) črtanje predloga o določitvi pokojninske osnove na podlagi
povprečnega osebnega dohodka delavca v zadnjem koledarskem letu pred upokojitvijo.

Predlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU - EPA 291 - DRUGA OBRAVNAVA
Republike Slovenije, pošiljamo predlagatelji, poslanci
Državnega zbora, Ivan Sisinger, Franc (Feri) Horvat in
Miran Potrč v drugo obravnavo

POSLANSKA SKUPINA
ZDRUŽENE LISTE
Predlagatelji poslanci Državnega zbora:

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU - EPA 291

Ivan SISINGER, I. r.
Miran POTRČ, I. r.
Feri HORVAT, I. r.
Na podlagi 174. in 187. člena poslovnika Državnega zbora

Kot predstavnika predalgateljev bosta pri delu delovnih
teles Državnega zbora sodelovala Ivan Sisinger in Miran
Potrč.
•

Predlog zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
l.člen
Drugi odstavek 274. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, štev. 12/92, z dne 13. 3.
1992) se spremeni tako, da glasi:
»Skupščino sestavlja 40 članov, od tega 10 predstavnikov, ki
jih imenujejo organizacije in delodajalci, organizirani
v gospodarski zbornici ter drugih združenjih delodajalcev in
30 predstavnikov zavarovancev in uživalcev pravic, od katerih
- 10 predstavnikov imenujejo reprezentativni sindikati
- 16 predstavnikov društva ter druge oblike povezovanja in
organiziranja upokojencev
- 4 predstavnike organizacije delovnih invalidov.«
Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
»Predstavnike upokojencev imenujejo društva ter druge

oblike njihovega povezovanja in organiziranja ob upoštevanju
načela pluralnosti in proporcionalnosti.«
2. člen
Drugi odstavek 319. člena se spremeni tako, da glasi: »Mandat članov prve skupščine zavoda traja do izvolitve članov
skupščine po določbah 1. člena tega zakona. Volitve morajo
biti izvedene najkasneje tri mesece po uveljavitvi zakona,
oziroma najkasneje mesec dni po soglasju Državnega zbora
Republike Slovenije k spremembam in dopolnitvam statuta
ZPIZ«.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na 12. seji dne 14. 10. 1993, ob prvi obravnavi
zakona sprejel naslednja stališča in sklepe:
1. Predlagatelji Ivan Sisinger, Miran Potrč in Franc (Feri)
Horvat naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
v prvem členu natančneje opredelijo imenovanje članov
različnih organizaicj in sindikatov tako, da se upošteva načelo
pluralnosti in proporcionalnosti.
2. Državni zbor Republike Slovenije do uveljavitve zakona
o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju podaljšuje mandat Skupščini Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije.
3. Predlagatelji in Vlada Republike Slovenije naj za drugo
obravnavo zakona pripravijo spremembo 306. člena veljavnega zakona tako, da bo mogoče šteti v pokojninsko dobo
poleg časa, prebitega v zaporih in na prisilnem delu zaradi
političnih razlogov, tudi udeležbo v vojni in čas trajanja prisilne mobilizacije v nemško vojsko, ne glede na poseben
zakon.
f ■ Predlog zakona o spremembah zakona o pokojninskem in
mvalidskem zavarovanju za drugo obravnavo v mesecu
novembru pripravijo predlagatelji.
Predlagatelji zakona so 15. 10. 1993 ministrstvo za delo,
družino in socialno politiko ter vlado opozorili na obveznost
sodelovanja
pri realizaciji 3. sklepa. Za strokovno mnenje
v
zvezi s tem so zaprosili tudi sekretariat za zakonodajo in
Pravne zadeve.
Paradi načina realizacije 1. sklepa so predlagatelji 15. 10. 1993
naprosili za sodelovanje koordinacijski odbor upokojenskih in
"ivalidskih organizacij in z njimi uskladili pripravljeno besePoročevalec

dilo predloga zakona na sestanku dne 20. 10. 1993. Na tem
sestanku je sodeloval tudi predstavnik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
Vsebina predlaganega 1. člena zakona upošteva načelo pluralnosti in proporcionalnosti pri imenovanju članov različnih
organizacij in sindikatov. Pri sindikatih ko, da predstavnike
imenuje reprezentativni sindikata. Pri upokojencih pa tako,
da jih imenujejo društva ter druge oblike povezovanja In
organiziranja upokojencev, ob upoštevanju načela pluralnosti in proporcionalnosti, kar je urejeno v 2. alinei prvega
odstavka in v drugem odstavku 1. člena predloga zakona.
V sporazumu s predstavniki upokojencev v njihovem koordinacijskem odboru predlagatelji pri tem predlogu izhajajo iz
naslednjih izhodišč:
- da naj 274. člen zakona uredi le sestavo in načela za
izvolitev predstavnikov posameznih interesnih skupin,
- da mora v skladu z 277. členom zakona podrobnejšo
sestavo in način izvolitve članov skupščine določiti statut
zavoda,
- da načelne opredelitve zakona jasno določajo, da morajo
pri imenovanju predstavnikov upokojencev enakopravno
sodelovati vse različne oblike povezovanja in organiziranja
upokojencev,
- da bo koordinacijski odbor organizacij upokojencev ob
pripravi statuta ZPIZ sodeloval z vodstvom zavoda in ob tem
predvidel in dogovoril podrobnejše rešitve o načinu volitev in
zagotavljanju predstavnikov različnih upokojenskih organizacij in oblik povezovanja (tudi njihovih političnih organizacij in
seniorskih funkcij pri političnih organizacijah) v skupščini
zavoda.
S temi izhodišči so po mnenju predlagateljev v celoti zagotovljeni cilji in namen sklepa Državnega zbora, da zakon zagotovi
pluralnost in proporcionalnost v sestavi skupščine zavoda.
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Predlagatelji so v 3. členu zakona upoštevali pripombo vlade,
naj bo v zakonu rok za začetek veljavnosti zakona določen 15
in ne 8 dni po njegovi objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

vprašanja dopolnjevanja 306. člena zakona, ki ga v prilogi
predloga zakona pošiljamo. Zato predlagatelji do 22. 10. 1993
niso mogli pripraviti morebitnega predloga dopolnitev 306.
člena zakona.

Predlagatelji so bili tudi zadolženi, da skupaj z vlado pripravijo spremembe 306. člena zakona. Kljub pravočasnemu
pozivu vladi in opozorilu, da morajo predlagatelji predlog
zakona za drugo obravnavo predložiti do 23. oktobra 1993, da
bi spoštovali poslovniški rok za 14. sejo, predvideno za 23. 11.
1993, predlagatelji do 22. oktobra stališč vlade niso prejeli.
Prejeli pa so mnenje sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, ki opozarja na sistemsko in vsebinsko zelo zahtevna

Da bi spoštovali 30 dnevni poslovniški rok in zagotovili, da bo
Državni zbor na 14. seji obravnaval predlog zakona v drugi
obravnavi so se predlagatelji odločili, da predlog zakona
vlože brez dopolnitev 306. člena. Kolikor bo vlada po vložitvi
zakona oblikovala svoja stališča in predloge, bodo predlagatelji do obravnave zakona z njo sodelovali in pripravili morebitne amandmaje ali vsebinsko pojasnili svoje stališče do
možnih dopolnitev 306. člena zakona.
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Predlog zakona o PORAČUNAVANJU OBVEZNOSTI REPUBLIKE
SLOVENIJE DO ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE - EPA 210 - DRUGA OBRAVNAVA
Poslanska skupina Demokratov
Demokratska stranka
Danica SIMŠIČ
Tone PERŠAK
Podpisana poslanca v imenu poslanske skupine Demokratov - Demokratske stranke na podlagi 19. člena zakona
o poslancih (Uradni list RS, št. 18/92) ter prvega odstavka
174. člena in 188. člena v zvezi z drugim odstavkom 335.
člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/
93) za drugo obravnavo vlagava
PREDLOG ZAKONA O PORAČUNAVANJU OBVEZNOSTI

REPUBLIKE SLOVENIJE DO ZAVODA ZA POKOJNINSKO
IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE,
ki Vam ga pošiljava na podlagi tretjega odstavka 174.
člena poslovnika. Hkrati predlagava, da se predlog zakona
uvrsti na dnevni red novembrske seje Državnega zbora
Republike Slovenije.
Sporočava Vam, da bova pri delu Državnega zbora Republike Slovenije in delovnih teles sodelovala oba predlagatelja.
, .
Danica SIMŠIČ, l.r.
Tone PERŠAK, l.r.

Predlog zakona o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1.člen
S tem zakonom se ureja poravnavanje obveznosti Republike
Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod), ki jih upravičenci
uveljavljajo po posebnih predpisih.
2. člen
Poleg obveznosti iz prejšnjega člena poravnava Republika
Slovenija Zavodu tudi:
1. Sorazmerni del stroškov izvajanja zavarovanja, ki nastane
v zvezi z odmerjanjem in izplačevanjem teh obveznosti;
2. Sorazmerni del prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje;
3. Sorazmerni del storškov plačilnega prometa in poštnih
stroškov, vezanih na izplačilo teh obveznosti;
4. Znesek dodatka za rekreacijo upokojencev, katerih pokojnine v celoti bremenijo Republiko Slovenijo.
3. člen
Obveznost Republike Slovenije za določeno pokojnino ali
drugo dajatev traja, dokler se ta pokojnina ali dajatev izplačuje v znesku, ki je določen po posebnih predpisih, oziroma
dokler niso izpolnjeni pogoji za pridobitev pokojnine ali druge
dajatve po splošnih predpisih.
Zavod po uradni dolžnosti ugotovi, kdaj so izpolnjeni pogoji iz
Prvega odstavka tega člena.

čanimi akontacijami za isto leto Republika Slovenija Zavodu
poravna v 30 dneh po predložitvi obračuna.
6. člen
Če republiški proračun Zavodu ne plača obveznosti v rokih iz
4. in 5. člena tega zakona, se obveznosti revalorizirajo
z mesečno stopnjo rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji
po uradnih statističnih podatkih.
Zamudne obresti za zapadle obveznosti iz 4. in 5. člena tega
zakona se obračunavajo po obrestni meri, določeni z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 14/
92 in 13/93).
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve.
Minister, pristojen za delo, mora v sodelovanju z Zavodom
v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona izdelati metodologijo za
obračunavanje obveznosti, s katero se določijo podatki in
evidence za obračun obveznosti za vsakega upravičenca ter
obrazci in dokumentacija, ki jo mora Zavod predložiti ob
vsakem obračunu obveznosti.
8. člen
Republika Slovenija bo obveznosti za leto 1990,1991 in 1992
poravnala v desetih polletnih obrokih, z začetkom 1. julija
1994.

4. člen
Obveznosti Republike Slovenije do Zavoda se poravnajo
Mesečno v obliki akontacije najpozneje do zadnjega dne
v
mesecu za tekoči mesec.

Obveznosti iz prejšnjega odstavka za leto 1990 se preračunajo
v obračunsko enoto ECU po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan 31. 12. 1990.

Višina mesečne akontacije se določa na podlagi sprejetega
•etnega finančnega načrta Zavoda.

Obveznosti za leto 1991 se preračunajo v obračunsko enoto
ECU po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31.12.1991.

poračun akontacije se opravlja polletno. Razlika med plačano
akontacijo in polletnim obračunom se poravna v 30 dneh po
Predložitvi obračuna Zavodu.

Obveznosti za leto 1992 se preračunajo v obračunsko enoto
ECU po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31.12.1992.

5. člen

Obveznosti se poravnavajo v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan zapadlosti.

pokončno obveznost Republike Slovenije do Zavoda za posa'eto se ugotovi na podlagi letnega obračuna obveznor
98 Zavocl redloii v 30
ačun
P
dneh po sprejetju zaključnega

Obveznosti za leto 1993 poravnava Republika Slovenija v znesku, določenem s proračunom za leto 1993.

Razliko med dokončnim obračunom letne obveznosti in pla-

Razliko med končno ugotovljeno obveznostjo in plačanimi

Poročevalec

9. člen
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akontacijami za leto 1993 poravnava Republika Slovenija
v rokih in na način, ki je določen s prejšnjim členom tako, da
se razlika preračuna v obračunsko enoto ECU po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan 31. 12. 1993.
10. člen
V primeru, da pride pri izvajanju tega zakona do spora, oblikujeta Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike
Slovenije in Zavod skupno komisijo.
Komisijo sestavljata po dva predstavnika zgoraj imenovanih

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 10. seji, dne 9. 7.
1993 sprejel osnutek zakona o obveznostih republike za uresničevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovnaja
pod ugodnejšimi pogoji. Predlagateljema je naložil, da pripraviva predlog zakona ter pri tem preučiva in upoštevava mnenja in stališča Odbora za zdravstvo, delo družino in socialno
politiko (matičnega delovnega telesa), Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, stališča, pripombe (vključujoč tudi
predložene amandmaje) in predloge iz razprave poslancev na
seji državnega zbora, ki se nanašajo na vsebino predlaganega
zakona. Upoštevaje dejstvo, da je bil v času po sprejemu
osnutka zakona sprejet nov poslovnik državnega zbora, sva
predlagatelja skladno s 335. členom prehodnih določb
poslovnika pripravila predlog zakona za drugo obravnavo.
Pri pripravi sva predlagatelja preučila pripombe in razpravo
na sejah delovnega telesa in državnega zbora, ki se nanašajo
na vsebino predlaganega zakona ter jih ustrezno vključila
v besedilo predloga zakona za drugo obravnavo. V vsebinskem smislu sva kot pripombe k osnutku zakona preučila tudi
amandmaje, ki so bili vloženi glede na naš prvotni predlog,
naj se zakon sprejema po hitrem postopku.
V sklopu obrazložitve predlaganih rešitev za primere, kadar se
oznake členov ne pokrivajo, poleg pojasnil k posameznim
členom predloga zaradi večje preglednosti in lažje primerjave
navajava tudi številke členov iz besedila osnutka zakona:
- Naslov zakona je spremenjen v skladu s predlogom vlade,
ki ga je podprl tudi matični odbor ter pripombo Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve, saj zakon dejanslo zajema
celovito problematiko obveznosti Republike Slovenije do
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
- V1. členu sva upoštevala pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ter delno tudi vlade, ki ugotavljata, da je
treba popolnoma jasno opredeliti, da bo republika poračunavala obveznosti, ki jih ima na temelju veljavne zakonodaje do
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
- 2. člen i primerjav*osnutkom ostaja nespremen/en. Ohranila sva alineo, ki določa obveznost poravnavanja sorazmernega dela stroškov plačilnega prometa in poštnih stroškov,
vezanih na izplačilo obveznosti (vlada v svoji formulaciji člena
teh sredstev ni navedla), ker je takšna formulacija natančnejša in določa obveznosti poravnavanja nastalih stroškov.
- Ob obravnavi 3. člena osnutka zakona pripomb ni bilo, zato
tudi ta ostaja nespremenjen.
- K 4. členu je bila podana pripomba vlade, v kateri je bilo
zahtevano, naj se poračun opravi v 45 dneh po predložitvi
obračuna, vendar tega predlagatelja nisva upoštevala glede
na to, da je matični odbor podprl predlog predlagatelja, naj se
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ustanov. Zavod poleg dveh predstavnikov imenuje tudi predsednika komisije.
Naloga komisije je, da iz podatkov izplačil Republike Slovenije in analognih podatkov Zavoda ugotovi dejansko stanje
vrednosti izplačil, ki jih mora poravnati Republika Slovenija.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

obveznosti poravnavajo v roku 30 dni (5. člen). Upoštevala pa
sva tudi s strani odbora podprt predlog, naj se plačevanje
akontacij obveznosti uredi tako, da le-te (namesto predzadnji
dan) zapadejo v plačilo zadnji dan v mesecu - torej na dan
izplačevanja pokojnin.
- Predlagatelja sva glede na pripombo in argumente Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, v prvi odstavek 6. člena
vnesla formulacijo, naj se revalorizacija obveznosti opravi na
podlagi uradnih statističnih podatkov. Nisva pa upoštevala
predloga vlade k drugemu odstavku 6. člena, naj se zamudne
obresti iz 4. in 5. člena obračunavajo po obrestni meri, določeni v posebnem zakonu, temveč sva zaradi večje jasnosti
v skladu s stališčem matičnega odbora navedla naslov veljavnega zakona o obrestni meri zamudnih obresti.
- Ker ob obravnavi osnutka pripomb k 7. členu ni bilo, člen
ostaja nespremenjen.
- K 8. členu osnutka sta bili podani pripombi vlade in Ivana
Sisingerja, ki se nanašata na rok, v katerem se poravnavajo
obveznosti (prvi predlagatelj je predlagal njegovo podaljšanje, drugi pa skrajšanje). Upoštevaje podporo matičnega
odbora osnovnemu tekstu tega člena, sva predlagatelja njegovo besedilo v primerjavi z besedilom, predlaganim v prejšnji zakonodajni fazi, ohranila nespremenjeno.
- Z 9. členom je v besedilo predloga zakona smiselno uvrščen predlog vlade, naj se razlika med končno ugotovljeno
obveznostjo in plačanimi akontacijami za leto 1993 preračuna
v obračunsko enoto ECU po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Ker pa je matični odbor že ob obravnavi 8. člena podprl
določilo, da se obveznosti za posamezno leto poračunavajo
po srednjem tečaju Banke Slovenije na zadnji dan tekočega
leta, sva namesto datuma 28. 2. 1994 (ki ga predlaga vlada)
navedla datum 31. 12. 1993.
- Prejšnji 10. člen, ki je bil v tekst osnutka vključen zaradi
tehnične napake pri urejanju besedila zakona, sva predlagatelja iz besedila predloga zakona izločila. Pri tem sva upoševala
tudi pripombo Ivana Sisingerja ter opozorilo Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve.
-10. člen (prejšnji 9. člen) ostaja v primerjavi z besedilom
osnutka zakona enak. Predlog vlade k temu členu je smiselno
zajet že v 9. členu predloga zakona.
Ob spremembi 11. člena sva predlagatelja upoštevala prj'
pombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, da
določba o pričetku uporabe za obračun obveznosti z dnem '•
1. 1993 pomeni retroaktivno uporabo zakona, zato sva P
črtala. V skladu s predlogom vlade, podprtim tudi s strani
matičnega delovnega telesa, pa je spremenjen tudi »vacatio
legis«: namesto dan po objavi naj bi zakon pričel veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

poročevalec

Predlog zakona o OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV
- EPA 154 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 47. seji dne 7. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE
TOBAČNIH IZDELKOV,

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državega
zbora in delovnih telesih sodelovali:
- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo,

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

- prim. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka v Ministrstvu za zdravstvo,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

- prof. dr. Jože LOKAR, predsednik zdravstvenega sveta.

Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
I-SPLOŠNE DOLOČBE

II. STANDARDI ŠKODLJIVIH SESTAVIN
6. člen

1. člen
Ja zakon določa ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih
'Zdelkov in ukrepe za preprečevanje njihovih škodljivih vplivov na zdravje.
2. člen
tobačni izdelki po tem zakonu so cigarete, cigarilosi, cigare,
•obak
za zvijanje cigaret in za pipe, tobak za žvečenje in za
n
iuhanje.
3. člen
Javni prostori po tem zakonu so prostori, namenjeni skupni
fabi oziroma dejavnostim na področju zdravstva, otroškega
»arstva, vzgoje in izobraževanja, prometa, trgovine, gostinca, športa in rekreacije ter kulture.
Javni prostori iz prejšnjega odstavka so zlasti čakalnice, sejne
i?°
k' k'nodvorane,
gledališča,
zdravstveni,
vzgojnovarstveni,
*obraževalni,
socialni
zavodi, gostinski
prostori
in trgovine,
wrtne dvorane, javna prometna sredstva, dvigala, kabinske
^čnice, javna stranišča in drugi prostori, kjer so nekadilci
or
°ti svoji volji lahko izpostavljeni cigaretnemu dimu.
4. člen
J®'°vni prostor po tem zakonu je vsak zaprt prostor, ki je pod
r

itve r°m

de,oda alca in k er se zan

<

'

i °Pravljajo dela ali sto-

5. člen
resnićevan e ce,

Drok
i
°vite družbene skrbi za varstvo zdravja
g ®oivalcev pred škodljivimi vplivi tobačnih izdelkov skrbi
2a 2drav e ri vladi
P
Republike
! Donaročju zlastii naslednje
naloge: Slovenije, ki ima na tem
va|Sprem|
ia vp,iv uP°rabe tobačnih izdelkov na zdravje prebice
v oziroma skupin ljudi in predlaga ustrezne ukrepe;
pr Popravlja programe izobraževanja oziroma osveščanja
Od P ,a|cev glede škodljivosti kajenja ter programa odvajanja
Kajenja;
to^laga ukrepe za omejevanje škodljive razvade uporabe
®cnih izdelkov;
ni^j^avnava predpise v zvezi z izdelavo in prometom tobačlo
dru e
basr*k'i?izde,kov
9
rr,

naloge s področja omejevanja uporabe
6dnnarodno sodelovanje.
. k' zahtevajo medpodročno reševanje ali

Sevalec

Katran po tem zakonu je suh, nerazredčen, breznikotinski
kondenzat dima, ki nastaja pri kajenju.
Od 31.12.1995 je prepovedana izdelava in prodaja cigaret, ki
vsebujejo več kot 15 mg katrana na cigareto.
Od 31. 12. 1997 dalje je prepovedana izdelava in prodaja
cigaret, ki vsebujejo več kot 12 mg katrana na cigareto.
7. člen
Vsebnost katrana v cigaretah se ugotavlja po metodi, ki
ustreza standardom ISO 4387 in 3400, metoda vzorčevanja pa
standardu ISO 8243.
III. UKREPI ZA ZMANJŠANJE UPORABE TOBAČNIH
IZDELKOV
8. člen
Prepovedana je izdelava in prodaja cigaret, ki na škatlici
oziroma drugi embalaži nimajo na vidnem mestu natisnjenega podatka o tem, koliko miligramov katrana vsebuje posamezna cigareta.
Podatke iz prejšnjega odstavka in opozorilo iz 9. člena tega
zakona morata biti natisnjena v barvi, ki se razlikuje od podlage ter v črkah, ki so velike najmanj 3 mm, tisk pa mora biti
širok najmanj 0,3 mm
9. člen
Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov, ki na
embalaži nimajo natisnjenega opozorila z naslednjo vsebino;
»Minister za zdravstvo opozarja: Kajenje je zdravju škodljivo«.
Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov, ki na
embalaži poleg opozorila iz prejšnjega odstavka nimajo natisnjenega še enega od naslednjih opozoril:
Minister za zdravstvo opozarja:
- Kajenje povzroča raka na pljučih.
- Kajenje v nosečnosti škoduje razvoju otroka.
- Kajenje je najpogostejši vzrok srčnih smrti.
- Kajenje povzroča bolezni srca.
- Kajenje skrajšuje življenje.
Opozorilo iz prvega odstavka tega člena mora biti natisnjeno
na prednji ali na zadnji strani embalaže, opozorilo iz drugega
odstavka tega člena pa je lahko natiskano tudi na bočni strani
embalaže. Opozorili morata biti natiskani s tiskanimi črkami,
ki se razločno barvno razlikujejo od podlage. Površina opozorila ne sme biti manjša od 10% površine stranice embalaže,
kjer je opozorilo natisnjeno, pri čemer opozorilo ne sme biti
natisnjeno na delu embalaže, ki se odpira ali na delu, ki se pri
odpiranju uniči.
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10. član

16. člen

Prepovedano je reklamiranje tobaka in tobačnih izdelkov
v tisku, po radiu, televiziji, s kinematografskimi diapozitivi,
s filmi, na panojih, tablah, nalepnicah, s svetlobnimi napisi in
z drugimi oblikami oziroma vrstami oglaševanja na javnih
mestih, objektih in prometnih sredstvih, v knjigah, revijah,
koledarjih ter s plakati in letaki, če so ločeni od embalaže
tobaka oziroma tobačnih izdelkov.

Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim
od 15 let.
Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov iz avtomatskih
naprav. Prepovedana je prodaja posameznih cigaret oziroma
drugih tobačnih izdelkov izven izvirne embalaže proizvajalca.
17. člen

Za reklamiranje po prejšnjem odstavku se ne šteje objavljanje
podatkov o kakovosti in drugih lastnostih tobaka in tobačnih
izdelkov v strokovnih knjigah ter v revijah in publikacijah, ki
so namenjene obveščanju izdelovalcev in prodajalcev teh
izdelkov.

Prepovedano je kajenje v javnih prostorih, razen v delih, ki so
posebej označeni in ločeni od prostorov, namenjenih nekadilcem.

11. člen

Prostori, namenjeni kadilcem, ne smejo presegati 50%
skupne površine posameznega javnega prostora.

Ne glede na določbe prejšnjega člena je reklamiranje tobačnih izdelkov dovoljeno v obliki in podobi zaščitene blagovne
znamke ali logotipa:
- na tekstilnih izdelkih, dežnikih, senčnikih, usnjeni galanteriji, priboru za kajenje in drugih majhnih predmetih;
- na poslovnih prostorih izdelovalca ali trgovca na debelo
s tobačnimi izdelki;
- na službenih vozilih izdelovalca ali trgovca na debelo
s tobačnimi izdelki;
- na izveskih trafik in prodajaln tobačnih izdelkov ter v njih.
12. člen
Ne glede na določbe 10. člena tega zakona lahko proizvajalci
in trgovci na debelo s tobačnimi izdelki z enkratnimi akcijami
obveščajo potrošnike o izboljšanih oziroma zdravju manj
škodljivih tobačnih izdelkih v sredstvih javnega obveščanja
oziroma na drug običajen način.
Obvestila proizvajalcev in trgovcev iz prejšnjega odstavka ne
smejo vsebovati elementov, ki bi se nanašali na mladino in
mladoletnike ali jih kakorkoli vzpodbujali k uporabi tobačnih
izdelkov.

Lastnik javnega prostora, upravljalec oz. najemnik mora prepoved kajenja ter označbo prostorov za kadilce objaviti na
vidnem mestu.
18. člen
V gostinskih obratih, ki gostom nudijo pretežno hrano
(gostilne, restavracije), mora biti najmanj 50% prostora, kjer
se streže hrana, namenjena nekadilcem. Lastnik, najemnik
oziroma upravljalec gostinskega lokala mora vidno označiti
prostor ali del prostora, ki je namenjen nekadilcem in ga ločiti
od drugih prostorov oziroma zagotoviti ustrezno prezračevanje, ki bo preprečilo oziroma zmanjšalo dražeč vpliv cigaretnega dima.
Prepovedano je kajenje v slaščičarnah in mlečnih restavracijah.
Podrobnejše pogoje glede zagotovitve zaščite nekadilcev in
potrebne opremljenosti gostinskih obratov predpiše minister
za zdravstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za gostinstvo.
19. člen

13. člen

V delovnih prostorih je kajenje dovoljeno le v prostorih, ki jih
določi delodajalec.

Akcija obveščanja potrošnikov iz prejšnjega člena lahko traja
nepretrgoma največ 30 dni.

Prepovedano je kajenje v prostorih državnih organov, ki so
namenjeni stikom s strankami.

Organizator lahko akcijo obveščanja izvede na podlagi predhodnega dovoljenja, ki ga izda minister za zdravstvo v upravnem postopku.

20. člen

Vloga za pridobitev dovoljenja za akcijo obveščanja potrošnikov mora vsebovati tehnično-tehnološke podatke o tobačnih
izdelkih, podatke o prijavi njihove blagovne znamke ter
osnovne podatke o vsebini akcije, ki omogočajo oceno njene
ustreznosti glede na elemente iz drugega odstavka 12. člena
tega zakona.
14. člen

Vsak zaposleni ima pravico zahtevati od delodajalca, da mu
omogoči opravljati delo v prostorih, kjer zrak ni onesnaži
s cigaretnim dimom.
Če delodajalec v primeru iz prejšnjega odstavka ne mo'0
ugoditi zahtevi zaposlenega s prerazporeditvijo v dru9
delovni prostor, v delovnem prostoru zaposlenega ne sfi®
dovoliti kajenja.
IV. SREDSTVA

Minister za zdravstvo ne izda dovoljenja za izvedbo akcije
obveščanja, če na podlagi podatkov iz vloge organizatorja in
mnenja Sveta za zdravje oceni, da akcija obveščanja potrošnikov ni v skladu z 12. členom tega zakona, oziroma da ima
akcija namen propagirati uporabo že obstoječih tobačnih
izdelkov.

Sredstva za uresničevanje nalog iz 5. člena tega zakona s«
zagotavljajo v državnem proračunu najmanj v višini 10% ®
sredstev, zbranih s plačili akciz na tobačne izdelke, določenimi z davčnimi predpisi.

Zoper odločbo o zavrnitvi dovoljenja za akcijo obveščanja
potrošnikov ni pritožbe, lahko pa se začne upravni spor.

V. NADZOR

15. člen
Vsi pisani ali natiskani oglasi oziroma obvestila v okviru akcije
obveščanja potrošnikov morajo vsebovati podatke iz 8. člena
in opozorilo iz 9. člena tega zakona v obsegu najmanj 10%
površine oglasa oziroma obvestila.
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21. člen

22. člen
Nadzor nad izvrševanjem tega zakona opravlja ministrstvo *
zdravstvo, nadzor nad izvrševanjem 8., 9., 10., 11., 15. in 1 ;
člena tega zakona opravlja tržna inšpekcija, nadzor nad iz*
Sevanjem 17. in 18. člena sanitarna inšpekcija, nad izvrše«
njem 19. in 20. člena pa inšpekcija dela.
poročevalk

12. če prodaja tobačne izdelke osebam, mlajšim od 15 let (prvi
odstavek 16. člena);

VI. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če po 31.12.1995 izdeluje ali prodaja cigarete, ki vsebujejo
več kot 15 mg katrana na cigareto (drugi odstavek 6. člena);
2. če po 31.12.1997 izdeluje ali prodaja cigarete, ki vsebujejo
več kot 12 mg katrana na cigareto (tretji odstavek 6. člena);
3. če izdeluje ali prodaja cigarete, ki na škatlici oziroma drugi
embalaži nimajo na vidnem mestu natisnjenega podatka
o tem, koliko miligramov katrana vsebuje posamezna cigareta
(prvi odstavek 8. člena);
4. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, na katerih podatek
iz 8. člena tega zakona in opozorila iz 9. točke tega zakona
niso natisnjena v barvi, ki se razlikuje od podlage ter v črkah,
ki so velike najmanj 3 mm, tisk pa mora biti širok najmanj 0,3
mm (drugi odstavek 8. člena);
5. če izdeluje ali prodaja tobačne izdflike, na katerih opozorilo
iz prvega odstavka 9. člena tega zakona ni natisnjeno na
prednji ali na zadnji strani embalaže, opozorilo iz drugega
odstavka 9. člena tega zakona pa na prednji, zadnji ali bočni
strani embalaže; če opozorili nista natiskani s tiskanimi
črkami, ki se razločno barvno razlikujejo od podlage, če je
Površina opozorila manjša od 10% stranice embalaže, kjer je
opozorilo natisnjeno ali če je opozorilo natisnjeno na delu
embalaže, ki se odpira ali na delu, ki se pri odpiranju uniči
(tretji odstavek 9. člena);
6. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, ki na embalaži
nimajo natisnjenega opozorila: »Minister za zdravstvo opozarja: Kajenje je zdravju škodljivo« (prvi odstavek 9. člena);
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- če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, ki poleg opozorila iz
prvega odstavka 9. člena tega zakona nimajo na embalaži
natisnjenega še enega od naslednjih opozoril:
~
~
~
~
~

Kajenje povzroča raka na pljučih.
Kajenje v nosečnosti škoduje razvoju otroka.
Kajenje je najpogostejši vzrok srčnih smrti.
Kajenje povzroča bolezni srca.
Kajenje skrajšuje življenje« (drugi odstavek 9. člena);

8. Če reklamira tobak in tobačne izdelke v tisku, po radiu,
televiziji, s kinematografskimi diapozitivi, s filmi, na panojih,
tablah, nalepnicah, s svetlobnimi napisi in z drugimi oblikami
oziroma vrstami oglaševanja na javnih mestih, objektih in
Prometnih sredstvih, v knjigah, revijah, koledarjih ter s plakati
jn letaki, če so ločeni od embalaže tobaka oziroma tobačnih
'zdeikov (prvi odstavek 10. člena);
če izvaja akcijo obveščanja potrošnikov nepretrgoma več
*ot 30 dni (prvi odstavek 13. člena);
jO. če izvaja akcije obveščanja potrošnikov brez predhodnega
dovoljenja ministra za zdravstvo (drugi odstavek 12. člena);
lh&e v akcijah obveščanja potrošnikov na pisanih in natiskanrn oglasih oziroma obvestilih ne zagotovi natisa podatkov iz
"■člena in opozorila iz 9. člena tega zakona v obsegu najmanj
'0% površine oglasa oziroma obvestila (15. člen);

13. če prodaja tobačne izdelke iz avtomatskih naprav (drugi
odstavek 16. člena);
14. če prodaja cigarete in druge tobačne izdelke izven originalne embalaže proizvajalce (tretji odstavek 16. člena);
15. če v javnih prostorih ne objavi prepovedi kajenja ter
označbe prostorov za kadilce na vidnem mestu (tretji odstavek 17. člena);
16. če v gostinskih obratih, ki gostom pretežno tudi hrano
(gostilne, restavracije) ne zagotovi najmanj 50% prostora, kjer
se streže hrana za nekadilce, če tega prostora vidno ne
označi, če ga ne loči od drugih prostorov oziroma ne zagotovi
ustreznega prezračevanja, ki bo preprečilo oziroma zmanjšalo dražeč vpliv cigaretnega dima (prvi odstavek 18. člena);
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Za prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 14. točke prvega
odstavka tega člena se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep obveznega odvzema tobačnih izdelkov, ki so
predmet prekrška, za prekršek iz 13. točke pa tudi odvzem
avtomatskih naprav.
24. člen
Z denarno kaznijo 5000 SIT, ki se izterja takoj na kraju prekrška, se kaznuje posameznik:
1. če kadi v javnem prostoru, kjer je kajenje prepovedano (17.
člen);
2. če kadi v slaščičarnah in mlečnih restavracijah (drugi
odstavek 18. člena);
3. če kadi v delovnih prostorih, kjer to ni dovoljeno (prvi
odstavek 18. člena);
4. če kadi v prostorih državnih organov, ki so namenjeni
stikom s strankami (drugi odstavek 19. člena).
Denarno kazen iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka izterja
sanitarni inšpektor, denarno kazen iz 3. in 4. točke prejšnjega
odstavka pa inšpektor dela.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Natis podatkov iz 8. člena in opozorilo iz 9. člena tega zakona
morajo izdelovalci in uvozniki tobačnih izdelkov zagotoviti
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 45. člen
zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80 in
25/86).
27. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Besedilo predloga zakona, ki ga je Vlada Republike Slovenije
pripravila za drugo obravnavo v Državnem zboru, se razlikuje
od besedila, predloženega v prvo obravnavo, zlasti v naslednjem:
1) Zakon ne določa več najvišje vsebnosti nikotina v cigare29

tah, saj je stopnja nikotina pogojena s stopnjo katrana v cigaretah. Tudi druge evropske države so v skladu z direktivo
Sveta evropske skupnosti omejile le stopnjo katrana. Predlagatelj pa je dopolnil zakon z določbo, da se vsebnost katrana
v cigaretah ugotavlja po metodi standardov, ki jih uporabljajo
tudi države Zahodne Evrope, to so standardi ISO 4387 in 3400
ter metoda vzorčevanja ISO 8243. Standardi, ki se v Republiki
Sloveniji še uporabljajo (JUS) namreč ne predpisujejo analize
cigaretnega dima, ki je nujno potrebna za nadzor nad izvajanjem zakona. S sprejetjem predlaganih standardov bo omogočena neposredna primerljivost ugotovljenih rezultatov,
s tem pa tudi lažje vključevanje naše tobačne industrije na
zahodna tržišča.
Predlagatelj ni sprejel predlogov, da bi roke za uveljavitev
določb o največji vsebnosti škodljivih sestavin skrajšali, saj
sprememb tehnologije proizvodnje cigaret, ki jo takšne
določbe zahtevajo, ni mogoče opraviti v kratkem času. Tudi
direktiva Sveta Evropske skupnosti z dne 17. 5. 1990 je določila postopen prehod in omejila vsebnost katrana na 15 mg
v cigareti od 31. 12. 1992 dalje in na 12 mg v cigareti od 31. 12.
1997 dalje.
2) Predlagatelj je upošteval pripombe, naj bodo podatki
o škodljivih sestavinah natisnjeni na stranski površini embalaže oziroma na tobačni markici (tako imenovani»banderoli»)
in ne na prednji ali zadnji strani embalaže. Prav tako je
dopolnjena določba o minimalni površini opozorila, ki mora
biti natisnjeno na embalaži tobačnih izdelkov, s čimer je ta
površina natančno določena in ne omogoča različnih razlag.
3) Predlagatelj je upošteval predloge, naj na škodljivost kajenja na embalaži tobačnih izdelkov opozarja minister, pristojen
za zdravstvo, ki je vendarle na nek način bolj odgovoren za
zdravje prebivalcev, kot pa Svet za zdravje, ki je medpodročno
strokovno-posvetovalno telo.
4) Dopolnjena je določba o dovoljenem reklamiranju tobačnih
izdelkov tako, da je v vseh primerih dovoljene reklame
mogoče uporabljati le zaščiteno blagovno znamko ali logotip,
saj bi se sicer dovoljena reklama lahko sprevrgla v pravo
propagando za uporabo tobačnih izdelkov.
5) Predlagatelj je upošteval pripombe iz razprave in postopek
enkratnih akcij obveščanja potrošnikov podaljšal s 15 na 30
dni ter tudi spremenil način odobritve teh akcij. Upošteval je
namreč utemeljitve, da takšne akcije zahtevajo velika
finančna sredstva in imajo bolj značaj obveščanja potrošnikov o novih in boljših proizvodih kot pa značaj propagandne
akcije za povečanje prodaje tobačnih izdelkov. Izkušnje razvitih držav namreč kažejo, da se z reklamnimi akcijami skupno
število potrošnikov tobačnih izdelkov ne povečuje, povzročijo
pa spremembe navad (prehod na druge vrste tobačnih izdelkov, za katere zakon zahteva, da so izboljšane ali zdravju manj
škodljive).
Ker bo minister za zdravstvo dovoljenje za izvedbo akcije
obveščanje potrošnikov izdal v upravnem postopku, je predlog zakona dopolnjen tudi z obveznimi sestavinami vloge
organizatorja takšne akcije, ki bo moral ministra seznaniti
z osnovnimi tehnično-tehnološkimi podatki o tobačnih izdelkih, saj bo na tej podlagi mogoče ugotoviti ali gre dejansko za
nove, izboljšane ali zdravju manj škodljive tobačne izdelke.
Vsekakor organizatorju akcije obveščanja v vlogi za dovoljenje ne bo treba razkrivati svojih poslovnih skrivnosti glede
same akcije (razen seveda predvidenega začetka), opredeliti
pa bo vendarle moral osnovne zamisli za njeno izvedbo, saj
bo le tako mogoče oceniti, če se akcija ne nanaša na mladino
in mladoletnike, saj zakon takšne elemente izrecno prepoveduje.
6) Večina pripomb v razpravi o tezah zakona se je nanašala na
kazenske določbe in določbe o financiranju akcije za omejevanje kajenja. Predlagatelj je kazenske določbe spremenil
v tem, da je zagrožene minimalne denarne kazni za prekrške
uskadil s splošnim minimumom, ki ga določa zakon o prekrških, poleg tega pa je predvidel za nekatere prekrške tudi
izrek denarne kazni na mestu - tako imenovane mandatne
kazni. Nadzor nad izvajanjem zakona je sedaj razširjen, saj naj
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bi ga opravljala tudi tržna inšpekcija in ne le ministrstvo za
zdravstvo ozrioma sanitarna (zdravstvena) inšpekcija, ki je
v njegovi sestavi, v delovnih prostorih pa naj bi nadzor opravljala inšpekcija dela.
7) V skladu s stališči odbora Državnega zbora za zdravstvo,
delo, družino in socialano politiko ter predlogi poslancev je
Vlada Republike Slovenije še posebej proučila možnosti in
način zagotavljanja sredstev za naloge s področja omejevanja
uporabe tobačnih izdelkov, saj se je večina predlogov zavzemala za uvedbo tako imenovanega -tobačnega ali cigaretnega tolarja-. Predlagatelj zakona je proučil ustreznost
takšne rešitve zlasti z vidika zagotavljanja integralnega proračuna ter celovite kontrole javnih financ. Predloga o uvedbi
»tobačnega tolarja« kot akcize, to je določenega denarnega
zneska, ki se plača v okviru maloprodajne cene od vsake
škatlice cigaret oziroma druge embalaže tobačnih izdelkov,
vlada RS ni podprla.
Zakonska rešitev v 21. členu predvideva, da se določen delež
od sredstev, ki se že zbirajo v državnem proračunu z akcizami
na tobačne izdelke v skladu z zakonom o prometnem davku,
uporabi za uresničevanje nalog iz tega zakona. Na ta način bi
se izogbnili -dvojnemu obdavčevanju«, ki ga predvideva
osnovni predlog, obenem pa zagotovi trajen in stabilen vir
sredstev za preventivne akcije zmanjšanja škodljivosti uporabe tobačnih izdelkov.
8) Dopolnjene so tudi prehodne in končne določbe v tem, da
je podaljšan rok za uveljavitev zakona (vacatio legis) na 30
dni, s čimer bo omogočeno pravnim in fizičnim osebam
s področja proizvodnje in trgovine tobačnih izdelkov ter zlasti
gostinstva, pa tudi vsem delodajalcem in upravljalcem javnih
prostorov, da prilagodijo svoje poslovanje določbam zakona.
Predlagatelj je upošteval opozorila, da ni umestno omejevati
uporabe zaščitene blagovne znamke, zato je iz predloga
zakona črtal določbe, ki so prepovedale uporabo iste ali
enake blagovne znamke za tobačne in za živilske izdelke.
Takšna določba bi namreč nasprotovala zakonu o industrijski
lastnini, ki izrecno zahteva, da se zaščitene blagovne znamko
na tržišču tudi uporabljajo.
9) Predlagatelj ni upošteval pripombe, da so javni prostori
v zakonu premalo definirani, saj meni, da mora zakon dati
ustrezno široko definicijo teh prostorov, ki je podana delno
z dejavnostjo, ki se uporablja, delno pa z določitvijo konkretnih objektov.
10) Pripombe, naj zakon izrecno določi, da mora biti opozorilo o škodljivosti kajenja natisnjeno v slovenščini, predlagetelj ni sprejel, saj to izhaja neposredno iz besedila 9. člena
zakona.
Seveda pa takšna določba pomeni, da bodo morali biti z napi'
som v slovenščini opremljeni tudi vsi tobačni izdelki iz uvoza,
kar bo za nekatere uvoznike, ki imajo le manjši tržni delež P"
prodaji tobačnih izdelkov, lahko pomenilo zelo velik strošek
in zato posledično morda tudi umik z našega tržišča. Predlagatelj je zato proučil tudi možnosti, da bi takšni uvozniki
zahtevane podatke natisnili na dodatnih nalepkah, vendar pe
pri tem ugotovil, da bi bili na ta način v neenakopravne^
položaju proizvajalci tobačnih izdelkov, saj bi zanje veljale
precej strožje zahteve.
11) Predlagatelj tudi ni sprejel predloga, naj bi se določil del
sredstev, zbranih v skladu s tem zakonom, za financirani
izobraževanih oddaj na RTV. Poraba zbranih zot,ra
sredstev
do
odvisna od programa Sveta za zdravje, naloga i
^e^fnJ.u
pa je dodatno opredeljena med njegovimi nalogami v 5. člen
zakona.
12) Tudi predloga, naj bi zakon sankcioniral tudi onesnaževa
nje okolja s cigaretnimi ogorki, predlagatelj ni upošteval, sw
meni, da tega vprašanja ne more urejati zakon, ki ima temeu
cilj preprečevati škodljive vplive uporabe tobačnih izdei*
na zdravje prebivalcev.
poročevalk
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Predlog zakona o RAZMERJIH PLAČ V JAVNIH ZAVODIH IN DRŽAVNIH
ORGANIH - EPA 389 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 50. seji dne 21. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RAZMERJIH PLAČ V JAVNIH
ZAVODIH IN DRŽAVNIH ORGANIH,

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,

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

- Meta ŠTOKA-DEBEVEC, svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,

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

- Viktor ISTENIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Predlog zakona o razmerjih plač v javnih zavodih in državnih organih
UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
V dejavnostih in organih, ki se financirajo iz javnih sredstev se
plače urejajo z zakonom, s kolektivno pogodbo oziroma
z zakonom in kolektivno pogodbo. Zakonsko urejanje plač
velja za poslance, vlado, sodnike, javne tožilce in njihove
namestnike, sodnike Republiškega senata za prekrške, javnega pravobranilca Republike Slovenije in njegove namestnike, Družbenega pravobranilca samoupravljanja Republike
Slovenije in njegove namestnike ter sodnike Ustavnega
sodišča.
Za druge funkcionarje državnih organov se plače urejajo na
podlagi zakona in kolektivne pogodbe, kar velja tudi za
delavce v državnih organih ter za šolstvo. Samo s kolektivno
pogodbo pa se urejajo plače v zdravstvu, kulturi, znanosti ter
v socialnem in otroškem varstvu.
Na področju, ki se financira iz javnih sredstev, torej ni enotnega sistema za določanje plač. Različni sistemi omogočajo,
da je višina plač na tem področju za primerljiva dela različna.
Razlike so tako v višini količnikov za določanje plač kakor tudi
v višini osnove in njenem usklajevanju. Tako npr. osnova za
določanje plač poslancem, predsednika in člana vlade ter
predsednika in sodnikov Ustavnega sodišča sledi gibanju
Povprečne plače v gospodarstvu, osnova za določanje plač
drugih zaposlenih pa sledi rasti cen življenjskih potrebščin in
se poveča z zamikom za del te rasti le v primeru, da mesečna
r
®st presega 3 %.
Te razlike nimajo utemeljenih razlogov in povzročajo veliko
nezadovoljstvo med zaposlenimi na teh področjih. Zato je
nujno te razlike odpraviti. Podrobna problematika plač je
Podana v poročilu o sistemu plač in drugih prejemkov v javnem
sektorju, ki ga je na zahtevo Državnega zbora pripravila
v
lada Republike Slovenije. To poročilo je obravnaval Državni
*bor v mesecu juniju 1993. Ob obravnavi poročila je Državni
ZDor sprejel sklep, da je za sistemsko ureditev področja plač
* javnem sektorju potrebno pripraviti zakon o javnih uslužbencih, kot prehodno rešitev pa naj vlada pripravi zakon
i rafmecjih plač v dejavnostih in organih, ki se financirajo iz
lovnih sredstev.
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in količnikih za določanje plač, ki so odvisni od strokovne
izobrazbe in zahtevnosti dela oziroma zahtevnosti funkcije.
III. POGLAVITNE REŠITVE
Sistem plač, ki ga določa zakon, velja za določanje in izplačevanje plač zaposlenih v javnih zavodih s področja šolstva,
otroškega varstva, zdravstva, socialnega varstva, kulture, znanosti in tehnologije, zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja
in zavarovanja za primer brezposelnosti, pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ter zaposlenih v državnih organih.
Zakon ureja razmerja osnovnih plač za funkcije in tipična
delovna mesta ter določa strukturo plače. Plača je sestavljena
iz osnovne plače, plačila delovne uspešnosti in dodatkov.
Osnovna plača se določi na podlagi osnove za določanje plač
in količnikov. Osnova za določitev plač je enaka za vse zaposlene v dejavnostih za katere se plače urejajo s tem zakonom.
Kot osnova je določena izhodiščna plača za I. tarifni razred po
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.
Zakon določa količnike za določitev osnovnih plač v odvisnosti od strokovne izobrazbe in zahtevnosti dela oziroma zahtevnosti funkcije. Količniki za določitev osnovnih plač delovnih mest se glede na stopnjo strokovne izobrazbe razvrščajo
v tarifne skupine, znotraj tarifnih skupin pa v plačilne razrede.
Zakon ureja tudi napredovanje zaposlenih. Poleg napredovanja na bolj zahtevna delavna mesta omogoča zakon tudi
napredovanje na istem delovnem mestu. Napredujejo lahko le
zaposleni, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za
napredovanje. Zakon opredeljuje le splošne pogoje, opredelitev posebnih pogojev pa prepušča pravilnikom, ki jih bodo
predpisali ministri, pristojni za posamezna področja.
Ohranja se že uveljavljen sistem nagrajevanja delovne uspešnosti. Glede na to, da se uvaja sistem napredovanja na istem
delovnem mestu, ter da je eden izmed pogojev za napredovanje tudi nadpovprečna delovna uspešnost, se zmanjšuje
obseg sredstev, ki se lahko namenja za nagrajevanje delovne
uspešnosti. Možnost napredovanja na istem delovnem mestu
je namreč tudi motivacija za doseganje čim boljših delovnih
rezultatov.
Za javne zavode, ki pridobivajo del sredstev za izvajanje svoje
dejavnosti s prodajo blaga in storitev na trgu zakon določa, da
lahko v soglasju z ustanoviteljem povečajo obseg sredstev za
nagrajevanje delovne uspešnosti na račun sredstev, ki so jih
ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu.
Ohranjajo se vsi tisti dodatki, ki so že uveljavljeni na podlagi
kolektivnih pogodb oziroma zakonov. Zakon ne uvaja novih
dodatkov.
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Nadzor nad izvajanjem zakona opravljajo ministrstva, pristojna za področja dejavnosti posameznih javnih zavodov in
državnih organov. Nadzor se opravlja na podlagi enotne
metodologije, ki jo predpiše minister, pristojen za delo.

onarje, za katere se smiselno uporabljajo določbe zakona
o poslancih (Uradni list RS št. 48/92) 10,00;
- sodnike, javne tožilce in njihove namestnike od 3,90 do
9,00;
- druge funkcionarje od 4,20 do 8,50.

IV. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Uveljavitev predlaganega zakona pomeni spremembo strukture plač. Zmanjšuje se delež sredstev, ki se je namenjal za
nagrajevanje delovne uspešnosti. Del sredstev, ki se je namenjal za delovno uspešnost se namreč namenja za uveljavitev
sistema napredovanja na istem delovnem mestu. Potrebna
sredstva za plače po tem zakonu so v okviru proračunskega
memoranduma in ne presegajo sredstev, ki so bila v poračunu
za leto 1993 namenjena za plače v teh dejavnostih.

6. člen

2. člen

Količniki za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov so odvisni od zahtevane strokovne izobrazbe, zahtevnosti
dela in pomena javnega zavoda. Količniki se določijo v razponu in sicer za:
- delovno varstvene centre, centre za socialno delo, domove
za starejše, posebne socialne zavode in socialno varstvene
zavode za usposabljanje in druge socialno varstvene zavode
od 4,50 do 6, 50;
- vzgojno varstvene zavode, vzgojno izobraževalne zavode
v osnovnem in srednjem šolstvu in druge zavode, ki opravljajo
dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja, razen v višjem
in visokem šolstvu, od 4,50 do 6,50;
- kulturne zavode od 4,50 do 8,00;
- zdravstvene zavode od 4,50 do 8,50;
- znanstveno raziskovalne zavode od 4,50 do 8,50;
- republiški zavod s področja zdravstvenega zavarovanja,
republiški zavod s področja zaposlovanja in zavarovanja za
primer brezposelnosti ter republiški zavod s podrfočja pokojninskega in invalidskega zavarovanja od 7,50 do 8,50.
Kriterije za razvrščanje direktorjev znotraj razponov iz prejšnjega odstavka določi Vlada Republike Slovenije.

Na podlagi tega zakona se določajo in izplačujejo plače
funkcionarjev in drugih zaposlenih v:

Količnik za določitev osnovne plače direktorja posameznega
zavoda določi pristojni minister.

- javnih zavodih s področja šolstva, predšolske vzgoje s pripravo na osnovno šolo, zdravstva, socialnega varstva, kulture,
znanosti in tehnologije, zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu:
javni zavodi);
- državnih organih in organih lokalnih skupnosti: Uradu
predsednika Republike Slovenije, Državnem zboru Republike
Slovenije, Državnem svetu Republike Slovenije, Vladi Republike Slovenije in službah Vlade Republike Slovenije, Ustavnem sodišču Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih
skupnosti, pravosodnih organih, družbenem pravobranilcu
samoupravljanja ter upravnih organih in drugih državnih
organih (v nadaljnjem besedilu: državni organi).

7. člen

BESEDILO ČLENOV:
I.SPLOŠNE DOLOČBE
l.člen
S tem zakonom se urejajo razmerja osnovnih plač za funkcije
in tipična delovna mesta ter določa struktura plač zaposlenih
v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti.

3. člen
Sredstva za plače, ki se zagotavljajo iz proračunov in drugih
javnih sredstev, se zagotavljajo po merilih tega zakona.
4. člen

Količniki za določitev osnovnih plač delovnih mest za druge
zaposlene so odvisni od zahtevane strokovne izobrazbe in
zahtevnosti dela.
Količniki se razvrščajo v tarifne skupine glede na stopnjo
zahtevane strokovne izobrazbe. Tarifne skupine so:
tarifna skupina
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

stopnja strok, izobrazbe
_
OSNOVNA ŠOLA
PROGRAM ZA USPOSABLJANJE
SREDNJA 2-LETNA IZOBRAZBA
SREDNJA 3-LETNA IZOBRAZBA
SREDNJA 4-LETNA IZOBRAZBA
VIŠJA IZOBRAZBA
VISOKA IZOBRAZBA
MAGISTERIJ, SPECIALIZACIJA
DOKTORAT ZNANOSTI

Znotraj tarifnih skupin se količniki razvrščajo v plačiln®
razrede, določene v tabeli, ki je sestavni del tega zakonaVišina količnika pomeni hkrati označbo plačilnega razreda.

Plače so sestavljene iz osnovne plače, dela plače za delovno
uspešnost in dodatkov.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v
stvu za notranje zadeve in Ministrstvu za obrambo uvede)
vmesni plačilni razredi.

Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun plač
in količnikov, določenih v skladu s tem zakonom.

Količniki oziroma plačilni razredi se določijo v razponu od
1,00 do 9,00.

Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni
razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti.

8. člen

II.KOLIČNIKI ZA DOLOČITEV OSNOVNE PLAČE
5. člen
Količniki za določitev osnovne plače fukcionarjev so odvisni
od zahtevnosti funkcije in so za:
- poslance Državnega zbora Republike Slovenije in funkci32

Količnik za določitev osnovne plače zaposlenega je °dv'setg
od količnika za določitev osnovne plače delovnega
oziroma količnika, ki ga lahko zaposleni pridobi z napredo
njem.
9. člen
Količniki za določitev osnovne plače delovnih mest viSj£
upravnih delavcev v republiški upravi, višjih strokovnih
s
lavcev v pravosodnih organih, tajnikov pravosodnih orU!3® vin drugih delavcev, ki so po statusu izenačeni z višjimi P
poročevalk

nimi delavci v republiški upravi, so od 4,20 - 6,80, višjih
upravnih delavcev v občinski upravi pa od 4,00 - 4,70.
Količnik za določitev osnovne plače delovnega mesta tajnika
višješolskega zavoda je 4,70, tajnika visokošolskega zavoda
5,30 in tajnika univerze 6,00.
10. člen
Količniki za določitev osnovne plače tipičnih delovnih mest
drugih zaposlenih so določeni v tabeli, ki je sestavni del tega
zakona.
11. člen
Količnike za določitev osnovne plače delovnih mest, ki niso
določeni v prejšnjem členu, se določi v javnem zavodu oziroma državnem organu. Pri tem se upošteva količnike za
določitev osnovne plače delovnih mest podobne stopnje zahtevnosti, določene s tem zakonom.
12. člen
Za določitev količnikov znotraj razponov iz 5. in 9. člena se
uporabljajo kriteriji, določeni s predpisi za posamezno
področje. Količnik določi pristojni organ.
■M. NAPREDOVANJE
13.člen
Zaposleni na delovnih mestih iz 9., 10. in 11. člena tega
zakona
lahko napredujejo na bolj zahtevno delovno mesto, če
i6 tako določeno z zakonom oziroma aktom o sistemizaciji
delovnih mest.
14. člen
Zaposleni na delovnih mestih iz 9., 10. in 11. člena tega
zakona napredujejo na svojem delovnem mestu v višji plačilni
razred.
Zaposleni iz prejšnjega odstavka lahko napreduje praviloma
vsaka tri leta, če izpolnjujejo splošne in posebne pogoje,
določene s pravilnikom. Pri tem se upošteva čas, prebit na
delovnih mestih enake oziroma podobne stopnje zahtevnosti.
Pristojni organ v javnem zavodu oziroma državnem organu
najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje.
Na istem delovnem mestu je možno napredovati največ za pet
Plačilnih razredov.
glede na določbo prejšnjega odstavka lahko zdravniki
apredujejo največ za sedem plačilnih razredov.

n

^aposleni
na delovnih mestih v osnovnem in srednjem izobraJ®vanju (VARIANTNI DODATEK: v socialnem varstu in predšolski vzgoji), ki imajo možnost napredovanja v naziv v skladu
s Predpisi o napredovanju na svojem področju, ne morejo
n
apredovati v višje plačilne razrede v skladu s tem členom.
15. člen
Splošni pogoji za napredovanje na delovnem mestu so:
" dodatna funkcionalna znanja
61 interdisciplinarna usposobljenost delavca za opravljanje
na različnih delovnih mestih v okviru poklica
~ samostojnost in zanesljivost pri delu
~ ustvarjalnost
nadpovprečna delovna uspešnost, izkazana v daljšem času
^očevalec

S pravilnikom se podrobneje opredelijo splošni pogoji iz
prejšnjega odstavka, določijo posebni pogoji, značilni za
dejavnost ali delovno mesto ter določi število plačilnih razredov za katere lahko napredujejo zaposleni, razvrščeni v posamezne tarifne skupine.
S pravilnikom se podrobneje določita postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje in določi pristojni organ, ki opravlja preverjanje.
S pravilnikom se določijo tudi primeri, v katerih je možno
hkrati napredovati za več plačilnih razredov.
Pravilnik izda za javne zavode, državno upravo in pravosodne
organe minister, pristojen za posamezno področje v soglasju
z ministrom, pristojnim za delo in ministrom, pristojnim za
finance. Za druge državne organe izda pravilnik predstojnik
državnega organa, za javne zavode s področja zdravstvenega
zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja direktor javnega zavoda, za visokošolske zavode pa pristojni organ
univerze.
Pred izdajo pravilnika za posamezno dejavnost oziroma
zavod je potrebno pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov.
16. člen
Z napredovanjem na delovnem mestu lahko zaposleni pridobi
količnik, ki je uvrščen v višjo tarifno skupino kot količnik za
določitev osnovne plače delovnega mesta, na katerem napreduje.
Pri prvi zaposlitvi v javnem zavodu oziroma državnem organu
se zaposleni praviloma uvrsti v plačilni razred, v katerega je
razvrščen količnik za določitev osnov,ie plače delovnega
mesta. Če pristojni organ ugotovi, da zaposleni izpolnjuje
pogoje za napredovanje, ga že ob prvi zaposlitvi uvrsti v plačilni razred, ki ga je možno doseči z napredovanjem.
17. člen
Če bi zaposleni zaradi napredovanja na bolj zahtevno delovno
mesto imel nižji količnik, obdrži še naprej količnik, ki ga je
imel pred tem napredovanjem.
IV. DELOVNA USPEŠNOST
18. člen
Del plače za delovno uspešnost pripada zaposlenemu, ki
bistveno presega pričakovane delovne rezultate ali je nadpovprečno delovno obremenjen.
Višino dela plače za delovno uspešnost funkcionarja in direktorja javnega zavoda določi za imenovanje pristojen organ na
podlagi meril, ki jih določi pristojni minister. Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti drugih zaposlenih se določijo v aktu
javnega zavoda oziroma državnega organa.
Del plače iz prvega odstavka tega člena ne pripada funkcionarju, ki prejema funkcijski dodatek.
19. člen
Skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti
mesečno lahko znaša največ 3 % sredstev za plače v javnem
zavodu oziroma državnem organu. Pri določitvi sredstev za
delovno uspešnost se republiški upravni organ in službe
Vlade Republike Slovenije obravnavajo kot en organ.
V obseg sredstev iz prejšnjega odstavka se ne vštevajo sredstva za plačilo delovne uspešnosti funkcionarjev in direktorja
zavoda.
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Javni zavodi, ki pridobivajo del sredstev s prodajo blaga in
storitev na trgu, lahko v soglasju z ustanoviteljem povečajo
obseg sredstev iz prvega odstavka tega člena. Kot del sredstev, pridobljen s prodajo storitev, se ne štejejo plačila ali
doplačila za storitve, ki se financirajo ali sofinancirajo iz
javnih sredstev in sodijo v okvir javne službe, razen sredstev
od prodaje vstopnic v kulturnih zavodih.
V. DODATKI
20. člen
Zaposlenim v javnih zavodih in državnih organih pripadajo
dodatek za delovno dobo, dodatek za manj ugodne delovne
pogoje, ki se pojavljajo občasno in niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, dodatek za delo v manj ugodnem
delovnem času in drugi dodatki, določeni s kolektivno
pogodbo, zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom.
Funkcionarju v državnem organu pripada v primerih, določenih z zakonom, funkcijski dodatek.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Minister, pristojen za področje dejavnosti posameznih javnih
zavodov, državne uprave in pravosodnih organov, za katera
predpisi ne urejajo napredovanja, najkasneje v 15 dneh po
uveljavitvi tega zakona izda pravilnik o napredovanju.
V roku iz prejšnjega odstavka izdajo pravilnike tudi predstojniki drugih državnih organov, direktorji javnih zavodov iz 15.
člena tega zakona in pristojni organ univerze.
25. člen

21. člen

Razporeditev zaposlenih v skladu z določili tega zakona ob
upoštevanju izpolnjevanja kriterijev za napredovanje se
opravi najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi pravilnikov iz prejšnjega člena. Razporeditev v javnih zavodih in organih državne
uprave potrdi pristojno ministrstvo.

Dodatki se izplačujejo v višini, določeni s kolektivno
pogodbo, zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom.

26. člen

Osnova za obračun je osnovna plača zaposlenega.
VI. NADZOR

Vlada Republike Slovenije sprejme predpis iz drugega
odstavka 6.člena v roku 15 dni po uveljavitvi tega zakona.

22. člen

Pristojna ministrstva določijo količnike iz 3. odstavka 6. člena
v roku 30 dni po uveljavitvi predpisa iz prejšnjega odstavka.

Nadzor nad izvajanjem zakona opravljajo na podlagi enotne
metodologije, ki jo predpiše minister, pristojen za delo, ministrstva, pristojna za področja dejavnosti posameznih javnih
zavodov in državnih organov.

Uskladitev individulnih pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih
zavodov se opravi najkasneje v roku 30 dni potem, ko je
pristojno ministrstvo določilo količnike iz prejšnjega
odstavka.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

27. člen
23. člen

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za prekršek
javni zavod oziroma državni organ, ki:
- določi in izplača plačo na podlagi drugačne osnove za
obračun plač in drugačnih dodatkov (4. in 20. člen),
- določi količnike za osnovne plače funkcionarjev in drugih
zaposlenih v nasprotju z določili 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., in 12.
člena,
- določi, da skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti mesečno presega 3% sredstev za plače v javnem zavodu
oziroma državnem organu.
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba javnega zavoda oziroma državnega
organa.
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Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe
zakona o delavcih v državih organih (Uradni list RS št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93), zakona o funkcionarjih
v državnih organih (Uradni list RS št. 30/90, 18/91, 22/91. 2/
91-1 in 4/93), zakona o poslancih (Uradni list RS št. 48/92) fj
zakona o plačah delavcev v vzgojnoizbraževalnih zavodih
(Uradni list RS št. 16/92) glede vprašanj, ki so s tem zakonom
drugače urejena.
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporablja''
določbe kolektivnih pogodb, ki so v nasprotju s tem zakonom28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem l'stu
RS.
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Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji v mesecu juliju
1993 sprejel nasledneje sklepe:

2. Zakon določa, da je plača sestavljena iz osnovne plače,
dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. S tem določilom zakon določa strukturo plače, nato pa opredeljuje posamezne elemente plače.

1. Sisteme plač v javnem sektorju je treba poenotiti tako glede
načina določanja izhodiščnih plač, njihove višine in razponov
v plačah. Novi sistem naj ne izhaja iz neposredne povezave
plač v tem sektorju s plačami v gospodarstvu oz. podjetniškem sektorju.

3. Osnovna plača se za vse zaposlene in funkcionarje, ki jih
zajema ta zakon, določi na podlagi enake osnove za obračun
plač in količnikov, določenih v skladu s tem zakonom.

2. Za sistemsko reševanje plač v javnem sektorju je treba
čimprej pripraviti zakon o javnih uslužbencih, ki naj opredeli
krog javnih uslužbencev, njihov delovnopravni položaj, način
urejanja delovnih razmerij ter razpone plač oz. plačine razrede.
3. V prehodnem obdobju se poenotenje sistemov plač zagotovi z zakonom o razmerjih plač v dejavnostih in organih, ki se
financirajo iz javnih sredstev, to je v državnih organih
(državna uprava, sodniki, poslanci) in družbenih dejavnostih.
Pedlog zakona o razmerjih plač v javnih zavodih in državnih
organih je pripravljen v skladu z navedenimi sklepi.
Predstavlja prehodno rešitev med sedanjimi številnimi, med
seboj neusklajenimi sistemi plač v javnem sektorju, in bodočim zakonom o javnih uslužbencih. Zato ne pomeni povsem
novega sistema plač na tem področju, ampak le uskladitev
tistih elementov obstoječih sistemov, ki so ključni povročitelji
neutemeljenih razlik. Skladno s tem izhodiščem tudi ohranja
v veljavi obstoječo zakonodajo o plačah na posameznih
področjih in kolektivne pogodbe, razen tistih določb, ki so
v nasprotju z novim zakonom. V skladu s svojim prehodnim
značajem pa zakon vpeljuje nekatere elemente bodočega
sistema javnih uslužbencev.
Vlada Republike Slovenije predlaga zakonsko uskladitev razmerij glede na dejstvo, da so v veljavni ureditvi za precejšen
del zaposlenih plače že urejene z zakonom. Zakonsko urejanje je v veljavi za plače poslancev, predsednika, članov in
generalnega sekretarja vlade, predsednika in sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov , funkcionarjev v državnih organih,
delavcev v državnih organih in delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih na zavodih. Zato po mnenju predlagatelja uskladitve zgolj po poti kolektivnega dogovarjanja ne bi bilo možno
doseči.
II.
Kot podlaga za pripravo zakona je bilo uporabljeno Poročilo
o sistemu plač in drugih prejemkov v javnem sektorju. Poročilo temeljito analizira stanje na vsakem posameznem
področju javnega sektorja, vsebuje pimerjalno analizo med
njimi in pregled urejanja te problematike v drugih evropskih
državah. Poročilu je dodana obsežna priloga o gibanju plač
na posameznih podočjih v zadnjih dveh letih.
Poročilo je bilo poslano v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije, ki ga je sprejel in ob tem sprejel tudi zgoraj
navedene sklepe.
III.
Poglavitne rešitve zakona so:
1. Zakon ureja razmerja onovnih plač za vse funkcije in
delovna mesta ter določa strukturo plače v vseh javnih zavodih s področja šolstva, otroškega varstva, zdravstva, socialnega varstva, kulture, znanosti, zdravstvenega zavarovanja,
zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v vseh državnih organih in v organih lokalnih skupnosti.
Zakon naj bi se uporabljal tako za določitev kot za izplačevanje plač, kar pomeni, da v javnih zavodih in državnih organih
ne bo možno uprabljati drugačnih osnov za obračun plač in
tudi ne količnikov, ki ne bodo v skladu s tem zakonom.
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Kot osnova za obračun plače naj bi se uporabljala izhodiščna
plača za I. tarifni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo
za negospodarske dejavnosti. Ta določba neposredno sledi
sklepu Državnega zbora, da je treba izhodiščne plače poenotiti v vseh sistemih ter da naj le-te ne bodo več neposredno
povezane s plačami v gospodarstvu. Zato zakon tudi za tisti
del državnih organov, za katerega danes še velja neposredna
povezanost z višino in rastjo plač v gospodarstvu, predvideva
uveljavitev izhodiščne plače, ki je v tem sektorju večinsko že
uveljavljena in ni povezana s plačami v gospodarstvu.
4. Količniki za določitev osnovne plače za najmanj zahtevno
delo in najbolj zahtevno funkcijo so določeni v razponu 1-10.
Ta razpon je (ob preračunu vseh osnovnih plač na enako
osnovo) bil v veljavi pri izplačilu plač za mesec junij 1993, ko
je za to področje prenehal veljati interventni zakon.
Zakon določa razpone količnikov za tiste funkcije in delovna
mesta, za katere je podrobnejša določitev količnikov določena s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi in s temi predpisi tudi določen organ, ki je pristojen za določitev količnika
posameznemu funkcionarju oz. drugemu zaposlenemu.
Za direktorje javnih zavodov z različnih področij določa zakon
v razponu v odvisnosti od statusa javnega zavoda. Vlada
Republike Slovenije naj bi opredelila kriterije za razvrščanje
direktorjev znotraj tega razpona, količnike za posameznega
direktorja zavoda, pa na podlagi teh kriterijev pristojno ministrstvo. Za druge zaposlene zakon določa količnike za določitev osnovnih plač tipičnih delovnih mest, količnike za preostala delovna mesta pa naj bi v skladu s tem zakonom določili
v javnem zavodu oz. državnem organu. Po mnenju predlagatelja ni možno, pa tudi ne potrebno, v zakonu zajeti vseh
delovnih mest, ki se pojavljajo pri različnih pravnih subjektih
na obravnavanem področju, saj je njihovo število preobsežno,
po drugi strani pa bi na ta način tudi vzspostavili preveč tog
sistem, ki ne bi omogočal upoštevanja specifičnosti v posameznem javnem zavodu oz. državnem organu.
Za poimenovanje delovnih mest so v zakonu uporabljeni
izrazi v moškem spolu, razen za delovna mesta, za katera
obstajajo imena samo v ženskem spolu.
5. Količniki so razvrščeni v tarifne skupine glede na stopnjo
strokovne izobrazbe, znotraj tarifnih skupin pa v plačilne
razrede.
Pri razvrščanju količnikov v plačilne razrede bodo javni
zavodi in državni organi morali tudi pri tistih delovnih mestih,
ki jih zakon ne navaja, upoštevati plačilne razrede, ki jih
določa ta zakon in so taksativno navedeni v prilogi. Le *a
Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo
zakon dopušča možnost določitve vmesnih razredov, saj bi
v nasprotnem primeru zaradi velikega števila delovnih mest
v teh organih ne bilo možno upoštevati načela hierarhičnosti,
ki pa je zaradi posebne narave dejavnosti nujno.
Pri določitvi količnikov je bilo upoštevano, da je osnovno
vrednotenje delovnih mest po obstoječi analitični metodi že
bilo opravljeno in rezultira v danes veljavnih količnikih za ta
delovna mesta. Zato so le-ti nujna osnova tudi za izhodišče
vrednosti v tem zakonu. Zaradi različnega upoštevanja posebnosti posameznih funkcij oz. del, predvsem pa zaradi različnega ocenjevanja njihove pomembnosti in različne moči za
uveljavitev teh ocen, je primerjalno prišlo do nekaterih neusklajenosti.
poročevalec

Sedaj veljavni količniki, določeni z različnimi zakoni, kolektivnimi pogodbami dejavnosti ali sklepom Vlade Republike Slovenije o enotnih kalkulativnih osnovah za financiranje dejavnosti javnih zavodov, ki se uporabljajo za plače delavcev
v javnih zavodih in državnih organih, se gibljejo v naslednjih
razponih:
Tar.raz. »topn|a Izob.
IX.
doktorat

dejavnost pokllckollčnlk
šolstvo
4,10 - 5,30
zdravstvo
3,60 - 4,50
znanost
4,10 - 5,20
kultura
4.00 - 4,10
drž. organi
4,20
VIII.
magisterij,
šolstvo
3,20 - 3,60
specializacija zdravstvo
3,75 - 4,10
znanost
4,10
kultura
3,40 - 3,70
drž. organi
4,07
VII.
visoka izob.
šolstvo
3,00 - 4,10
zdravstvo
3,20 - 3,60
soc. skrbstvo
3,00 - 3,20
znanost
3,00 - 3,75
kultura
3,10 - 4,20
drž. organi
3,01 - 3,46
VI.
višja izob.
šolstvo
2,50 - 2,75
zdravstvo
2,50 - 2,80
soc. skrbstvo
2,60 - 2,65
znanost
2,50 - 2,80
kultura
2,38 - 2,70
drž. organi
2,65 - 2,71
V.
sred. izob. javni zavodi
2,06 - 2,50
4-letna
drž. organi
1,93-2,15
"V.
sred. izob. javni zavodi
1,60 - 1,80
3-letna
drž. organi
1,73
III.
sred. izob. javni zavodi
1,30
2-letna
drž. organi
1,41
II.
program za
javni zavodi
1,10-1,20
usposab.
drž. organi
1,19
osnov, šola
javni zavodi
1,00
drž, organi
1,00
Podrobnejši pregled količnikov znotraj navedenih razponov
10 prikazan v tabeli, ki je priloga k obrazložitvi.

nemu opravljanju dela. Čeprav je tovrstno napredovanje element, ki ga poznajo vsi sistemi javnih uslužbencev, le-tega
pa s tem zakonom še ne uvajamo, vlada meni, da je vpeljava
napredovanja nujna. Sedanji sistemi priznavanja enakih količnikov tako začetnikom na določenem delovnem mestu kot
vrhunsko usposobljenim specialistom so namreč eden ključnih vzrokov za številne ocene o neustreznem vrednotenju
posameznih delovnih mest.
Zato naj bi ob tem, ko zakon predvideva možnost napredovanja do pet plačilnih razredov, te možnosti v večji meri uporabljali za tista delovna mesta, za katera so značilna dela višje
stopnje sestavljenosti, zahtevnosti in strokovnosti. Podrobnejšo določitev pogojev in postopkov za napredovanje prepušča zakon pravilnikom in s tem daje možnost za upoštevanje posebnosti na posameznem področju. Hkrati pa s predpisanim institutom soglasja zagotavlja nujno medsebojno
usklajenost pravilnikov.
Izjemoma zakon predvideva možnost sedmih plačilnih razredov za zdravnike, ker na tem področju ni toliko možnosti za
napredovanje na bolj zahtevna delovna delovna mesta.
7. Zaradi številnih kritik obstoječih različnih sistemov nagrajevanja delovne uspešnosti in različnega obsega sredstev, ki so
se namenjala za ta namen, je predlagana enotna zgornja meja
sredstev za delovno uspešnost. Ker delovna uspešnost
postaja po predlaganem zakonu pomemben element sistema
napredovanja, je po mnenju predlagatelja treba dodatno
nagrajevati le bistveno preseganje pričakovanih delovnih
rezultatov ali nadpovprečno delovno obremenjenost, nikakor
pa ne tega instrumenta uporabljati za linearno povečevanje
plač. Zato naj sredstva za ta namen ne bi presegla 3 % skupnega obsega sredstev za plače. V soglasju z ustanoviteljem pa
bi se lahko povečala v tistih javnih zavodih, ki pridobivajo del
sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu, pri čemer pa bo
seveda nujno iz teh dodatnih virov pokriti tudi druge vse
stroške, ki so nastali s to dejavnostjo, ne le cene dela.
8. Zakon posega v način izplačevanja dodatkov za posebne
pogoje dela le toliko, da določa enotno osnovo za njihov
obračun, to je osnovno plačo zaposlenega. Ob odpravi neusklajenosti v osnovnih plačah in ob uvedbi enakega načina
obračuna (eno in drugo pa je bilo poglavitni vzrok za neutemeljene razlike v plačah, ki so jih dodatki le povečavah)
namreč po mnenju predlagatelja ni več potrebe po spreminjanju dodatkov.

V predlogu zakona so količniki v tarifnih skupinah l-V večinoma predlagani v dosedanjih višinah, s tem da so odpravliene neusklajenosti pri tistih delovnih mestih, ki so bila do
s
fdaj podvrednotena. Zaradi tega se v povprečju tudi za te
skupine kaže določen dvig količnikov. Upoštevaje zahtevo po
ustreznejšem vrednotenju strokovnega dela v vseh obravnanlh dejavnostih je predlagano povečanje količnikov že pri
nekaterih delovnih mestih v VI. tarifni skupini, zlasti pa
l VII ~IX. tarifni skupini, torej za dela, za opravljanje katerih
se zahteva visoka izobrazba, specializacija, magisterij in doktorat.

9. V prehodnih določbah je predvideno, da se ob uveljavitvi
zakona zaposleni razporedijo v skladu z njegovimi določili in
tudi določili pravilnikov o napredovanju, torej v plačilne
razrede, ki bi jih lahko dosegli z napredovanjem, kot da bi bil
ta sistem že doslej v veljavi. Zato je za izdajo pravilnikov
predviden zelo kratek rok, ki naj bi omogočal, da se zakon
prične čimprej izvajati.

6. Predlagatelj ocenjuje, da je ob tem, ko naj se količniki
uelovnih
mest v osnovi ne bi občutneje povečevali, nujno že
v
prehodnem času uvesti sistem napredovanja. Ob tem, ko na
vseh področjih v bistvu obstajajo možnosti prehajanja na bolj
zahtevna in s tem tudi bolje plačana delovna mesta, se z zakonom predlaga uvedba napredovanja na istem delovnem
inestu. Na ta način bi vsak zaposleni imel možnost ob vnaprej
gnanih pogojih vsaka tri leta napredovati v višji plačilni razred.
_ uvadbo tega sistema bi omogočili selektivno povišanje plač
zaposlenim z večjimi izkušnjami, večjim znanjem, boljšo strokovno usposobljenostjo, večjo uspešnostjo pri delu itd.,
n
krati pa s tem stimulirali k čim bolj kvalitetnemu in strokov-

Predlagani zakon ohranja v veljavi predpise, t.j. zakon in
kolektivne pogodbe, ki so do Sedaj urejali sistem plač na
posameznem področju. Posega le v tiste njihove posamezne
določbe, ki so v nasprotju s tem zakonom. Gre zlasti za
določbe nekaterih navedenih zakonov, ki se nanašajo na
določitev osnove in količnikov za obračun plač, za katere
zakon določa, da prenehajo veljati, pri kolektivnih pogodbah
pa zlasti za določbe o nekaterih količnikih, za katere zakon
določa, da se prenehajo uporabljati. V predlogu ni bilo možno
taksativno našteti posameznih členov veljavnih zakonov, ki
naj bi prenehali veljati, ker je v večini členov v nasprotju s tem
zakonom le višina količnikov, ostala vsebina člena pa mora še
naprej ostati v veljavi.

Poročevalec
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kostumograf
scenograf

TABELA
PRILOGA K OBRAZLOŽITVI

svetovalec I
rep.inšpektor
višji strok.sod.l

PREGLED VELJAVNIH KOLIČNIKOV, KI SE
UPORABLJAJO ZA FINANCIRANJE PLAČ
DELAVCEV V DEJAVNOSTIH, KI SO
VKLJUČENE V PREDLOG ZAKONA
O RAZMERJIH PLAČ

stopnja izobrazbe poklic oz.
Tarif.raz.
del. mesto
redni prof.
doktorat
IX.

5,20

izredni prof.

4,80

viš.znanst.sodel.

4,60

docent

4,40

inšpektor II
svetovalec II
višji strok.sodel.il
predavatelj tujega j.
učitelj prak. pouka
učitelj veščin(vis.z.)

arhivist I
bibliotekar I
konservator I
kustos I
restavrator I

4,10
4,10
4,10
4,10

asistent
učitelj
strokovni delavec
knjižničar

4,10

dipl.ing.za odrs.opre.
lektor, predavatelj
arhitekt I
oblikovalec I
dokumentalist III
diagnostik
svetovalec
predav.višje šole
dipl.ing.farmacije
psiholog
spec.pedagog

dokumentalist I
asistent z doktoratom

VII.
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magisterij
specializacija

visoka izob.

količnik
5,30

znanstveni svetnik

znanstveni sodel.

VIII.

dramski igralec
koncertni mojster
operni pevec solist
operni ples.solist
orkesterski glasbenik
arhivist III
bibliotekar III
konservator III
kustos III
restavrator III
sam.strok.sodel.

4,10
4,00
3,70

zdravnik spec.
strok.svetnik
zobozdravnik spec.

4,10
4,10
4,10

diagnostik s spec.
svetovalec s spec.
dipl.ing.biokem.spec
dipl.ing.farmac.spec
klinič.psihol.spec.

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

arhivist II
bibliotekar II
konservator II
kustos II
restavrator II

3,70
3,70
3,70
3,70
3,70

višji predavatelj

3,60

dokumentalist II

3,40

asistent z mag.

3,40

asistent s spec.

3,30

dirigent sinf.orks.

4,20

režiser

4,20

tajnik univerze

4,10

tajnik visokšol.zavoda

3,90

višji strok.sodel.

3.75

zdravnik
zobozdravnik

3,60
3,60

dirigent zbora
dramaturg
koreograf

3,50
3,50
3,50

višji referent
sam.strok.sodelavec
arhivar
dokumentalist
informator
korepetitor
str.program.delavec
arhitekt II
oblikovalec II
arhivist IV
bibliotekar IV
dokumentalist IV
konservator IV
kustos IV
restavrator IV
višji sodelavec
strok.sodelavec
dipl.ekonomist
dipl.pravnik
svetovalni delavec
VI.

višja izob.

dentist specialist
višja med.sest.spec.
svetovalec s spec.
učitelj
vzgojitelj
referent I
inšpektor III
strok.sodelavec I
fin.referent I

2.71
2.71
2,71
2,71
poročevalk

v.

sred.izob.
4-letna
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programer I

2,70

delovni terapevt
ing.radiologije
višja med.sestra
višji fizioterapevt
višji sanit.tehnik
arhivist I
konservator I
muzej.dok.strok.sod.l
restavrator I
višji knjižničar I
svetovalec
inženir I
referent II
strok.sodel.il
fin.referent II
knjižničar
strokovni delavec
računovodja
terapevt

2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2.65
2,65
2,65
2.65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,60
2,60

inženir II

2,55

ekonomist
organiz.obiska
pravnik
propagandist
arhivist
konservator
muzej.dok.str.sod.il
restavrator II
programer
laborant

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

inženir III

2,45

pevec v oper.zboru
plesal.v balet zboru
arhivist III
konservator III
muzej dok.str.sod.lll
restavrator III
višji knjižničar III
svetovalni delavec
samos. komercialist

2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38
2,38

samos.adm.ret.

2,30

učitelj
vzgojitelj

2.50
2,50

oblikovalec
oderski mojster
teh.za izvedbo preds.
arhivist I
fotograf I
knjižničar I
konservator I
restav.muz.dok.tehn.l
restav.sodelavec I
inštruktor
vzgojitelj

2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30

fin.knjigovodja

2,30

računovodja
komerc. referent
tehnik I

2,25
2,25
2.25

konservator II
restav.sodelavec II
varuhinja
farmacevt.tehnik
zdravstveni tehnik
stroškovni knjigovodja
adm. referent I

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2.20

IV.

sred.izob.
3-letna

tehnik II
policist
carinik
poob.urad.oseba v KPD

2,15
2,15
2,15
2,15

arhivist II
fotograf II
knjižničar II
konservator II
muzej dok.tehnik II
restayrator II
restav.sodel.lll
adm.referent II
adm.tehnik
arhivist III
fotograf III
knjižničar III
konservator III
muzej.dok.tehnik III
restavrator III
ekonom
gospodinja
laborant
tehnik III
ekonom.tehnik
sodelavec I
adm.sodelavec
fin.referent III
kuhar
tiskar

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,60
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06

sodelavec II
pisar.referent

1.93
1,93

farmacevt.procesničar
ehnični vzdrževalec
KV delavec I
laborant I

1,80
1,80
1,80
1,80

knjigovodja
tehnični risar
laborant II

1.75
1,75
1,75

sodelavec III
administrator
strojepiska
šofer
vzdrževalec

1.73
1,73
1,73
1,73
1,73

frizer
masker
arhiv.manipulant I
knjiž.manipulant I
konservator.manip.l
muzej.manip.l
restavrat.manipul.l
statistik
strežnica
tehnični sodelavec
inštruktor

1,70
1.70
1,70
1.70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

katar
krojač, šivilja kostum.
mizar
skladiščnik
arhiv.manipul.il
knjižnič.manipul.ll
konservat.manipul.il
muzej.manipul.il
restavrat.manipul.il

1.65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65

ekonom
vzdrževalec stavbe
šofer B kategorije
arhiv manipulant III
knjiž.manipulant III
konservat.manipul.lll

1,60
1,60
1.60
1,60
1,60
1,60
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muzej.manlpul.III
restavrat.manipul.lll
kuhar
kurjač
šivilja
administrator
strojepiska
KV delavec II
sred.izob.
2-letna

adminis.manipul.
tehnični manipul.l
blagajnik
oderski delavec
prodajal.vstopnic
administratov
bolničar
kurjač
laborat.pomočnik
tehnični delavec
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1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

program za
usposab.

1,41
1.41
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

osnovna šola

razmnoževalec
strojepiska
telefonist
viiičarist

1,30
1,30
1,30
1,30

muzejski čuvaj

1,20

kurjač
kuharska pomočnica
strežnica
telefonist

1,20
1,20
1,20
1,20

tehnični manipulant II

1.19

kurir
perica
vratar
evidentičar

1,10
1.10
1,10
1,10

čistilka

1,00
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Predlog Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za
določitev prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje
Državni zbor R Slovenije je ob sprejemanju prispevne
stopnje za leto 1993 med drugim sprejel tudi sklep, da bo
ob obravnavi poročila Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije za 1. polletje 1993 ponovno obravnaval in odločal o višini prispevnih stopenj.
V prilogi vam pošiljamo polletno poročilo o poslovanju
Zavoda, ki ga je sprejela začasna skupščina Zavoda na seji
V skladu s 4. točko 12. člena Začasnega statuta Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije je Skupščina Zavoda na
svoji 1. redni seji dne 14. 10. 1993 sprejela naslednji
SKLEP
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da določi
v skladu s 55. členom zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92) za
obvezno zdravstveno zavarovanje s 1. 12. 1993 z Odlokom
naslednje prispevne stopnje:
Prispevki za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven
dela se plačujejo po naslednjih stopnjah:
1. za vse pravice
2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih
stroškov, pogrebnino in posmrtnino
3. za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov

6,25
5,52
5,03

3a. za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov
za kmete, pri katerih je osnova katastrski dohodek od
kmetijskih in gozdnih površin
18,00
4. za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino
1,20
Prispevki za zavarovanje za primer poškodbe pri delu
in poklicne bolezni se plačujejo po naslednjih stopnjah:
1. za vse pravice
2. za vse pravice do zdravstvenih storitev, povračila
potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino

dne 6.10.1993 in predlog o določitvi prispevnih stopenj za
obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je bil sprejet na 1.
redni seji skupščine Zavoda 14. 10. 1993.
Skupščina predlaga, da nove, znižane prispevne stopnje
začnejo veljati s 1. 12. 1993, zato prosimo, da predlog
uvrstite na novembrsko sejo Državnega zbora.

Na podlagi 55. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list, št. 9/92) in skladno s predlogom Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
z dne 14.10.1993 in
člena poslovnika je Državni zbor
Republike Slovenije dne
sprejel
ODLOK
o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje
i.
Prispevki za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven
dela se plačujejo po naslednjih stopnjah:
1. za vse pravice
6,25
2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih
stroškov, pogrebnino in posmrtnino
5,52
3. za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov 5,03
3a. za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov
za kmete, pri katerih je osnova katastrski dohodek od
kmetijskih in gozdnih površin
18,00
4. za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino
1,20
II.

0,50

Prispevki za zavarovanje za primer poškodbe pri delu In
poklicne bolezni se plačujejo po naslednjih stopnjah:
1. za vse pravice
0,50
2. za vse pravice do zdravstvenih storitev, povračila
potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino
0,17

0,17

III.

V skladu s tem sklepom predlaga Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Državnemu zboru Republike
Slovenije,
da sprejme ustrezni Odlok z veljavnostjo od 1. 12.
1
993 dalje.
Predsednik Skupščine
Erik Šerbec, I. r.

Odlok velja od

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju
Zavod) ustvarja svoje prihodke s prispevnimi stopnjami in
Pavšalnimi
prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje,
s
Premijami za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in dru9jmi lastnimi prihodki. Ob polletnem pregledu poslovanja
Zavoda
je v poročilu poslovanja, ki sta ga obravnavala in
s
Prejela Upravni odbor in Skupščina Zavoda, izkazal 6.617
m
'° Sit presežka sredstev v obveznem zdravstvenem zavarovanju.

Po takratnih ocenah bi se presežki morali pokriti z odhodki do
konca letošnjega leta. Na osnovi teh izračunov Zavod ob
polletnem poročilu poslovanja zato ni predvidel spremembe
prispevne stopnje za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Jakšen
rezultat je posledica višje prispevne stopnje v prvih
a
*eh mesecih letošnjega leta in sicer je zbirna prispevna
st
°Pnja znašala v januarju 1993 18,15%, v februarju 1993
'4,65%, od marca 1993 dalje pa znaša 13,40%.
Poročevalec

Št.
Ljubljana, dne

uporablja pa od

Predsednik Državnega zbora
Republike Slovenije
Mag. Herman Rigelnik

V naslednjih mesecih pa so se predvsem zaradi drugačne
dinamike gibanja plač od načrtovane politike na tem področju
povečali tudi prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje. Pokazalo se je, da bodo do konca leta še vedno ostali
presežki. Po projekcijah o gibanjih plač Zavoda za makroekonomske analize naj bi do konca leta 1993 v obveznem zdravstvenem zavarovanju presežki znašali okoli 3,5 mrd SIT.
Zato sta Upravni odbor in Skupščina Zavoda predlagala zniža45

nje prispevne stopnje za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Menila sta, da naj bi bile nove prispevne stopnje v veljavi s 1.
12. 1993. S takšno spremembo prispevne stopnje ni mogoče
odpraviti nastalih presežkov do konca koledarskega leta 1993
in bo del presežkov Zavod prenesel v leto 1994. To pomeni, da
se za ta del tudi ustrezno zniža prispevna stopnja za obvezno
zdravstveno zavarovanje za leto 1994.
Prilive sredstev v letu 1993 za obvezno zdravstveno zavarovanje v primerjavi s planom kaže naslednja tabela:
v tisoč Sit
Prilivi
januar-junij
julij
avgust
september

plan
52.473.888
7.934.339
7.813.791
7.918.717

realizacija
53.730.119
8.617.584
8.315.787
8.386.497

indeks
102
109
106
106

Skupaj
76.140.735
79.049.987
104
Odlivi za obvezno zdravstveno zavarovanje pa so v tem
obdobju znašali:
januar-julij
julij
avgust
september
Skupaj

47.112.685
8.293.587
8.371.992
8.400.000 (še ocena)
72.218.264

OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA
OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
V LETU 1993
v tisoč SIT

1. Prispevki delodajalcev
in delojemalcev
2. prispevek za nesreče pri delu
3. prispevki od ZPIZ
ostali prispevki
Skupaj prispevki za
obvezno zdravstveno zavarovanje
zbirna prispevna stopnja
- januar 93
- februar 93
- marec - november 93
- december 93
Skupaj odhodki za obvezno
zdravstveno zavarovanje
prenos iz leta 93 v 94
(iz drugih prihodkov)

kumulativa
jarv-sept 93

skupaj
jan-dec 93

59,012.794
2.816.580
11.625.029
2.712.694

78.573.898
3.776.585
15.263.257
3.636.558

7.167.077

101.250.298

18.15%
14,85%
13,40%
13,00%
101,138,917
3,000,000

Pri izračunavanju prispevne stopnje, ki naj bi veljala vsaj
določen čas v letu 1994, je Zavod pripravil oceno potrebnih
prihodkov za uresničevanje programa obveznega zdravstvenega zavarovanja na približno isti ravni kot je oz. bo dosežen
v letu 1993. Pri tem je upošteval nekatere usmeritve in ocene
gospodarskih gibanj iz Proračunskega memoranduma, prav
tako pa možnost prenašanja določenega dela stroškov za
zdravstvene storitve iz obveznega na prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Ta možnost je podana z določili 23. člena
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS št. 9/92) in jo bo Zavod zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS št. 9/92) in jo bo Zavod predlagal Vladi
Republike Slovenije. Po teh ocenah bi se prihodki za obvezno
zdravstveno zavarovanje v letu 1994 s prenešenimi presežki iz
leta 1993 izravnali z načrtovanimi odhodki na višini 113,3 mrd
SIT. V kolikor bodo te usmeritve iz Proračunskega memoranduma tudi obveljale in med letom 1994 ne bo prišlo do
drugačnih gibanj, zavod v naslednjem letu ne bo več posloval
s presežki.
Iz takšnih ugotovitev in predvidevanj za leto 1994 izhaja predlog Skupščine Zavoda za zbirno prispevno stopnjo v višini
13,00%, kar je za 3% manj od dosedaj veljavne prispevne
stopnje.
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Polletno poročilo o delu zavoda za Zdravstveno zavarovanje Slovenije
(za obdobje januar-junij 1993)
I. DEL: POLLETNO DELO ZAVODA V LETU 1993
Delo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) v prvem polletju leta 1993 je bilo
usmerjeno predvsem na njegovo nadaljnjo konstituiranje,
dograjevanje in izvajanje sistema zdravstvenega zavarovanja
v naši republiki.
Naloge v zvezi z oblikovanjem organov upravljanja Zavoda in
sprejemanjem njegovih splošnih aktov v lanskem letu niso
bile v celoti opravljene. Poglavitni razlog za to je bil v kasnitvi
pri imenovanju članov začasne Skupščine Zavoda in pri dajanju soglasja Vlade R Slovenije k predlogu statuta Zavoda.
Zato je bil del nalog, povezanih s konstituiranjem Zavoda
prenešen v letošnje leto. Poleg tega so organi in služba
Zavoda reševali tekoče naloge, ki se nanašajo na področje
uresničevanja pravic zavarovancev in na financiranje izvajalcev zdravstvenih storitev.
1- PRIPRAVA IN SPREJEMANJE SPLOŠNIH AKTOV
Zavoda
Skupščina Zavoda je sicer že v lanskem letu sprejela predlog
statuta kot svojega osrednjega konstitutivnega akta. Po določilih zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa mora k dokumentu dati soglasje še Vlada R Slovenje. Ta je posredovala k predlogu določene amandmaje, ki jih
i« skupščina Zavoda sprejela na svoji seji, 25. 2. 1993. Z njegovo objavo v Uradnem listu v aprilu je statut postal veljaven
'n predstavlja pravno podlago za oblikovanje nadaljnjih splošnih aktov Zavoda.
Med akti, katerim je bila posvečena precejšnja pozornost
v prvem polletju, je potrebno omeniti pravilnik o pravicah
zavarovanih
oseb do ortopedskih, ortotskih, očesnih, slušnih
|an drugih tehničnih pripomočkov. Po pripravi strokovnih pod' 9 za ta dokument je bil akt sprejet na skupščini Zavoda 25.2.
1993 (objavljen v Uradnem listu RS št. 14/93 dne 19. 3. 1993)
*ot začasni pravilnik, ki bi naj veljal in se uporabljal do
sprejema dokončnega pravilnika o pravicah iz obveznega
Zavarovanja
in o postopkih njihovega uresničevanja. Takšna
r
ešitev je bila potrebna zaradi zastarelosti dosedanjih predpisov,
ki so urejali področje pravic iz zdravstvenega zavarovanja
đ
o raznih pripomočkov. Z uveljavitvijo začasnega pravilnika
podane tudi možnosti ocenjevanja upravičenosti do nekaterih najzahtevnejših pripomočkov na zdravniških komisijah
*ot to določa zakona. Pravilnik ureja tudi možnost izposojala posameznih pripomočkov zavarovanim osebam s strani
Zavoda, kar predstavlja v naših razmerah novost in tudi varčevalni ukrep.
Ostali akti, ki urejajo področje pravic in postopkov in ki jih je
Potrebno še sprejeti, so bili pripravljeni v projektnih skupinah,
"ekateri pa tudi že obravnavani na upravnem odboru. Pričkojjtj je možno, da bodo sprejeti do konca letošnjega leta.
^'sljen je pravilnik o pravicah in obveznostih iz obveznega
zavarovanja in o postopkih njihovega uresničevanja, ki bi naj
* uveljavitvijo to celotno področje uskladil z zakonskimi doloin nekaterimi drugimi novostmi, ki so posledica razvoja
n,e
dicinske znanosti in tehnologije.
Is
^nalogam s področja konstituiranja sodi tudi priprava praviln ka o volitvah v organe upravljanja Zavoda, ki bodo morale
opravljene po izteku mandata začasni Skupščini in nje®niu upravnemu odboru.
2

- finančni načrt in financiranje izvajalcev

Don3"' uveliko
Prav|ianja
Zavoda
in njegova
služba so
se v prvem
polletju
ukvarjali
z vprašanji
financiranja
zdravstvenega
^varovanja, predvsem njegovega obveznega dela. Poleg zaklucnega računa za leto 1992 sta upravni odbor in skupščina
avnavala in sprejela tudi finančni načrt Zavoda za letošnje
Por
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leto. Hkrati sta državnemu zboru predlagala višino prispevne
stopnje, po kateri naj bi zavezanci plačevali prispevke za
obvezno zdravstvene zavarovanje. Finančni načrt in s tem tudi
višina prispevne stopnje je izhajal iz predpostavke, da pravice
iz obveznega zavarovanja v letu 1993 ostanejo približno na isti
ravni kot je bil v naši državi že dosežen v minulem letu. Kljub
temu je skupščina Zavoda predlagala znižane prispevne stopnje v odnosu na njeno višino v lanskem letu. Ocenila je
namreč, da je možno financirati takšen program tudi z nižjimi
prispevki, ki pa po ocenah še vedno dosegajo okrog 7,1%
brutto domačega proizvoda. Sestavni del finančnega načrta
je tudi predvidena delitev sredstev po območnih enotah
Zavoda. Predlog takšne delitve je bil sprejet v obliki začasnega in orientacijskega akta. Razlog za njegovo začasnost je
bil v tem, ker ob obravnavi predloga delitve še ni bil znan
dogovor o oblikovanju programa zdravstvenih storitev v Sloveniji in izhodiščih za njihovo ovrednotenje.
Sestavni del aktivnosti, ki so se nanašale na financiranje je
bilo tudi urejanje odnosov med Zavodom in zdravstvenimi
zavodi ter zasebniki, ki naj bi opravljali zdravstvene storitve iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja. V ta namen je
posebna projektna skupina, sestavljena iz predstavnikov
Ministrstva, izvajalcev in Zavoda pripravila predlog Dogovora
o programu zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji za leto
1993 in izhodišča za njihovo izvajanje in oblikovanje cen
zdravstvenih storitev. Predlog Dogovora je podprla Skupščina
Zavoda, vendar z njim nista soglašala Zdravniška zbornica
Slovenije in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.
Skladno z zakonskimi določili je bil potreben arbitražni postopek. To je podaljšalo postopke sklepanja pogodb za skoraj
mesec dni.
Na podlagi Dogovora, določenega po arbitraži, je Zavod objavil razpis programov. Na razpis se je prijavilo več kot 340
nosilcev javne in zasebne zdravstvene dejavnosti. Po proučitvi vseh prijavljenih programov, zlasti glede njihove usklajenosti z opredelitvami Dogovora oziroma izhodišč je upravni
odbor opravil izbiro. V letošnjem letu je upravni odbor izbral
vse ponudnike, pri čemer je od nekaterih, ki svojih prijav niso
pripravili v celoti v skladu z izhodišči, zahteval dopolnitev
prijav. Takšna dopolnitev ali popravek ponudbe je bila pogoj
za sklenitev pogodbe z Zavodom. Ugotoviti kaže, da je letos
glede na veliko število prijavljenih zasebnih zdravnikov in
glede na to, da tudi javni zdravstveni zavodi nimajo še dovolj
izkušenj v oblikovanju predlogov programov, bil Zavod do
vseh ponudnikov dokaj strpen in so njegovi delavci mnogim
od njih tudi strokovno pomagali pri dopolnjevanju ponujenih
programov. Po poročilih območnih enot Zavoda je bilo do
konca julija sklenjenih pogodb z:
- 59 zavodi s področja osnovne zdravstvene dejavnosti;
- 24 bolnišnicami;
- 23 javnimi lekarnami;
- 46 splošnimi socialnimi zavodi;
-13 posebnimi socialnimi zavodi oziroma zavodi za usposabljanje;
- 15 naravnimi zdravilišči;
- 133 zasebnimi zdravstvenimi delavci z različnih področij
zdravstvenih dejavnosti.
Pri sklepanju pogodb so bili pri izbiri programov, oblikovanju
cen storitev in določanju drugih pogojev za izvajanje programov storitev uporabljeni enaki kriteriji in načela za vse izvajalce iz zasebnega in javnega sektorja in tudi ne glede na kraj
opravljanja dejavnosti. Za to enotnost in koordinacijo tako
zahtevne in obsežne naloge je skrbela posebna projektna
skupina Zavoda s pripravo strokovnih ocen in analiz ter usmeritev, v smislu odločanja pa upravni odbor Zavoda. Ta je
namreč sproti prejemal poročila o celotnem poteku priprav na
sklepanje pogodb v vseh območnih enotah in je tudi na tej
podlagi sprejemal ustrezne sklepe.
O celotnem poteku sprejemanja Dogovora in izhodišč za
oblikovanje in vrednotenje programov zdravstvenih storitev in
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njihovih cen v letu 1993 bo pripravljena posebna analiza, ki bo
poskušala ugotoviti dosežke in probleme pri uresničevanju
modela partnerstva kot metode odločanja o najpomembnejših razvojnih vprašanjih zdravstvenega varstva v naših razmerah. Ne glede ne njene rezultate pa je potrebno ugotoviti, da je
to izredno obsežno in zahtevno delo bilo letos opravljeno
zadovoljivo. To potrjuje dejstvo, da je le 13 zdravstvenih
zavodov oziroma zasebnikov (ali okrog 4% vseh pogodbenih
partnerjev) zahtevalo presojo nekaterih spornih vprašanj iz
ponujene pogodbe z arbitraže. Pogodbe, ki so sklenjene
z nosilci zdravstvene dejavnosti so vsebinsko bogatejše in
natančnejše pri opredeljevanju medsebojnih pravic in obveznosti, po materialni plati pa so zastavljene v okvirih možnosti,
ki jih omogoča finančni načrt Zavoda oziroma prihodki od
veljavne prispevne stopnje. Do sklenitve pogodb so medsebojne obveznosti med Zavodom in izvajalci programov zdravstvenih storitev temeljile na pogodbah, sklenjenih v letu 1992.
Obveznosti iz teh pogodb je Zavod redno in tekoče poravnaval v rokih, ki so določeni v zakonu in v pogodbah.
3. DRUGE NALOGE, OPRAVLJENE VI. POLLETJU
Upravni odbor je v obdobju l-V11993 obravnaval tudi nekatera
druga zelo pomembna vprašanja. Na podlagi predlogov
posebne strokovne skupine Zavoda, ki so bili rezultat evalvacije z letošnjim letom uvedenih novosti na področju evidentiranja in obračunavanja zdravstvenih storitev, je upravni odbor
na svoji seji dne 8. 6.1993 sprejel Spremembe Sklepa o planiranju, evidentiranju in obračunavanju zdravstvenih storitev
v letu 1993, ki so začele veljati s 1. julijem.
Za področje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja je
upravni odbor določil višino premij za II. in III. četrtletje
letošnjega leta ter sprejel sklepe o možnostih prostovoljnega
zavarovanja oseb, ki so postale brezposelne zaradi stečaja
podjetja in še nekaterih drugih vprašanjih. Prav tako je obravnaval predlog o odlogu plačila prispevkov za zdravstveno
zavarovanje (obvezno) za Slovenske železnice, o kriterijih za
sponzorstvo posameznih prireditev oziroma nosilcev določenih aktivnosti s področij zdravstvenega varstva in drugih
mejnih področij. Odbor je tudi sprejel začasno navodilo
o napotitvah oseb na zdraviliško zdravljenje.
4. DELO SLUŽBE ZAVODA
Znotraj službe Zavoda je bilo delo organizirano tako, da je
bilo v kar največji meri prilagojeno opisanim nalogam in
aktivnostim Zavoda. Poleg tega je nujno opozoriti na obsežno
delo, ki ni izkazano v delu organov upravljanja Zavoda. Gre za
projekte in pripravo strokovnih gradiv ter podlag za splošne
akte, ki bodo šele pripravljeni ali predstavljajo dokumente za
izvedbo že sprejetih aktov Zavoda.
Na tem mestu je potrebno izpostaviti aktivnosti pri izgradnji,
poenotenju in dograjevanju zavarovalniškega informacijskega sistema na območju celotne Slovenije. Nova organiziranost informacijske dejavnosti na Zavodu (Informacijski center kot področna enota z območnimi oddelki) je narekovala
ustrezno dopolnitev oz. prenovo osrednjega računalnika, prilagoditev sistemske programske opreme in intenzivno informatično usposobitev (kabliranje, postavitve lokalnih mrež,
ipd.) območij, v tej smeri so bili uvedeni nekateri novi skupni
in enotni programi ter opravljena izobraževanja delavcev za
ravnanje z njimi. Prav tako je bilo opravljeno obsežno strokovno delo pri poenotenju sistema fakturiranja v zdravstvenih
zavodih in pri zasebnikih.
Sistem prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki je bil
uveljavljen z letošnjim letom, je predstavljal za službo Zavoda
tudi v prvem polletju 1993 izjemen napor in obsežno delovanje na vseh njegovih območnih enotah in izpostavah. Na
podlagi sklenjenih 47.300 individualnih polic in 13.400 skupinskih polic je pri Zavodu prostovoljno zavarovanih
1.198.000 oseb. Velika večina se je zavarovalo za 1. paket
-POPOLNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE«, le okoli 2400
oseb je zavarovanih tudi za pakete izven obveznega zdravstvenega zavarovanja (paketi NADSTANDARD, ODDIH A in B,
POMOČ NA DOMU, ZOBNA PROTETIKA CELOTA). V tem
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obdobju je bila vzpostavljena osnovna računalniška podpora
evidentiranju sklenjenih prostovoljnih zavarovanj in finančnega poslovanja na področju prostovoljnega zavarovanja.
Vsak mesec sprotno poteka spreminjanje in dopolnjevanje
seznamov skupinsko zavarovanih oseb v skladu s Splošnimi
pogoji in aneksi k sklenjenim skupinskim policam. Prav tako
se vsak mesec sklene cca 2000 novih zavarovalnih polic.
V letošnjem letu je opaziti povečano zanimanje in zahteve po
dodatnih informacijah zavarovanih oseb o pravicah, ki jih
imajo iz obveznega ali prostovoljnega zavarovanja. Zavoljo
tega je bilo nujno podvzeti določene ukrepe za boljše zunanje
in notranje obveščanje, kakor tudi redno strokovno izpopolnjevanje zavodovih delavcev, kar naj bi izboljšalo in uskladilo
delo z zavarovanci in izvajalci, saj služba deluje na 46 različnih lokacijah po Sloveniji. Zavod je začel izdajati svoje glasilo
»OBČASNIK«, ki je poleg obveščanju zdravstvenih delavcev
ali upravnih organov posvečeno tudi boljšemu pretoku informacij znotraj Zavoda. Izvedena je bila tudi prva izobraževalna
učna delavnica, ki se je je udeležila več kot četrtina zavodovih
delavcev. Služba je pripravila tudi več zloženk in drugih gradiv za informiranje zavarovanih oseb o njihovih pravicah in
obveznostih iz zdravstvenega zavarovanja. Pripravljeno je bilo
tudi posebno poročilo o delovanju Zavoda za razpravo
v državnem z boru, ki jo bo verjetno obravnaval na eni izmed
svojih jesenskih sej.
Za organizacijo službe je bilo tudi pomembno, da so z začetk
om letošnjega leta na podlagi pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji bili vsi delavci razporejeni na ustrezna
delovna mesta. Le vodilni delavci (direktor, pomočnik direktorja, direktorji območnih in področnih enot) zaenkrat še niso
razporejeni in opravljajo ta dela kot vršilci dolžnosti. Razlog je
v zavlačevanju postopka za soglasje k imenovanju generalnega direktorja Zavoda, ki ga mora opraviti Državni zbor.
5. DELO ZDRAVNIŠKIH KOMISIJ
V letošnjem letu se je občutno povečal obseg dela zdravniških
komisij Zavoda. Nekatere komisije oziroma njihovi senati
poročajo o 40 in več odstotnem povečanju zavarovalnih oseb,
napotenih zaradi ocene upravičenosti do posameznih pravic.
Po še nepopolnih poročilih se je najbolj povečalo število
oseb, ki so bile poslane na zdravniške komisije zaradi ugotovitve utemeljenosti po zdraviliškem zdravljenju. Povečalo se
je tudi število oseb, pri katerih je potrebno oceniti upravičenost do začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni, poškodbe
ali nege družinskega člana. Ta pojav je verjetno pogojen
s postopnim uveljavljanjem načela osebnega zdravnika in
njihovo večjo popustljivostjo pred pritiski zavarovancev,
z uveljavljanjem prostovljnega zavarovanja in s tem pogojenim mnenjem, da so si s tem zavarovane osebe »kupile« večje
pravice, deloma pa verjetno tudi s spremembami v načinu
evidentiranja in obračunavanja zdravstvenih storitev ob prehodu lanskega v letošnje leto in ne nazadnje tudi zaradi
splošnih socialnih problemov v državi.
Pri uveljavljanju pravice do zdravljenja v tujini v primerjavi
z enakim obdobjem lanskega leta ni prišlo do povečanja.
Izjemo predstavljajo napotitve na preiskavo z nuklearno magnetno resonanco, kjer beležimo precejšen porast, vendar pa
računamo, da bodo napotitve v tujino z aktiviranjem takega
aparata v Sloveniji postale zgolj izjema.
6. MEDNARODNA RAZMERJA
Na področju uresničevanja konvencij ni bilo posebnih novosti
in je delo potekalo po utečenem postopku in načinu. Tudi
glede sklepanja novih konvencij ali noveliranja že sklenjenih,
ni bilo plosebnih aktivnosti, z izjemo dogovarjanj z Republiko
Hrvaško. Glede na to, da je to sosednja država in da je pretok
zavarovancev v dopustniškem času precejšen, je bil sklenjen
poseben sporazum, ki naj bi zagotavljal zdravstveno varstvo
zavarovancem na območju druge države. V večini primerov
v praksi naši zavarovanci niso imeli težav, na nekaterih
območjih pa se, enako kot pri nas, niso v celoti držali dogo'
vorjenih načel.
poročevalec

II. del: POLLETNO FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA
V LETU 1993

center Ljubljana (ZIC) in informacijski oddelek Nova Gorica
pri Območni enoti Nova Gorica.

V tem delu poročila so posredovani podatki o polletnih rezultatih poslovanja Zavoda. Poročilo temelji na podatkih o doseženih prihodkih in odhodkih po vrstah zavarovanja in po
vrstah dejavnosti. Primerjave so izdelane le glede na plan za
leto 1993. Vzporejanje podatkov z lanskoletnimi istoobdobnimi rezultati (Zavod je lani v tem času posloval le štiri
mesece) ni možno zaradi neenakih časovnih obdobij in
sistemskih sprememb.

S tem se plan stroškov Zavoda za leto 1993 na prihodkovni
strani povečuje za lastne prihodke obeh organizacijskih enot
za 11 mesecev letošnjega leta in v istem deležu tudi plan
odhodkov. Analogno vključujejo podatki o poslovanju Zavoda
za prvo polletje tudi rezultate poslovanja obeh novo priključenih organizacijskih enot.

1. POGOJI POSLOVANJA

A/Prihodki od prispevkov obveznega zdravstvenega
zavarovanja

Finančno področje poslovanja Zavoda v prvem polletju letošnjega leta karakterizira nekaj dejavnikov, ki so imeli večji vpliv
na gibanje finančnih tokov in tudi na polletne rezultate poslovanja Zavoda:
1. Zmanjševanje višine prispevne stopnje za obvezno zdravstveno zavarovanje za vse pravice v prvih treh mesecih letošnjega leta. Prvotna višina prispevne stopnje, ki naj bi veljala
v letu 1993 in jo je predlagala Začasna skupščina Zavoda
v novembru 1992, je bila zaradi kasnitev pri sprejemanju
v Državnem zboru Republike Slovenije, določena šele v januarju 1993 v nekaj nižjem odstotku in sicer začasno za dobo
enega meseca. V tem času je bil izdelan ponoven izračun
prispevne stopnje po takratnih novejših znanih parametrih
ocen gospodarskih gibanj za leto 1993. Državni zbor je nato
26. 2. 1993 določil prispevno stopnjo z Odlokom o stopnjah
Prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za leto 1993
z veljavnostjo od meseca marca dalje. Presežek finančnih
sredstev kot posledica višje prispevne stopnje v prvih dveh
mesecih, se je plansko preračunal v marčevsko višino prispevne stopnje tako, da se izravna do konca letošnjega leta.
2. Uvedba sistema prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Sistem je bil uveden 1.1. 1993 in je zahteval precejšnje
Posege v evidentiranje stroškov za obvezno in prostovoljno
zdravstveno zavarovanje tako pri izvajalcih zdravstvenega
zavarovanja, kot tudi v evidencah Zavoda. Poleg ločenih evidenc podatkov o prihodkih in odhodkih prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, je moral Zavod vzpostaviti tudi sistem
evidenc vseh zavarovancev Slovenije.
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- Prehod na nov sistem obračunavanja storitev (sprememba
v obračunavanju storitev za obvezno zdravstveno zavarovanje
m dodatno zaračunavanje storitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja), je pri izvajalcih zdravstvenega zavarovanja
Zahteval zahtevnejše organizacijske, kadrovske in tehnične
spremembe, ki so časovno gledano, trajale skoraj vseh šest
Mesecev letošnjega leta. Iz zgornjega razloga je Zavod prejel
'akture izvajalcev za opravljene zdravstvene storitve v prvih
Petih mesecih leta, pretežno šele v mesecu juniju. Fakture za
opravljene
storitve za mesec junij naj bi Zavod prejel do srede
'u|ija, vendar jih prejema še tudi v času izdelave tega poročila.
Jfato podatki polletnega poročila niso dokončni. Ocenjuje se,
je zaradi izpada faktur dejanski finančni obseg programa
Zdravstvenih storitev prvega polletja večji od prikazanega
* Poročilu, za okoli 8%.

2. PRIHODKI

Na višino priliva od vplačanih prispevkov za zdravstveno zavarovanje (v januarju je prispevna stopnja za vse pravice znašala
8,69%, februarja 7% in od marca dalje 6,4%) in nekateri drugi
posegi na področju izplačil plač (npr. izplačila po zaključnih
računih, poračuni, kasnitve pri izplačilih plač, stečaji, itd.).
Celotna vplačila prispevkov od obveznega zdravstvenega
zavarovanja v obdobju januar-junij 1993 so znašala
51.531.474 tisoč sit.
Povprečni mesečni priliv prispevkov je znašal 8.588.579 tisoč
sit.
V strukturi predstavljajo največji delež prispevki od plač zaposlenih in prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki jih vplačujejo pravne osebe. Prispevki iz plač zaposlenih pri pravnih
osebah so znašali 20.221.181 tisoč sit, prispevki, ki jih plačujejo pravne osebe pa 21.368.910 tisoč sit. Skupaj so znašali
41.590.091 tisoč sit ali 80,7% od celotnih vplačanih prispevkov
za obvezno zdravstveno zavarovanje. Drugo največjo
postavko izkazujejo prihodki od prispevkov za zdravstveno
zavarovanje upokojencev, ki so znašali 8.056.724 tisoč sit in
v strukturi predstavljajo 15,6% celotnih vplačil prispevkov.
Prispevki Zavoda za zaposlovanje so znašali 560.505 tisoč sit
in prispevek od kmetijske dejavnosti 361.243 tisoč sit. Razliko
predstavljajo prispevki iz drugih naslovov.
prisp. iz drugih naslovov (1 9%)n
prisp. upokojencev (15.6%)-\^- \ j —
od kmet. dej. (0.7%)-^^^^ V
V-pns iz plač 2. (39.2%)

pris. pravnih oseb (41.5%)^^

—"""^-pris zavoda za zapos. (1.1%)

Podrobnejši pregled je v prilagah - tabeli 1.
B/Prlhodki iz drugih naslovov
S tem so mišljeni prihodki od financiranja, prihodki od prodaje storitev na domačem in tujem trgu, prihodki od najemnin
itd. Po specifikaciji so znašali:

J- financiranje izvajalcev zdravstvenega zavarovanja. Zaradi
daljšega postopka sprejemanja Dogovora o programu zdravtvenih storitev in o izhodiščih za njegovo izvajanje ter obliko®nje cen v Republiki Sloveniji v letu 1993 (arbitraže) in
Pfehoda na nov sistem obračunavanja zdravstvenih storitev,
je sklepanje pogodb z izvajalci zaključilo šele v mesecu
"n'ju. Prvih pet mesecev je financiranje zdravstvenih zavodov
®casno potekalo na osnovi izhodišč za vrednotenje prograV 23 leto 1 92, v uni skih
dni
®
i leto
i 1993.
odhodkih
pa so
bila upoštevana
oiočila
Dogovora
za
Vrednost
programov
zdravv
°nih zavodov se je v juniju povečala za okoli 10% za
a
'erialne stroške, hkrati pa se je zvišal tudi element kalkulaie cene za vrednost izhodiščne plače po sprejeti kolektivni
9odbi za negospodarstvo za 9,1%.

Realizacija l-V11993
v 000 sit
1. od obresti za obvezno zdr. zavarovanje
1.669.500
2. pozitivne tečajne razlike
70.250
3. od prodaje materiala in storitev
143.906
4. od najemnin poslovnih prostorv
20.366
5. od prodaje storitev na tujem trgu
41
6. drugi prihodki (regresni zaht., škode itd.)
294.583
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI
2.198.646

Orgaizacijska sprememba na Zavodu. V skladu z dolgoročnoProgramom poslovne politike Zavoda, sta se s februarjem
Priključila Zavodu dotakratni Zdravstrveno informacijski

C/ Prihodki od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

Poro če valeč

Prihodki iz drugih naslovov

S prihodki od prodaje storitev in materiala so opredeljeni
prihodki od storitev, ki jih Zavod izvaja za druge institucije
(ZPIZ itd.), prodaja tiskovin itd. in lastni prihodki novo priključenih organizacijskih enot.

S prihodki od vplačanih premij za prostovoljno zdravstveno
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zavarovanje je Zavod v prvem polletju letošnjega leta realiziral
4.268.131 tisoč sit.

sredstev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Ti so
znašali 247.900 tisoč sit.

Pri tem je potrebno pojasniti, da podatek vključuje tudi prihodke od premij, ki so jih vplačali zavarovanci še v lanskem
letu pred uvedbo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja
(1.626.359 tisoč sit). Poleg tega je višina vplačil premij odvisna
od različnih načinov vplačevanja premij prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Premije je namreč po Splošnih pogojih
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja mogoče vplačati
kot letno premijo, polletno ali kvartalno premijo, za podjetja je
možen tudi mesečni način odplačevanja.

Skupni prihodki od vplačanih premij in prihodki od financiranja prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so znašali
4.516.031 tisoč sit. (Glej tabelo 4 v prilogah.)

Višino prihodkov za prostovoljno zdravstveno zavarovanje
povečujejo prihodki od financiranja - obresti od depozitov

Celotni prihodek Zavoda v tem obdobju in primerjavo s planom (preračun plana v tekoče cene) kaže sledeča tabela:

Prihodki
obvezno ZZ
drugi prihodki iz OZZ
prostovoljno ZZ
drugi prihodki iz PZZ
SKUPAJ PRIHODKI

~~~

"

Plan
l-VI 1993
50.561.495
1.912.394
3.467.648
55.941.537

Tabela kaže, da so bili celotni prihodki za zdravstveno zavarovanje za 4% večji od planiranih prihodkov za obdobje l-VI
1993, prihodki od prispevkov iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja so bili večji od plana za 2%, prihodki od vplačanih premij za prostovoljno zavarovanje za 23%.
V strukturi predstavljajo prihodki od obresti (skupaj obvezno
in prostovoljno zdravstveno zavarovanje) 3,3% vseh prihodkov, ostali prihodki pa 0,9%.
3. ODHODKI
A/ Odhodki za obvezno zdravstveno zavarovanje
Kot že uvodoma obrazloženo, Zavod v tem trenutku še ne
razpolaga s povsem popolnimi podatki o opravljeni višini
programov izvajalcev zdravstvenega zavarovanja v prvem polletju letošnjega leta.
Vsekakor pa so izkazani rezultati prvi podatki po uvedbi
novega sistema zdravstvenega zavarovanja in podlaga za
ocenjevanje plansko začrtanih okvirov za leto 1993.
Celotni odhodki za program obveznega zdravstvenega zavarovanja v tem obdobju so znašali 47.112.685 tisoč sit.

Povprečni mesečni priliv prihodkov prostovoljnega zavarovanja je znašal 752.672 tisoč sit.
D/ Celotni prihodek Zavoda v obdobju I-V11993

%

%

ind.

90^4
3,4
6,2
-

Realizacija
I-VI 1993
51.531.473
2.198.946
4.268.131
247.900

88^5
3,8
7,3
0,4

102
114
123

100

58.246.150

100
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B/ Odhodki za prostovoljno zdravstveno zavarovanje
Odhodki za prostovoljno zdravstveno zavarovanje ob podatkih, ki se jih lahko povzame iz prejetih faktur za prvo polletje
letošnjega leta, ko je bil sistem praktično ves čas v nastajanju,
so znašali 3.211.304 tisoč sit.
Odhodki za osnovno zdravstveno varstvo so znašali 1.095.854
tisoč sit, odhodki za zdravila in ortopedske pripomočke
1.203.774 tisoč sit, odhodki za bolnišnično zdravljenje
549.249 tisoč sit, odhodki za zdraviliško zdravljenje 151.329
tisoč sit in odhodki za delo Zavoda 154.875 tisoč sit.
Poleg stroškov, ki izvirajo iz doplačil za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, so registrirani tudi odhodki za nadstandardne storitve oz. pakete. Le-ti predstavljajo v celotni"
odhodkih prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v tenj
obdobju 0,25% in so znašali 8.111 tisoč sit (paket nadstandar
2.674 tisoč sit, paket nega 107 tisoč sit in paket VOZ 5.3J
tisoč sit).
Skupni stroški na področju prostovoljnega zdravstvenog8
zavarovanja so znašali 3.219.415 tisoč sit.

Povprečna mesečna višina odhodkov je bila 7.852.114 tisoč
sit.
Odhodki za specialistično ambulanto in bolnišnično dejavnost so znašali 21.415.646 tisoč sit, odhodki za osnovno
zdravstveno dejavnost so bili doseženi v višini 9.181.817 tisoč
sit. Odhodki za zdraviliško zdravljenje so znašali 764.517 tisoč
sit, za lekarniško dejavnost 722.292 tisoč sit, za socialne
zavode 1.856.572 tisoč sit. Odhodki za zdravila in ortopedske
pripomočke, kri itd. so znašali 7.080.481 tisoč sit, drugi
odhodki kot nadomestila odsotnosti, pogrebnine in posmrtnine 4.525.001 tisoč sit in odhodki za delo Zavoda 1.225.884
tisoč sit.

Podrobnejši pregled odhodkov prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja je podan v prilogah poročila - tabela 4.
C/ Odhodki za delo službe Zavoda
Celotni stroški poslovanja Zavoda v prvem polletju letošnjefl3
leta so bili realizirani v višini 1.380.759 tisoč sit.
Odhodki za delo na obveznem zdravstvenem zavarovanju s<>
znašali 1.225.884 tisoč sit ali 88,8% vseh odhodkov Zavoo*
odhodki za delo na prostovoljnem zdravstvenem zavarovani
pa 154.875 tisoč sit ali 11,2% vseh odhodkov Zavoda.

Podrobnejši prikaz odhodkov je podan v prilogah poročila
- tabeli 2 in 3.

Pri tem so vsi direktno ugotovljivi stroški dela ločeno stro
škovno evidentirani, indirektni stroški pa so s ključem deti

rani glede na udeležbo po posameznih vrstah stroškov (npr.
električna energija, amortizacija, plače itd.)
Razmerje med plačami in stroški delovanja Zavoda je bilo
36:64.
Povprečno je delo opravljalo na Zavodu izračunano iz ur 767
zaposlenih, povprečna bruto plača na delavca pa je v tem
obdobju znašala 90.959,93 tolarjev.
Odhodki I—IVI 1993
obvezno ZZ
prostovoljno ZZ
delo Zavoda - SKUPAJ
- delo Zavoda - obv. ZZ
- delo zavoda - prost. ZZ
ODHODKI SKUPAJ

Plan
l-VI 1993
46.144.364
3.476.374
1.409.118
1.237.842
171.276
51.029.856

V primerjavi s planom za leto 1993, preračunan po tekočih
cenah (v izračunu plana po tekočih cenah je upoštevano
gibanje drobnoprodajnih cen za materialne stroške in izhodiščne vrednosti plač po kolektivni pogodbi za negospodarstvo), so odhodki za 1% manjši od planiranih.
za delo Zavoda-PZZ (0.3%)—j

p Prostovoljno ZZ (6.1%)
delo Zavoda-obv.ZZ (2.4%)

Obvezno ZZ (91.2%)-'
Podrobnejši prikaz odhodkov v primerjavi s planom je v prilogi poročila.
3. LIKVIDNOST ZAVODA
Z likvidnostnega vidika so bili prihodki Zavoda vse šestmesečno poslovanje večji od odhodkov, kar pomeni pozitivno
likvidnostno poslovanje.
Z vidika gibanja finančnih tokov je potrebno navesti, da je
moral Zavod v obdobju januar-junij v skladu s sklepi Začasne
skupščine Zavoda in Upravnega odbora v zvezi z zaključnim
računom za leto 1992 poravnati določene obveznosti tudi iz
tega naslova in sicer:
a

) po sporazumu med Vlado in reprezentativnimi sindikati je
v obdobju februar-april 1993 izplačal razliko za poračun plač
za obdobje junij-december 1992 v višini 3.544.894 tisoč sit.
b) nadalje izplača 227.000 tisoč sit za kritje povečanega pro9rama zdravstvenih storitev Kliničnemu centru za leto 1992.
Povečanje programa je bilo dokumentirano s 17% več napotitvami pacientov iz skoraj vseh območij Slovenije na zdravljene v Klinični center.

Podatkovno se oba podatka (za obvezni program in prostovoljni program dela Zavoda) vključujeta v plan odhodkov
zdravstvenega zavarovanja.
D/ Celotni odhodki Zavoda
Skupni odhodki specificirano po vrstah zavarovanja v primerjavi s planom (po tekočih cenah) za leto 1993 kažejo:

90,4
6.8
2.8
2,4
0,4
100

Realizacija
l-VI 1993
45.886.801
3.064.540
1.380.759
1.225.884
154.875
50.332.100

ind.
91,2
6,1
2,7
2,4
0,3
100

99
88
98
99
90
99

4. FINANČNI REZULTAT
Računovodsko gledano je Zavod polletno poslovanje zaključil
s presežkom prihodkov nad odhodki tako na področju obveznega kot prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Analogno prejšnjim prikazom poročilo izkazuje finančni rezultat
tudi ločeno za obe vrsti zavarovanja.
Presežki prihodkov nad odhodki na področju obveznega
zdravstvenega zavarovanja Zavoda so nastali, kot poročilo že
navaja, zaradi višje prispevne stopnje v prvih dveh mesecih, ki
se bo poračunala do konca letošnjega leta.
Nadalje je razlog za nastale presežke v tem obdobju način
financiranja izvajalcev zdravstvenega zavarovanja, saj so bili
financirani v obliki akontacij v višini dvanajstin povprečja
oktober-december 1992 na osnovi določil Izhodišč leta 1992.
Limitirana je bila tudi višina ločeno zaračunljivega materiala,
prav tako na strukturi leta 1992.
Ker Zavod v tem trenutku še ne razpolaga v celoti z vsemi
fakturami izvajalcev za obdobje l-V11993, bo izvedel poračun
za opravljene zdravstvene storitve za obdobje prvih petih
mesecev šele v mesecu spetembru. Ocenjujemo, da so iz
zgornjih razlogov trenutno premalo izkazani stroški ločeno
zaračunjivega materiala in vrednosti opravljenih programov
v prvem polletju za okoli 2.600.000 tisoč sit.
Po obstoječih podatkih Zavod ob polletnem periodičnem
obračunu knjigovodsko izkazuje 6.617.433 tisoč sit presežka
prihodkov nad odhodki na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Presežki prihodkov nad odhodki prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v višini 1.296.617 tisoč sit so rezultat enakih
razlogov kot pri obveznem zdravstvenem zavarovanju (kasnitve pri fakturiranju za celotno obdobje uvajanja).
Pričakujemo, da bi ob zadržanju premij na ravni tretjega
tromesečja do konca leta pokrili odhodke za prostovoljno
zdravstveno zavarovanje, pri čemer je potrebno dodatno plačati tudi davek na dobiček.
5. ZAKLJUČEK

Na ta način izračunana razlika v tem obdobju je znašala:
v tisoč sit
prihodki (od prispevkov, premij in ostalo)
58.246.150
Odhodki za program za obe vrsti zavarovanja
50.332.100
po zaključnem računu za leto 1992
3.771.894
RAŽUKA
4.142.156

Na področje zdravstvenega zavarovanja Slovenije je bil po
določilih Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju vpeljan nov sistem zdravstvenega zavarovanja.
S sistemsko spremembo se je spremenil tudi sistem financiranja, sistem evidenc in sistem obračunavanja storitev zdravstvenega zavarovanja.

V tem času se je po sklepu Začasne skupščine Zavoda realizira tudi naloga kreditiranja izvajalcev zdravstvenega zavarovanja. Na dan 30. 6. 1993 je znašala vrednost danih kreditov
£■332.230 tisoč sit. Razlika med prilivi in odlivi znaša 1.809.926
tisoč sit.

S finančnega stališča gledano, je bilo poslovanje Zavoda
vseskozi likvidno. Povprečni mesečni prihodki so znašali
9.707.692 tisoč sit, povprečni mesečni odhodki pa 8.388.683
tisoč sit oz. skupaj z izplačili po zaključnemn računu
9.017.332 tisoč sit. Vendar pa je ta razlika po že znanih
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podatkih za mesec junij po sklenitvi pogodb za leto 1993, že
minimalna.

izdelana tudi projekcija prihodkov in odhodkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje do konca leta 1993.

Presežki so bili planirani in tudi pričakovani zaradi kasnitve
pri sprejemanju prispevne stopnje za obvezno zdravstveno
zavarovanje v prvih dveh mesecih letošnjega leta. Poleg tega
je na njihovo višino vplival tudi način financiranja izvajalcev
v prvi polovici letošnjega leta, pred sklenitvijo pogodb za leto
1993.

Projekcija temelji na bilančnih podatkih za obdobje januar-junij 1993 in na do sedaj znanih planskih ocen gibanj plač,
zaposlenosti in gibanju drobnoprodajnih cen do konca letošnjega leta, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance.
Izračun kaže, da znaša planirana višina odhodkov za zdravstveno zavarovanje (pri tem upoštevana ocena rasti drobnoprodajnih cen do konca leta za materialne stroške in nespremenjeni višini plač izvajalcev do konca leta - po uskladitvi
v mesecu juniju za 9.09%), 99.664.625 tisoč sit. Planirani
prihodki od prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
do konca leta 1993 (upoštevane ocene o gibanju plač in
zaposlenosti do konca leta ) pa znašajo 98.587.561 tisoč sit.
V primeru, da se v izračun vključi še vse ostale prihodke
Zavoda, je planirana višina prihodkov višja od odhodkov za
1,8 mio sit, predvsem zaradi prihodkov od financiranja. Vendar pa v tem izračunu še ni upoštevan poračun izvajalcem
zdravstvenega zavarovanja za prvo polletje, ki znaša po oceni
2.600.000 tisoč sit in oblikovanje obvezne rezerve, po oceni
v višini 500.000 tisoč sit.

V mesecu septembru, ko bodo na razpolago popolnejši
podatki o opravljeni višini programov zdravstvenih zavodov
(zaradi kasnitev faktur zdravstvenih zavodov), bo v skladu
z določili dogovora izveden poračun za prvo polletje. Po
oceni bo za poračun potrebno okoli 2.600.000 tisoč sit.
Ocena se tudi približuje podatku Združenja zdravstvenih
zavodov Slovenije, po katerem naj bi izgube zdravstvenih
zavodov v obdobju januar-junij 1993 znašale 3.043.695 tisoč
sit, od tega pri bolnišnicah 2.680.780 tisoč sit.
Na osnovi podatkov o polletnem poslovanju je v poročilu
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

TABELA 1

REALIZACIJA PRIHODKOV I - VI 1993 - OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
v tisoč sit
FINANČNI NAČR
PRIHODKI
JAN - JUN
1993
I. PRIHODKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE :
1. za zdrav.zavarovanje od pravnih
oseb iz gospodarstva
12,913,787
2. za zdrav.zavarovanje od pravnih
oseb iz negospodarstva
5,430,674
3. iz plač za zdrav.zav. zaposlenih
pri pravnih osebah
19,039,662
4. zavarov.kmetov,članov gospod.in
drugih, ki plač.prisp. od kat.doh.
kmet. in gozd. površin
243,802
5. zavar. kmetov, ki plačujejo prisp.od
osn. za pokoj.in invalid, zavarov.
57,799
6. za zdrav.zavar.oseb s stalnim bival.
v Slov.,zaposl.pri tujem delodajalcu
8,168
7. za zdrav.zavar.oseb,ki samost.opravljajo
gosp.ali poklic.dej.,vrh športniki
959,841
8. za zdrav.zavar.zapos.pri osebah,ki sam.
opr.gosp.ali poki.dej. in pri drugih
913,874
9. za zdrav.zavar. brezposelnih oseb,za kat.
plača prisp.zavod za zaposl. R Slov.
554,529
10. za zdrav.zavar.,ki ga plača ZPIZ za upok.
oz.,ki prejemajo pokoj, od tujih nos. PZ
7,647,750
11. za zdrav.zavar. oseb, ki plačujejo
prispevek v pavšalu
21,390
12. za zdrav.zavar. oseb, za katere
plačuje prispevek R Slovenija
39,754
13. za zdrav, zavar., za katere plačuje
prispevek občina
313,259
14. za zdrav.zavar. oseb, ki niso
zavarovane iz drugih naslovov
63,145
15. za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni za zavarovance, razen kmetov
1,877,444
16. za poškodbe pri delu in poklicno
obolenje kmetov
27,691
17. pavšal za poškodbe pri delu in poklicne
bolezni
48,231
18. odpravljeni prihodki
8,799
19. zamudne obresti
391,897
20. SKUPAJ PRIHODKI ZDRAV. ZAVAROVANJA
50,561,495
II. SKUPAJ DRUGI PRIHODKI
- od tega obresti
PRIHODKI SKUPAJ
Poročevalec

REALIZACIJA
JAN - JUN
1993

INDEKS

13,252,281

103

5,311,712

98

19,277,264

101

270,515

111

60,565

105

11,532

141

979,021

102

943,918

103

560,505

101

8,056,724

105

23,464

110

39,667

100

327,679

105

84,705

134

1,825,896

97

30,162

109

56,317
9,973
409,573
51,531,473

117
113
105
102

1,912,394
1,753,320

2,198,646
1,669,500

115
95

52,473.889

53,730,119

102
53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

TABELA 2

PREGLED ODHODKOV ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE I - VI 1993 IN
PRIMERJAVA S PLANOM I - VI1993

v tisoč sit

n. O D H O D KI

PLAN
1993
cene december 92

PLAN
I - VI1993
tekoče cene 1993

REALIZACIJA
I-VI1993

INDEKS

1. Odhodki za osnovno zdravstveno varstvo

16,648,953

9,056,749

9,181,817

101

2. Odhodki za bolnišnično zdravljenje

39,212,359

21,411,805

21,415,646

100

3. Odhodki za zdraviliško zdravljenje

1,574,286

858,361

764,571

89

4. Odhodki za lekarniško dejavnost

1,493,627

819,767

722,292

88

5. Odhodki za socialne zavode

3,083,284

1,555,791

1,856,572

119

13,662,968

7,500,031

7,080,481

94

11,925,038
1,265,191
472,739

6,555,027
690,003
255,001

5,789,971
1,069,787
220,723

88
155
87

7. Odhodki za zdravljenje v tujini

143,823

77,280

175,573

227

8. Odhodki na podlagi konvencij

400,743

56,819

164,848

290

9. Odhodki za delo ZZZS skupaj
od tega:
• za plače s prispevki
• za materialne stroške in ostale stroške

2,075,704

1,268,605

1,225,884

97

611,516
657,089

440,173
785,711

72
120

10. Drugi odhodki skupaj
od tega:
- za nadomestila odsotnosti
- za pogrebnine, posmrtnine
- za potne stroške, dnevnice
- za prevoze
- za druge republike
- za ostalo (povračila RUJP in drugo)

8,947,505

4,807,761

4,525,001

94

7,508,509
511,753
218,125
151,009

4,025,918
272,942
27,166
88,597
0
110,378

100
99
23
109

558,109

4,034,545
274,980
117,205
81,142
0
299,889

87,243,252

47,412,969

47,112,685

~~99~

6. Odhodki za zdravila in ortop. prip.
od tega:
- za zdravila
- za ortop.pripomočke
- za Zavod za transfuzijo krvi

Skupaj 1 -10 (OBVEZNI PROGRAM)
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TABELA 4

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
ZA OBDOBJE I-VI 1993 IN PRIMERJAVA S PLANOM I-VI 1993

I.

PRIHODKI

1.

Plačane zavarovalne premije

2.

Obresti

PRIHODKI SKUPAJ (1-2)

PLAN
I - VI 1993
1

REALIZACIJA
I - VI 1993
2

3,647,648

4,268,131

- v tisoč SIT
- tekoče cene
INDEKS
3=2/1

117

247,9<X)

3,647,648

4,516,031

124

1,583,667

1,152,077

73

2. Odhodki za bolnišnično zdravljenje

612,087

549,249

90

3. Odhodki za zdraviliško zdravljenje

126,822

151,329

119

4. Odhodki za zdravila in ortop. prip.
od tega:
- za zdravila
- za ortop.pripomočke

1,153,797

1,203,774

|<)4

1,066,685
87,112

1,074,434
129,340

101
[4«

3,476,373

3,056,429

8«

II.

ODHODKI

A.

Izplačane zavarovalnine za doplačila

1. Odhodki za osnovno zdravstveno varstvo

Skupaj A.
B.

C.

Izplačane zavarovalnine za pakete izven doplačil
Nadstandard
Oddih
Pomoč na domu
VOZ

2,674
0
107
5,330

Skupaj B.

8,111

Stroški dela ZZZS za izvajanje PZZ
od tega:
- za plače s prispevki
- za materialne stroške in ostale stroške
ODHODKI SKUPAJ (A+B+C)

56

171,276

154,875

9"

54,403
100,472
3,647,649

3,219,415

€
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DOLOČBE ZAKONA O SODNIH TAKSAH, KI SE SPREMINJAJO ALI DOPOLNJUJEJO

Državnemu zboru Republike Slovenije je bil v prvo
obravnavo predložen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah. Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je
v mnenju k predlogu zakona, it. 346-03/89-1/8
z dne 17. 9. 1993 opozoril, da v zakonodajnem
gradivu ni besedila določb zakona, za katere se
predlagajo spremembe. Ministrstvo za pravosodje, kot pripravljalec gradiva, je tudi to besedilo
predložilo v zakonodajno proceduro, vendar je
očitno prišlo do tehnične napake in besedilo določb ni bilo objavljeno v Poročevalcu Državnega
zbora.
Zato Ministrstvo za pravosodje pošilja Državnemu
zboru še besedilo določb zakona o sodnih taksah,
ki se spreminjajo ali dopolnjujejo, s prošnjo, da se
naknadno predložijo poslancem.

treba povrniti oziroma zneska takse, ki ga je treba vrniti,
uporabi vrednost točke na dan odločanja.
10. člen
(1) Prihodki od sodnih taks so prihodki republike.
(2) Trideset odstotkov prihodkov od sodnih taks se uporabi
namensko za tehnološko posodobitev poslovanja sodišč.
11. člen
(1) Plačila sodnih taks so oproščeni državni organi, družbenopolitične skupnosti, krajevne skupnosti, Jugoslovanski rdeči
križ in druge humanitarne organizacije ter tuja država in tuji
državljani, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja
vzajemnost.
(2) Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, se je sodišče
dolžno obrniti za pojasnilo na Republiški sekretariat za pravosodje in upravo.

2. člen

(3) Takse se tudi ne plača v primeru, kadar tako določa
poseben zakon.

Takse se plačujejo:
1. v pravdnem postopku,
2. v izvršilnem postopku, razen za izvršitev odločb samoupravnih sodišč v sporih delavcev iz delovnih razmerij oziroma
v zvezi z delom,
3. v nepravdnem postopku,
4. v zemljiškoknjižnem postopku,
5. v stečajnem postopku,
6. v postopku za registracijo,
7. v kazenskem postopku na zasebno tožbo,
8. v upravnih sporih,
9- v postopku na zahtevo za sodno varstvo po zakonu o prekrških,
10. v drugih primerih, ki jih določa taksna tarifa.

28. člen

7. člen
(1) Taksne obveznosti se določajo v točkah ali v sorazmerju
z vrednostjo zahtevka oziroma predmeta, izraženem v odstotkih. Vrednost zahtevka oziroma predmeta in razponi vrednosti so v tem zakonu določeni s številom točk.
(2) Vrednost točke po tem zakonu znaša 1 SIT.
(3) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko uskladi vrednost
'očke, določene v prejšnjem odstavku, z gibanjem stroškov za
delo rednih sodišč v sorazmerju z rastjo cen življenjskih
Potrebščin na območju SR Slovenije. Po sklepu o uskladitvi
vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah (Ur. list RS, št. 8/93)
znaša vrednost točke 8 SIT.
(4) Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse
vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri izračunu
sodne
takse, katero je potrebno plačati na podlagi opomina,
u
Porabi vrednost točke, ki velja v času izdaje opomina, pri
Prisilni izterjavi sodne takse pa vrednost točke na dan, ko
uprava za družbene prihodke izda taksnemu zavezancu
ustrezno odločbo (tretji odstavek 29. člena) oziroma na dan
skle a lz
k\ t'Koe sodišče
P odloča
prvegao povrnitvi
odstavka stroškov
30. členapostopka,
tega zakona.
upošteva
Pri odmeri višine teh stroškov za izračun takse vrednost točke
a d
an izdaje sklepa.
<7'če se takšna obveznost določa v sorazmerju z vrednostjo
antevka, se pri odločanju o povrnitvi stroškov postopka in pri
oaiočanju o vrnitvi takse (32. do 36. člen tega zakona) najprej
esek plačane takse preračuna v točke po vrednosti točke na
an plačila takse, nato pa pri izračunu zneska strošov, ki jih je
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Če taksni zavezanec živi ali ima svoj delež v tujini, pa ne plača
takse tedaj, ko nastane taksna obveznost, vpiše sodišče
neplačano takso v seznam neplačanih taks in izda po končanem postopku nalog za plačilo; rok za plačilo takse ne sme
biti krajši kot 30 in ne daljši kot 90 dni.
29. člen
(1) Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je določen
v 26. oziroma 28. členu tega zakona, sporoči sodišče to
v nadaljnjem roku 15 dni upravi za družbene prihodke občine,
v kateri ima taksni zavezanec svoje stalno prebivališče
(sedež), naj takso prisilno izterja, na spisu pa zaznamuje, da je
omenjeni organ obveščen o neplačani taksi.
(2) Če taksni zavezanec nima stalnega prebivališča (sedeža)
v Jugoslaviji, pošlje sodišče sporočilo iz prejšnjega odstavka
upravi za družbene prihodke občine, v kateri je sodišče, ali
upravi za družbene prihodke občine, v kateri ima taksni zavezanec kakšno premoženje.
(3) Ko prejme uprava za družbene prihodke občine sporočilo,
izda odločbo, s katero naloži taksnemu zavezancu, naj v 15
dneh od prejema odločbe plača dolžno takso in 50% pribitka
nanjo kot kazensko takso. Če taksni zavezanec v tem roku
takse ne plača, se obe taksi prisilno izterjata in knjižita na
račun prihodkov od sodnih taks.
(4) Če upravni organ ugotovi, da je bila taksa plačana v gotovini, pa taksni zavezanec ni predložil potrdila o plačilu, se
zaračuna in izterja samo kazenska taksa v višini 10%, vendar
ne več kot 250 točk. Če taksa ni bila plačana pravočasno, se
izterja kazenska taksa po tretjem odstavku tega člena.
30. člen
(1) Če je taksni zavezanec pravna oseba, ugotovi sodišče
s sklepom, koliko znaša neplačana taksa in kazenska taksa
(tretji odstavek 29. člena) oziroma koliko znaša kazenska
taksa, če taksni zavezanec ni predložil potrdila o plačilu takse
v gotovini (četrti odstavek 29. člena).
(2) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dopustna
pritožba na višje sodišče v 15 dneh po vročitvi sklepa.
(3) Po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče sklep v izvršitev
enoti Službe družbenega knjigovodstva, ki vodi žiro račun
taksnega zavezanca.
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(4) Služba družbenega knjigovodstva mora ravnati po sklepu
sodišča in prenesti znesek iz žiro računa zavezanca na račun
republike, naveden v sklepu.

b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača tisti, v katerega
korist je potrjena prisilna poravnava.
V. VPIS V SODNI REGISTER

37. člen

1. Vloga

Uporabo predpisov o sodnih taksah nadzira Republiški sekretariat za pravosodje in upravo.

Tarifna številka 21

38. člen

(1) Za vlogo za vpis v sodni register se plača taksa 150 točk.

(1) Republiški sekretariat za finance je pooblaščen skleniti
pogodbo o tiskanju, načinu dajanja v obtok in distribuciji
sodnih kolkov ter o znesku nadomestila za kritje stroškov
v zvezi s temi deli.

(2) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isti subjekt vpisa,
se plača ena taksa po prvem odstavku te tarifne številke.

(2) Provizija za prodajo sodnih kolkov v maloprodaji znaša
10% nominalne vrednosti kupljenih sodnih kolkov.

Tarifna številka 22

IV. TAKSE V STEČAJNEM POSTOPKU
1. Vloge
Tarifna številka 19
(1) Za predlog, da se uvede stečaj, se plača taksa 500 točk.
(2) Za predlog za prisilno poravnavo se plača taksa 500 točk.
(3) Za prijavo vsake posamezne terjatve upnikov se plača
taksa 200 točk.
(4) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata se plača
taksa 1000 točk.
Pojasnilo:
Taksa za predlog za prisilno poravnavo se ne plača, če je
predlog vložil predlagatelj stečajnega postopka.
2. Poprečna taksa
Tarifna številka 20
(1) Poprečna taksa se plača:
1) V stečajnem postopku od seštevka zneskov, ki so bili
uporabljeni, ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečajne
mase - 2%;
2) v postopku prisilne poravnave od seštevka zneskov, s katerimi je bila dosežena prisilna poravnava - 1%.
Pojasnilo!
a) Poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso
mora plačati stečajni upravitelj.
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2. Vpis v sodni register

(1) Za vpis ustanovitve subjekta vpisa se plača taksa 500 točk.
(2) Za vpis organiziranja, za vpis statusnih sprememb subjekta
vpisa se plača taksa 1000 točk.
(3) Za vpis podatkov, ki so pomembni za pravni promet, kateri
se vpisujejo v sodni register, in za vpis sprememb teh podatkov se plača za vsak registrski list taksa 300 točk.
(4) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 200 točk.
(5) Subjekti vpisa, ki opravljajo družbeno dejavnost, plačajo
za vpise polovico takse po tej tarifni številki.
Pojasnilo:
a) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isti subjekt vpisa, se
plača taksa za vsak vpis posebej.
b) Za vpise v zvezi s stečajnim postopkom se ne plača takse.
3. Vpis dela subjekta vpisa
Tarifna številka 23
(1) Za vlogo za vpis ali evidentiranje dela subjekta vpisa se
plača polovica takse iz tarifne številke 21.
(2) Za vpis dela subjekta vpisa se plača polovica takse iz
prvega odstavka tarifne številke 22.
(3) Za vpis podatkov, ki so pomembni za pravni promet, kateri
se vpisuje v sodni register, in za vpis sprememb teh podatkov
se plača polovica takse iz tretjega odstavka tarifne številke 22.
(4) Za vpis sprememb dela subjekta vpisa in izbris dela subjekta vpisa se plača taksa 50 din.
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VPRAŠANJA POSLANCEV

Je zavlačevanje gradnje hidroelektrarne na Savi
namerno?
FRANC ČERNELIČ, poslanec SKD, je pristojne v vladi vprašal, ali je morebiti prišlo do namernega zavlačevanja izgradnje hidroelektrarne na reki Savi in ali bo HE Vrhovo v kratkem obratovala? Ali so vsa ministrstva, ki so ob izgradnji
prevzela obveznost paralelnih rešitev v okolju, svojo nalogo
izpolnila? Če ne, kdaj bo rešen problem okoli Radeč in kdaj
bo Sava čistejša?
Kdaj se bo gradila naslednja hidroelektrarna Boštanj, za
katero je vse pripravljeno?
Vlada Republike Slovenije mu odgovarja:
Poslanec poslanske skupine SKD, g. Franc Černelič, je postavil naslednja vprašanja, na katera odgovarjamo:
Ali je prišlo do namernega zavlačevanja izgradnje hidroelektrarn na reki Savi in ali bo HE Vrhovo v kratkem obratovala?
Zaradi ukinitve energetskega prispevka od fakturiranega zneska za porabljeno električno energijo in pomanjkanja finančnih sredstev so se dela na HE Vrhovo konec leta 1991 ustavila.
Na podlagi sklepa Skupščine Republike Slovenije (julij 1992)
je bila izdana državna garancija za kredite v višini 36 mio DEM
za kritje investicijskih stroškov (brez stroškov financiranja) za
dokončanje elektrarne. Čeprav so bila sredstva operativna
nekoliko kasneje, so izvajalci dela kreditirali in preusmerili
reko Savo v novo strugo ter nadaljevali montažna dela. Dva
agregata elektrarne sta končana in pripravljena za obratovanje.
Zaradi pomanjkljivosti glavnega elektroenergetskega stikala,
ki ga je v vojnih pogojih še dobavil Energoinvest Sarajevo, pa
je bilo treba nabaviti ustreznejšega, ki bo zagotavljal varno
obratovanje elektrarne. Zaključna dela so v teku. Do konca
julija letos pričakujemo sinhronizacijo elektrarne z omrežjem,
medtem ko je za september 1993 načrtovano poskusno obratovanje.
V letošnjem proračunu Republike Slovenije je za dokončanje
tega projekta namenjeno 400 mio SIT.
Ali so vsa ministrstva, ki so ob Izgradnji prevzela obveznost
Paralelnih rešitev v okolju, svojo nalogo izpolnila? Če ne,
kdaj bo rešen problem okoli Radeč In kdaj bo Sava čistejša?
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je predložilo Vladi
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem gradivo: Gradnja
hidroelektrarn na spodnji Savi s predlogom stališč in sklepov,
ki so usklajeni z Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za promet in zveze:
~ z omejenim poskusnim obratovanjem hidroelektrarne
vrhovo bo možno pričeti septembra 1993 s tem, da še ne
oodo
izpolnjeni lokacijski pogoji glede izobljšanja kvalitete
ke
Save za en kakovostni razred in glede ureditve širšega
Prostora, ki ni neposredno pod vplivom hidroelektrarne
"hovo (ceste, zaledne vode),
~ ustrezna ministrstva se zadolžijo, da zagotovijo potrebna
sredstva za ureditev območja Radeč, za ureditev pritokov
^ave in Sopote s pritoki, za ureditev in izgradnjo cest ter
sanacijo železnice,
~ Ministrstvo za okolje in prostor bo ugotovilo stanje izboljšala kakovosti Save, proučilo možnost za poskusno obratovale hidroelektrarne pri sedanji kvaliteti vode Save oziroma
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preverilo, kako je mogoče do izdaje uporabnega dovoljenja
izboljšati kvaliteto vode Save za en kakovostni razred.
Dosedaj izvedeni ukrepi za izboljšanje kakovosti vode reke
Save:
1. Zasavski premogovniki Trbovlje in Zagorje; S prenehanjem
pranja premoga v Zagorju in pričetkom obratovanja čistilne
naprave za vodo v Trbovljah ocenjujemo, da bo ob koncu leta
1993 položaj bistveno izboljšan;
2. Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik je preuredila kurjenje
s premoga na plin in pričela sadro (ki jo je prej izpuščaia
v vodo) odlagati na odlagališču odpadkov;
3. Farma prašičev Ihan je z izboljšavami v tehnologiji in
povečanjem kapacitet čistilne naprave Domžale močno izboljšala kakovost odplak;
4. Usnjarna Utok Kamnik je prenehala z obratovanjem;
5. Pivovarna Laško je napredovala v pripravah za gradnjo
čistilne naprave; menimo, da bo naprava zgrajena predvidoma v dveh letih, s tem bo za 75% zmanjšano onesanževanje, ki ga povzroča naselje Laško;
6. Industrija Celje (Cinkarna, EMO) je svoje odplake znatno
izboljšala.
Z navedenimi ukrepi se cilju kakovosti izboljšanja reke Save
za 1 razred približujemo.
Investitor je 14. 6. 1993 dosegel sporazum s KS Radeče in
Komunalo Radeče o odškodnini za saniranje vplivov HE
Vrhovo za objekte družbenega pomena na območju KS
Radeče. Na tej osnovi pričakuje investitor soglasje Občine
Laško za izvedbo sanacijskih del.
Tehnične rešitve varovanja mesta Radeče so spremenjene
zaradi dodatnih vodnogospodarskih pogojev po poplavi leta
1990 in zaradi spremembe trase ceste. Spremembe so izven
toleranc ureditvenega načrta, zato je potrebna ponovna razgrnitev in sprejem spremenjenih rešitev.
Kdaj gre v gradnjo naslednja hidroelektrarna Boštanj, za
katero je vse pripravljeno?
Gradnja hidroelektrarne Boštanj bo v sklopu verige hidroelektrarn na spodnji Savi možna, ko bodo skladno s pozitivno
zakonodajo določeni tehnični, dkoljski, prostorski, vodnorežimski parametri in drugi okoljevarstveni pogoji za izdajo
koncesije.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je ob gradivu Gradnja
hidroelektrarn na spodnji Savi posredovalo Vladi Republike
Slovenije usklajen predlog sklepa z Ministrstvom za okolje in
prostor, da se zadolži Ministrstvo za okolje in prostor in
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti za pripravo predloga
koncesijskega akta o izkoriščanju hidroenergetskega potenciala na spodnjem toku reke Save. Rok za predložitev tega
akta Vladi Republike Slovenije je 30. november 1993. Na
podlagi tega bo možen javni razpis za pridobitev koncesionarja.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je že imenovalo skupino strokovnjakov z namenom, da čim bolj kvalitetno pripravi tehnično-tehnološke in ekonomske parametre za gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
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Kaj je s sanacijo Slovenskih železarn oziroma
njihovo prodajo?
MIROSLAV GERŽINA, poslanec Državnega zbora - poslanska skupina SKO, je na Vlado Republike Slovenije naslovil
tole poslansko vprašanje:
- Kaj je s sanacijo Slovenskih železarn oziroma njihovo
prodajo?
V jeseni leta 1992 je takratna vlada g. dr. Janeza Drnovška
predlagala parlamentu, da odobri 500 mio OEM za sanacijo
Slovenskih železarn. Pred dnevi je slovensko časopisje sporočilo, Odbor za gospodarstvo v državnem zboru pa je na
svoji seji ugotovil, da se stanje v železarnah ni nič izboljšalo
In da so izgube v letu 1992 v železarnah kljub velikemu
vložku kapitala velikanske in da še naraščajo. Sporočili so
tudi, da se bodo vitalni deli železarn prodali. Nerentabilne
dele (metalurški obrati) pa bi zaprli. Letos spomladi je
Državni zbor na predlog Vlade Železarnam odpisal velik
dolg za elektriko in dajatve.
- Koliko denarja je že bilo vloženo v sanacijo slovenskih
železarn (vključno z odpisom terjatev) ter kako misli Vlada
urediti ta drag in pereč problem?
- Kdaj bo sanacija uspešno končana?
- Vlada naj najkasneje do začetka naslednje seje Državnega zbora poda celovito poročilo o sanaciji Slovenskih
železarn.
Na postavljena vprašanja g. Miroslava Geržine, Vlada Republike Slovenije odgovarja:
V zvezi z izvajanjem pogodbe o prenosu družbenega kapitala
Slovenskih železarn na Republiko Slovenijo Vlada Republike
Slovenije v nadaljevanju ugotavlja:
Dne 15. 3. 1991 je bila med Republiko Slovenijo in Slovenskimi železarnami d.o.o. sklenjena pogodba o prenosu družbenega kapitala. V imenu Republike Slovenije je pogodbo
podpisal sekretar za finance.
Pooblastilo za sekretarja za finance, da podpiče pogodbo, je
bilo dano s sklepom Izvršnega sveta Skupščine Republike
Slovenije v marcu leta 1991, ko jo je le-ta obravnaval in sprejel
predlog oprerativnega pristopa k lastninskemu preoblikovanju in preurejanju. Takrat je bil imenovan tudi upravni odbor
Slovenskih železarn pod predsedstvom g. Izidorja Rejca,
republiškega sekretarja za industrijo in gradbeništvo.
Informacija o lastninski transformaciji Slovenskih železarn je
bila obravnavana tudi v odboru za splošne gospodarske
zadeve Skupščine Republike Slovenije; in sicer šele po podpisu pogodbe o prenosu družbenega premoženja. V tej fazi je
bila obravnava glede prenosa lastnine Slovenskih železarn
v Skupščini Republike Slovenije končana.
Pogodba o prenosu družbenega kapitala je bila očitno rezultat uporabe Markovičevega zakona o podjetjih, ker gre za
prenos družbene lastnine na državo le na podlagi pogodbe, ki
nima svoje osnove v ustreznem zakonu.
Po pogodbi, ki je bila sklenjena med Slovenskimi Železarnami
in Republiko Slovenijo dne 15. 3. 1991, je med drugim določeno:
- da se s podpisom pogodbe Republika Slvoenija zavezuje,
da bo aktivno sodelovala pri preurejanju Slovenskih železarn
in povezanih podjetij;
- da je s podpisom pogodbe Republika Slovenija edini lastnik
Slovenskih železarn;
- da družbo upravljajo delničarji v sorazmerju z deleži (po
pogodbi je bil in je še danes samo en delničar);
- da je upravni odbor organ upravljanja in ga sestavljajo
predstavniki lastnika;
- da ima upravni odbor vlogo upravnega odobra in vlogo
skupščine, dokler se po vstopu novih družbenikov ne oblikuje
tudi skupščina;
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- da se družba lahko spoji z drugim podjetjem, prevzame
drugo podjetje, se pripoji k drugemu podjetju ali se razdeli, da
družba lahko preide v delniško družbo, da lahko kupuje
delnice ali vlaga v drugih podjetjih, da sklepa pogodbe o statusnih povezavah in da se postopek odločanja o prenehanju
ali spremembi v organizaciji uredi s statutom družbe;
- da smejo od dneva sklenitve pogodbe do vpisa lastniške
spremembe po tej pogodbi v sodni register Slovenske železarne sklepati posle zunaj rednega poslovanja le s soglasjem
Republike Slovenije.
Podrobnejšo organizacijo in način odločanja urejajo Statut
Slovenskih železarn, sprejet 8. 4. 1991, ter dopolnila v letu
1992 oziroma 1993.
Za razrešitev pravnoformalnih vprašanj položaja Slovenskih
železarn se je treba nadalje opreti na novosprejeti zakon
o gospodarskih družbah (Ur. I. RS, št. 30/93) ter organizacijo
in statusni položaj Slovenskih železarn oblikovati v skladu
z zakonskimi določbami, ki opredeljujejo delniško družbo.
Tako naj bi se Slovenske železarne statusno oblikovale kot
delniška družba v skladu z določbo 170. člena, kjer bi bila
lahko država eden izmed delničarjev. S tem bi se odpravila
vsa pravnoformalna vprašanja tako glede statusa Slovenskih
železarn kot glede delovanja njenih organov upravljanja ter
odnosov le-teh do države (ki bi bila večinski delničar).
Vlada Republike Slovenije je v skladu z zakonom o jamstvu
Republike Slovenije za posojila trajnih obratnih sredstev Slovenskih železarn v mesecu maju oziroma začetku junija 1993
obravnavala Analizo poslovanja Slovenskih železarn za leto
1992 in I. četrtletja leta 1993 in poslala Odboru za gospodarstvo Državnega zbora tudi ustrezne sklepe.
Ob obravnavi omenjenega gradiva, ki je vsebovalo zahtevane
podatke in informacije, na podaigi katerih je bilo možno
ugotoviti stopnjo uresničevanja sanacijskega programa za
Slovenske železarne, je Vlada Republike Slovenije ugotovila:
- Iz analize je razvidno, da se tržni položaj Slovenskih železarn v Sloveniji slabša, saj delež Slovenskih železarn na
slovenskem trgu upada. Vzrok za to stanje je nekonkurenčnost Slovenskih železarn v primerjavi z železarnami Vzhodne
Evrope.
- Načrtovani izvoz se ne uresničuje, pretežno zaradi recesije
na svetovnem trgu ter zaradi pomanjkanja obratnih sredstev
v železarnah.
- Slovenske železarne so zaradi velike podkapitaliziranosti in
slabega finančnega servisiranja nesposobne konkurirati na
slovenskem in na svetovnem trgu.
- Finančne obveznosti železarn so bile mnogo višje, kot so
bile izkazane v sanacijskem programu, kar kaže na to, da
finančno-informacijski sistem v Slovenskih železarnah ni Prl*
kazoval dejanskega stanja. Iz tega naslova se pojavlja velik del
dodatne izgube za leto 1992, ki v sanacijskem programu m
bila načrtovana.
.
- Iz bilance uspeha je razvidno, da se materialni stroški
približujejo iztrženi vrednosti prodaje, da je izguba 18,9 mir«
SIT, trikrat večja od bruto osebnih dohodkov 6,1 mlrd SIT kar
prepričljivo dokazuje, da so Slovenske železarne potrebne
korenitih sanacijskih ukrepov. Nepokrite izgube v vsen
podjetjih Slovenskih železarn za leto 1992 se bodo pokrile
v breme statusnih rezerv Slovenskih železarn.
Po analizi poslovanja za I. četrtletje 1993 pa je vlada Republike Slovenije ugotovila naslednje:
.
- Pri poslovanju I. 1993 so zaznani pozitivni premiki v fiziC'
nem obsegu proizvodnje in prodaje, saj je v I. četrtletju 1»9^
proizvodnja za 8% večja kot v enakem obdobju preteklega
leta. Pozitiven trend v proizvodnji in prodaji izniči spoznanje,
da je bilo za večjo količino prodaje iztrženo realno manj, ka
prikazuje, da se povečuje izguba iz poslovanja.
- Pri organizacijsko-kadrovski sanaciji so bili izvedeni načrtovani ukrepi, ki že dajejo pozitivne učinke storilnosti. Strose1
kadrovske sanacije, glede na načrtovani strošek je večji
znaša več kot en mio DEM mesečno, kar je tudi vzrok z
finančni primanjkljaj.
- V analizi tržnih razmer je prikazano stanje na domačen
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trgu, trgu nekdanje Jugoslavije in evropskem trgu. Menimo,
da bo pravo sliko tržnih možnosti dala raziskava, ki se dela
v okviru programa PHARE. Skrb zbuja, da Slovenske železarne kljub uvozni zaščiti niso konkurenčne v slovenskem
prostoru.
- Načrt prilivov in odlivov za april-september 1993 prikazuje
negativni denarni tok in sicer od tri do štiri milijone DEM
mesečnega likvidnostnega primanjkljaja.
- Med navedenimi vzroki za odstopanje pri izvajanju sprejetega sanacijskega programa so tudi previsoke cene električne
energije. Navedene trditve sicer veljajo, vendar na poslovni
rezultat Slovenskih železarn minimalno vplivajo (do 2%).
Zaradi neugodnega položaja Slovenskih železarn je Vlada
Republike Slovenije predlagala, da novi upravni odbor Slovenskih železarn prouči možnosti, da se železarne delijo vsebinsko na tri dele, in sicer:
- METALURGIJA, ki naj bi ostala v okviru Slovenskih železarn
in bi jo Republika Slovenija še nadalje delno ali v celoti
sanirala;
- KOVINSKO PREDELOVALNO INDUSTRIJO, ki jo je treba
prepoznati, ovrednotiti in odprodati.
- STROJEGRADNJO, ki jo je treba opredeliti in odprodati
ustreznim novim lastnikom.
Zaradi navedenih razlogov je Vlada Republike Slovenije predlagala, da se iztržek maksimizira, za kar je treba načrtovati
določen časovni razpon, potreben za prodajo posameznih
družb (eno do dve leti).
Zaradi navedenih razlogov je Vlada Republike Slovenije predlagala, da se popravi sanacijski program Slovenskih železarn,
ki bo upošteval novo nastalo situacijo.
Vprašanja o delu sodišč
ZMAGO JELINČIČ, Iz Slovenske nacionalne stranka, vprašal pravosodno ministrstvo:
Dne 31. maja letos je sodnik posameznik Primož Šafar, ob
asistenci namestnica Temeljnega Javnega tožilstva ga. Barbare Brecelj, na Temeljnem sodišču v Ljubljani, enota Ljubljana, spoznal Zmaga Jelinčiča za krivega, ker se je ubranil
°di po indicih sodeč, predhodno pripravljenega napada
nanj. Vsi štirje Neslovencl, ki niso niti državljani RS, čeprav
Maj stanovanja in vse socialne bonitete, ter delajo
* Italiji, pa to bili prikazani kot uboge žrtve terorja. Zmago
Jelinčič je bil obsojen, da je kriv po 56. členu v zvezi z II. In
» odstavkom 9. člena KZ Socialistične federativne Republike Jugoslavije.
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Na navedeno poslansko vprašanje Ministrstvo za pravosodje
v okviru svojih zakonsko določenih pristojnosti daje naslednji
odgovor:
Ministrstvo za pravosodje se ni pristojno spuščati v oceno
posameznih postopkov, ki jih vodijo sodišča v Republiki Sloveniji. Zato tudi ni pristojno ocenjevati še ne pravnomočno
končanega kazenskega postopka zoper poslanca, saj bi to
pomenilo vpliv na neodvisnost sodnikov in sodišča, ki so edini
pristojni odločati o tem, ali je bilo kaznivo dejanje storjeno in
ali je storilec kriv. Zakonitost in pravilnost vodenja postopka
pred prvostopnim sodiščem je pristojno presojati samo
sodišče druge stopnje, ko odloča o pritožbi zoper prvostopno
sodbo, oziroma Vrhovno sodišče Republike Slovenije v mejah
zakona v postopkih o izrednih pravnih sredstvih pred tem
sodiščem. Vrhovno sodišče je v skladu z določbo prvega
odstavka 127. člena slovenske ustave najvišje sodišče
v državi. Sodnik, ki sodi, je vezan na ustavo in zakon, k čemur
ga izrecno zavezujejo tudi določbe slovenske ustave, zato ne
dela po nobenih direktivah, ampak je in mora biti v mejah
ustave in zakona samostojen in neodvisen pri odločanju.
Sodišče tudi ni dolžno nikomur poročati o vsebini sojenja in
sodnih odločitev. Odločitev Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije bi bila lahko podvržena samo še kontroli Ustavnega
sodišča Republike Slovenije v postopku odločanja o ustavni
pritožbi zaradi kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Sodišče mora v postopkih postopati enako do vsakogar, ki je
udeležen v postopku, in lahko drugače ravna npr. s tujci le
takrat, kadar ima zato ustrezno zakonsko, torej pravno podlago. Tudi to je posledica sodnikove vezanosti na veljavno
pravo.
Ob upoštevanju uvodoma povedanega, da ministrstvo ni pristojno in ne sme spuščati v presojo kazenskega postopka,
splošno pojasnjujemo, da v skladu z določbo 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije v Sloveniji veljajo vsi predpisi in drugi splošni akti, ki so veljali na dan
razglasitve ustave, določbe tistih predpisov, ki niso v skladu
z ustavo, pa je treba uskladiti z njo do konca tega leta. Glede
na to določbo se v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (uradni list RS,
št. 1/91-1) kazenski zakon SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76,34/
84, 74/87, 57/89, 3/90 in 38/90) v Republiki Sloveniji smiselno
uporablja kot republiški predpis, kolikor ne nasprotuje pravnemu redu Republike Slovenije. Pri tem je z določbo prvega
odstavka 20. člena tega ustavnega zakona tudi izrecno določeno, da se določbe kazenskega zakona SFRJ, s katerim je
kot predmet kazenskopravnega varstva določena SFRJ, njen
pravni red, njeni organi, predstavniki ali državni simboli ali se
kazenskopravno varstvo kako drugače določa glede na dosedanje ozemlje SFRJ ali dosedanje državljanstvo SFRJ,
v Republiki Slovenije uporabljajo kot določbe, s katerimi se
varuje Republika Slovenija, njen pravni red, njeni organi,
predstavniki, državni simboli, oziroma se kazenskopravno
varstvo omejuje na ozemlje oziroma državljanstvo Republike
Slovenije, kolikor ti objekti niso varovani s kazenskim zakonom Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 12/77, 3/78, 19/
84,47/87,33/89 in 5/90). Kazenski zakon SFRJ se torej uporablja smiselno kot predpis slovenske države in z navedenim
spremenjenim objektom kazenskega varstva. Poleg tega velja
pojasniti še, da je dejanje ogrožanja z nevarnim orodjem pri
pretepu ali prepiru določeno kot kaznivo dejanje v 56. členu
kazenskega zakona Republike Slovenije. V 9. členu kazenskega zakona SFRJ, ki se uporablja pod navedenimi pogoji,
pa je v drugem odstavku določeno, kaj je to silobran (dejanje,
za katerega se ugotovi, da je storjeno v silobranu, po določbi
prvega odstavka tega člena ni kaznivo), v tretjem odstavku
tega člena pa t.im. prekoračeni silobran, ki je kazniv, s tem da.
ima sodišče ob izpolnjenih zakonskih pogojih pooblastilo za*
milejše kaznovanje oziroma odpustitev kazni.
Vlada Republike Slovenije je že določila besedilo predloga za
izdajo kazenskega zakonika z osnutkom zakonika skupaj
z besedilom predloga za izdajo zakona o kazenskem
postopku z osnutkom zakona in ju bo v tem mesecu predložila poslancem Državnega zbora v obravnavo in sprejem.
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V zvezi z navedbami v poslanskem vprašanju, ki zadevajo
sprožitev kazenskega postopka zoper namestnika temeljnega
javnega tožilca v Kopru, pojasnjujemo, da je po podatkih
javnega tožilca Republike Slovenije Temeljno javno tožilstvo
v Kopru dne 18. 3. 1993 od UNZ Koper prejelo kazensko
ovadbo v smeri kaznivega dejanja ogrožanja varnosti po
členu 64/II kazenskega zakona Republike Slovenije zoper
Branka Gvozdiča, ki naj bi ga storil dne 11.2.1993 v Hrpeljah.
Na podlagi predloga Temeljnega javnega tožilca v Kopru je
Višji javni tožilec v Kopru 19. 3. 1993 kot pristojno za to
kazensko zadevo določil Temeljno javno tožilstvo v Novi
Gorici. Temeljno javno tožilstvo v Novi Gorici je dne 25. 3.
1993 pristojnemu preiskovalnemu sodniku v Kopru predlagalo, da opravi zoper Branka Gvozdiča posamezna preiskovalna dejanja. Glede na to, da je Branko Gvozdič nastopal kot
predstavnik obtožbe pred tem sodiščem, je bila krajevna
pristojnost za odločanje o zadevi prenesena na Temeljno
sodišče v Novi Gorici. Le to je 28. 5.1993 izvedlo preiskovalna
dejanja, na podlagi katerih je Temeljno javno tožilstvo v Novi
Gorici vložilo obtožni predlog zoper Branka Gvozdiča zaradi
kaznivega dejanja ogrožanja varnosti po členu 64/II kazenskega zakona Republika Slovenije.
Po določbi prvega odstavka 40. člena zakona o javnem tožilstvu (Uradni list SRS, št. 10/77, 7/86, 41/87 in Uradni list RS, št.
8/90) mora biti javni tožilec ali namestnik javnega tožilca
odstranjen od opravljanja funkcije, če je zoper njega uveden
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega
je neprimeren za opravljanje te funkcije. Odstranjen pa je
lahko tudi, če je zoper njega uveden postopek za razrešitev,
ker je bil obsojen za kaznivo dejanje ali je storil hujšo kršitev
dolžnosti oziroma ugleda javno-tožilske funkcije. O odstranitvi je pristojen odločiti javni tožilec Republike Slovenije.
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 14/
85, 74/87, 57/89 in 3/90 v zvezi s prvim odstavkom 4. člena
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije) v 20. členu
določa, da v primeru, kadar je predpisano, da ima uvedba
kazenskega postopka za posledico omejitev posameznih pravic, le-te nastanejo s pravnomočnostjo obtožnice; pri kaznivih
dejanjih, za katera je kot glavna kazen predpisana denarna
kazen ali zapor do treh let, pa z dnem, ko je izdana obsodilna
sodba, ne glede na to, ali je postala pravnomočna ali ne. Ker
je za kaznivo dejanje ogrožanja varnosti po določbi drugega
odstavka 64. člena kazenskega zakona Republike Slovenije
določena kazen zapora do treh let, bodo okoliščine, na podlagi katerih je dolžan republiški javni tožilec odstraniti
namestnika od opravljanja funkcije podane, če bo po zaključeni glavni obravnavi na podlagi navedenega obtoženega
predloga sodišče izreklo obsodilno sodbo. Pred tem pa po
našem mnenju niso izpolnjeni zakonski pogoji, na podlagi
katerih je namestnika tožilca mogoče odstraniti od opravljanja funkcije.
Tako kaznivo dejanje ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru po 56. členu kazenskega zakona Republike
Slovenije, kot tudi kaznivo dejanje ogrožanja varnosti po
določbi 64. člena tega zakona sta kaznivi dejanji, katerih
objekt kazenskopravnega varstva sta življenje in telo, in jih po
mnenju tega ministrstva ni mogoče uvrščati v kategoriji t.im.
političnih deliktov. Z vsakomer, ki je obtožen, da jih je storil,
so tožilstva in sodišča dolžna postopati enako po določbah
ustave in zakona. K temu jih zavezuje določba drugega
odstavka 14. člena slovenske ustave, ki določa, da so vsi pred
zakonom enaki.

Je narejen celovit program zdravljenja narkomanov z metadonom?
Dr. MATEJA KOŽUH NOVAK, poslanka poslanske skupine
Združene liste, je Ministrstvu za zdravstvo naslovila naslednja vprašanja:
1. Zakaj skoraj leto dni po sprejemu metadonskega programa še vedno ni Izdelana mreža ekip, ki se bodo s tem
ukvarjale?
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2. Kdaj bo ta mreža narejena in kdaj se bo pričelo izobraževanje ekip, ki se bodo s tem ukvarjale?
3. Kdaj bo parlamentu predstavljen celovit program preprečevanja zasvojenosti z mamili?
Na seji zbora je poslanki odgovorila predstavnica vlade dr.
Dunja Piškur-Kosmač, in sicer na poslansko vprašanje v zvezi
z metadonsko terapijo in programom za preprečevanje narkomanije.
Strokovne smernice metadonskega programa je leta 1992
pripravila posebna skupina strokovnjakov, ki jih je imenoval
minister za zdravstvo. Te smernice je obravnaval zdravstveni
svet in jih tudi sprejel.
Strokovna priporočila tega programa, pa dejansko res niso še
povsod upoštevana, predvsem zaradi drugačnih strokovnih
mnenj posameznih zdravnikov, tako splošnih kot specialistov.
Poseben zaplet je nastal pri preverjanju ali narkomani, ki so
vključeni v metadonski program, uživajo tudi druge droge.
Aparatura za analizo urina je že bila nabavljena, vendar ni še
dokončno urejeno organizacijsko vprašanje, kako vzorce
urina preverjati?
Inštitut za sodno medicino pri Medicinski fakulteti, je pripravil
poseben predlog, vendar ta predlog še ni strokovno verificiran. Prav jutri se bo član Odbora za preprečevanje narkomanij, ki deluje kot vladni odbor pri svetu za zdravje, sestal
z toksiloginjo, ki deluje na sodni medicini, za pripravo predloga, kako odpraviti nastale težave.
Mreža centra, kjer se bo izvajal metadonski program, dejansko še ni v celoti postavljena. Deluje pa v Kopru, Ljubljani,
Celju in delno v Mariboru, tako, da potovanje narkomanov
praktično ne bi imelo pravega razloga. Vendar pa je res, da
narkomani potujejo in se oglašajo v raznih centrih, vendar je
tako ravnanje značilno za to populacijo ljudi in ga nikoli ne
bomo mogli docela preprečiti. Posebno zaradi različnega
pristopa obravnavanja zdravnikov do teh narkomanov, kljub
številnim poizkusom, ni bilo do sedaj mogoče najti lokacije za
ustanovitev terapevtske skupnosti, recimo po vzoru »Don
Pierina«, take ki delujejo v Italiji. Povsod smo naleteli na hud
odpor okolišnih prebivalcev, kar vam je iz medijev gotovo
znano.
Zaradi tega še ni začel z delom oddelek za dektosikacijo, ki je
v sestavi centra za mentalno zdravljenje, na Zaloški 29 v Ljubljani. Oddelek lahko začne delovati takoj, vendar je ta medicinska dejavnost smiselna le takrat, če se lahko potem pacienti iz oddelka usmerjajo v dolgotrajnejšo rehabilitacijo,
v ustrezne terapevtske skupnosti.
Zato smo prišli v Sloveniji v nekoliko nenavaden položaj, da bi
zdravstvo pripravilo ustrezen oddelek, ki bi takoj začel delati,
žal pa ni mogoče izvesti socialnih ali takoimenovanih soclalno-medicinskih programov, za katere pa vsekakor ni odgovorno samo zdravstvo.
Dosedanje programe za prevencijo narkomanij bo potrebno
dopolnjevati in usklajevati, kar je dolžnost posebnega odbora,
ki sem ga že prej imenovala in je bil tudi ustanovljen v ta
namen. Seveda pa bi bilo nerealno pričakovati, da bomo pn
nas zmogli doseči na tem področju več, kot so dosegli v drugih evropskih državah. Splošno znano dejstvo pa je. da
v nobeni evropski državi niso zadovoljni niti z uspehi preventivnih programov, s katerimi naj bi preprečevali odvisnost od
drog, niti socialno-medlcinskimi programi, ki naj bi rehabilitirali tiste, ki so že odvisni od drog.
Zato je zelo utemeljena bojazen dr. Kožuhove, da tako "eza"
dovoljstvo tudi nam ne bo prihranjeno. Ministrstvo za zdravstvo, bo za to predlagalo, da omenjeni odbor takoj ponovno
pregelda vse programe, katere je tudi ta Državni zbor
obravnaval za varstvo pred narkomanijami. In da jih ponovn
strokovno oceni. Poleg tega pa bo preko razširjenega strokovnega kolegija za psihiatrijo opozoril teren, da je pač treD
upoštevati strokovne smernice metadonskega programa,
smo ga sprejeli že lansko leto.
poročevalec
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Mislim, da dr. Kožuhova ne bo popolnoma zadovoljna z mojim
odgovorom, zato mi naj dovoli, da bom zbrala še dodatne
informacije in pisno posredovala odgovor.
O znanih in manj znanih obveščevalnih službah

Kot dokazilo prilagamo: »Republiški program kulture za leto
1991«, ki je bil objavljen maja 1991. strani 25-28.
Res pa je, da je v neposredni bližini p. c. Sv. Lovrenca, kapela
iz I. svetovne vojne v vasi Ladra, ki je bila v letu 1991.
vključena v program restavratorskih in obnovitvenih del
v višini: 75.000,00.

SAŠO LAP, iz Samostojne poslanske skupine, je postavil
Vladi Republike Slovenije naslednje poslansko vprašanje:

PROGRAM AKCIJ VARSTVA NEPREMIČNINE NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE

V medijih (Delo, 21. 4.1193, stran 2) smo prebrali, da imamo
poleg že znanih obveščevalnih služb še interne obveščevalne oddelke pri notranjem in zunanjem ministrstvu ter pri
k^binćtu predsednika republike.

Na razpis za akcije na nepremični naravni in kulturni dediščini
za leto 1991 je prišlo 489 vlog. Razpis je zahteval, da je vsaki
vlogi za sofinanciranje priložena ustrezna dokumentacija, in
sicer dokumentacija stanja spomenika, program obnove, prezentacije in revitalizacije ter projekt s finančnim načrtom.

Samostojna poslanska skupina zahteva, da vlada pojasni
oziroma pove pravno osnovo za interni obveščevalni oddelek pri kabinetu predsednika republike. V ustavnih pristojnostih šef države kot protokolarna osebnost nima dolžnosti
zbiranja obveščevalnih podatkov, za kar so določene
v našem ustavnem redu druge službe (VIS, VOMO).
Prav tako samostojno poslansko skupino zanima obseg
pristojnosti obveščevalnega oddelka pri kabinetu predsednika republike, narava podatkov, ki jih zbira, in vprašanje
parlamentarnega nadzora nad delom predsednikove obveščevalne službe.
Na poslansko vprašanje daje vlada naslednji odgovor:
Informacija, na katero se sklicuje poslanec, ni točna. Interni
obveščevalni oddelek pri kabinetu predsednika republike ne
obstaja. Če naj bi bila s tem mišljena varnostna služba predsednika republike, ki je določena v 9. členu odloka o organizaciji in delovanju služb predsednika republike (Uradni list
RS, št. 20/93), ne gre za interni obveščevalni oddelek pri
kabinetu predsednika republike, ampak za varnostno službo,
ki skrbi za usklajeno opravljenje nalog varovanja predsednika
republike in objekta, v katerem ima predsednik republike svoj
sedež, v skladu z uredbo o določitvi oseb in objektov, ki jih
varujejo organi za notranje zadeve, in o opravljanju nalog
varovanja (Uradni list RS, št. 38/92). Te naloge opravljajo
delavci organov za notranje zadeve. Naloge službe opravlja
vodja varnostne službe, ki ga Imenuje in razrešuje predsednik
republike in mu je neposredno odgovoren za svoje delo.
Vodje varnostne službe pri opravljanju svojih nalog sodeluje
s pristojnimi službami Ministrstva za notranje zadeve, ki zagotavljajo varovanje predsednika republike in objekta, v katerem
ima predsednik republike svoj sedež, kot tudi s pristojnimi
službami Ministrstva za obrambo, ki zagotavljajo varovanje
predsednika republike, kadar se kot vrhovni poveljnik
obrambnih sil nahaja v objektih obrambnih sil in njihovih
okoliših.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravila Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
O sredstvih za obnovo cerkvice Sv. Lovrenca
SAŠO LAP, poslanec iz Samostojne poslanske skupine, je
* imenu faranov Sv. Lovrenca vprašal, koliko sredstev je
država namenila za ureditev cerkvice Sv. Lovrenca v Vrsjjem
nad Kobaridom, kjer je pokopan Simon Gregorčič.
F
arani so namreč prepričani, da so vsa porabljena sredstva
^rali sami, zato naj podrobnejše podatke pripravi Ministrovo za kulturo ter tako prepreči govorice.
Ministrstvo za kulturo je odgovorilo.
!* dokumentacije Ministrstva za kulturo, Ljubljana, Cankarja 5/I, glede financiranja akcije s področja naravne in kultne dediščine v letu 1991, je razvidno, da Ministrstvo za
^uituro ni uvrstilo p. c. Sv. Lovrenca na Libušnjah pri Koba'du v program za omenjeno leto, kar pomeni, da tudi ni bilo
°udeleženo pri obnovi cerkvice.
Poročevalec

Ker je manj sredstev, kot je bilo zahtevkov, pa tudi zaradi
dosedanjih izkušenj, da je mogoče z obstoječimi strokovnimi
močmi uspešno izvajati le omejeno število akcij v enem letu
(270 v letu 1990), je treba opraviti temeljito selekcijo.
Upoštevani so bili naslednji kriteriji: - strokovno in družbeno
spoznana vrednost oziroma pomembnost posameznega
objekta, ki se formalno kaže v vključenosti v obvezna planska
izhodišča republike in občin in v odlokih o razglasitvah,
- interes lastnikov oziroma zainteresiranih, izražen
s finančno udeležbo in stopnja zaključenosti del; pri tem
imajo prednost akcije, ki bodo končane v letu 1991 oziroma
v nadaljnjih treh letih, - kriterij ogroženosti, za tiste primere,
kjer je mogoče z razmeroma majhnimi vlaganji preprečiti
veliko škodo, celo uničenje spomenika; formalna nezavarovanost pri- tem kriteriju ni zadržek, - izpolnjevanje razpisnih
pogojev in pogojev iz Zakona o gradnji objektov, predvsem
izdelana projektna dokumentacija z obsegom in z vrednostjo
gradbenih del oziroma ustrezno izdelan restavratorski projekt
ter vsa potrebna upravna dovoljenja.
Izoblikovali so se naslednji programski sklopi: - program
celostne obnove in prezentacije posameznih naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov ter območij; - restavratorski
program, ki je aktualen zaradi slabega stanja (predvsem
lesene) notranje opreme v cerkvah in gradovih ter drugih
stavbnih spomenikih, vštevši poslikavo, slike, kamnoseške
dele, javna znamenja in spomenike, - sklad ogroženosti, ki je
namenjen najnujnejšim posegom; - dokumentacija: pokazalo se je, da je še vedno mnogo ključnih objektov, ki nimajo
dokumentiranega niti stanja; program za dokumentacijo zahtevnejših stavbnih spomenikov se bo usklajeval na republiški
ravni; - projekt Skansen.
Ob tej priložnosti kaže opozoriti na nekatera nerešena vprašanja: - pomanjkanje srednjih restavratorskih kadrov (kamnoseki, rezbarji, mizarji); - strokovno izpopolnjevanje restavratorjev in konservatorjev (strokovni nazivi); - nejasnost o tem,
kaj sodi v redno dejavnost zavodov in kaj v akcije; v letu 1991
naj se zato za določena dela (topografije, strokovne podlage
za razglasitve, druge akcije) priznajo povečini stroški znotraj
redne dejavnosti zavodov; - vprašanje inšpekcije za naravno
in kulturno dediščino.
Program celovite obnove in prezentacije posameznih naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov
1. SKUPINA - zavarovani spomeniki, republiška obvezna
izhodišča
Turjak, grad Turjak, Ljubljana
687.000
Dvor pri Bogenšperku, grad Bogenšperk, Litija
615.000
Polhov Gradec, grad Polhov Gradec, Ljubljana Vič-Rudnik
4,900.000
Ljubljana, Ljubljanski grad, Ljubljana Center
8,000.000
Dvor pri Polhovem Gradcu, p.c. sv. Petra, Ljubljana VičRudnik
456.000
Kostanjevica na Krki, samostan, Krško
1,850.000
Stična, Stična - samostan, gospodarsko poslopje, cerkev,
Grosuplje
2,116.000
Skofja Loka, Spodnji trg, Kašča, Škofja Loka
1,260.000
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Dolane, grad Bori, Ptuj
500.000
Gorišnica, Gorišnica št. 12, Ptuj
110.000
Lovrenc na Pohorju, Puša št. 36, Maribor
70.000
Runeč, Runeč št. 24, Ormož
56.000
Ptuj, Rotovž - Slovenski trg 6, Ptuj
1,305.000
Benedikt, p. c. sv. Treh kraljev, Lenart
1,104.000
Maribor, Glavni trg, Kužno znamenje, Maribor
1,505.000
Ptujska gora, ž.c., sv. Marije zaščitnice, Ptuj
1,940.000
Ptuj, mestno jedro, Prešernova 16, Ptuj
305.000
Spodnji Slemen, dvorec Viltuš, park, Maribor
410.000
Grad Turnišče, Ptuj
750.000
Celje, Celjski stari grad, Celje
1,350.000
Celje, mestno jedro, obzidje, Celje
400.000
Velenje, Velenjski grad, Velenje
1,600.000
Sevnica, Sevniški grad, Sevnica
1,600.000
Zavodnje, Zavodnje št. 43, Velenje, Kavčnikova domačija
325.000
Gornji grad, ž.c. sv. Mohorja in Fortunata, Mozirje
750.000
Podsreda, SPT, grad Podsreda, Šmarje pri Jelšah 7,600.000
Podsreda, SPT, trško jedro, sramotilni steber, Šmarje pri
Jelšah
500.000
Sopote, SPT, Olimje - samostan
1,500.000
Ž.c. sv. Device Marije, Šmarje pri Jelšah
400.000
Hrastje, Hrastje št. 22, Naratova hiša, Šmarje pri Jelšah
160.000
Rogatec, trško jedro, Rogatec 5, Šmarje pri Jelšah - skansen
950.000
Dvorec Novo Celje, Žalec
1,000.000
Šempas, Šempas št. 59, Nova Gorica
150.000
Manfredova 12, Kobarid, Tolmin
800.000
Šmartno, vaško jedro, obzidje, Nova Gorica
1,000.000
Kanal, trško jedro, gotska hiša, Nova Gorica
200.000
Kanal, trško jedro, Neptunov vodjak, Nova Gorica
40.000
Idrija, kamšt, vodna črpalka, Idrija
1,560.000
Idrija, Bazoviška 4, Rudarska hiša, Idrija
200.000
Borjana, ž.c. Tolmin
300.000
Dolenji Novaki, Bolnica Franja, Idrija
334.000
Škocjan, območje, Škocjan 9, Šežana
100.000
Koper, Da pontejev vodnjak, ambient, Prešernov trg, Koper
200.000
Črni kal, p.c. sv. Valetnina, zvonik, Koper
275.000
Piran, mestno obzidje, mestna vrata
550.000
Tartinijev trg 15, Piran
400.000
Strunjan, kranjski park, morski/naravni rezervat. Piran, Izola
100.000
Izola, Simonov zaliv, arheološko območje, Izola
500.000
Kranj, Tavčarjeva 35, Mitničarska hiša, Kranj
150.000
Kranj, mestno obzidje, Stolp na Pungartu, Kranj
250.000
Jesenice, Stara Sava, železarsko naselje, Jesenice
600.000
Potoki, Ajdna, arheološko območje, Jesenice
250.000
Kamnik, Mali grad, p. c. sv. Eligija, Kamnik
730.000
Arboretum Volčji potok, Kamnik
1,500.000
Triglavski narodni park, ureditev poti
208.000
Radovljica, mestno jedro, vodnjak Josipine Hočevarjeve,
Radovljica
80.000
Radovljica, grad Radovljica, grajski park, Radovljica 150.000
Kranj, Prešernov gaj, Kranj
150.000
Povirje Lahinje, krajinski park, mlin, žaga, Črnomelj 440.000
Ž. c. sv. Miklavža Novo mesto
, 300.000
I.2. Mednarodne obveznosti
- Manziolijeva hiša, Izola
3,150.000
II. SKUPINA - zavarovani spomeniki, niso republiško
obvezno izhodišče, so predlagani za ROI ali izbris
Grad Kostel, Kočevje
1,862.000
Stari grad Smlednik, Ljubljana
610.000
Tabor Šmarna gora, Ljubljana
125.000
Lipov drevored, Logatec
127.000
Spodnja Hajdina, grad Turnišče, Ptuj
750.000
Paciješt. 1, Ptuj
110.000
Celje, Ipavčeva 2, Celje
1,120.000
Dobrovo, Grad Dobrovo, Nova Gorica
700.000
Grad Lože, Ajdovščina
700.000
Steske, Pekel, mlini, žage, Nova Gorica
325.000
Žeje, mlin, Postojna
240.000
Idrija, Kosovelova 8, Scopolijeva hiša. Idrija
200.000
Hrušica, Podkraj 100, Ajdovščina
100.000
Rafutski park, Nova Gorica
160.000
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Grajski park Kromberk, Nova Gorica
252.000
Trsek, Mazurinov mlin, Koper
330.000
Kubed, Tabor Kubed, Koper
1,110.000
Izola, Smrekarjeva 51
290.000
Čopova hiša, Žirovnica, Jesenice
600.000
Pavšlarjeva h iša, Titov trg 18, Kranj
650.000
P. c. sv. Marka v Vrbi, Jesenice
150.000
Tržič, Zg. Rake, Mošenik, Tržič
300.000
Tabor nad Ihanom, Domžale
300.000
Bobovek pri Kranju, Kranj
40.000
Dolžanova soteska, Tržič
100.000
Prilozje 10, Metlika
100.000
Črnomelj, Dom kulture, Črnomelj
90.000
Mokrice, grad, kapela, park, Brežice
400.000
Spominski park Trebče, Levstikov (graščinski) mlin, Šmarje
500.000
Soteska Bistrica, Puščavnikova jama, SPT, Šmarje
150.000
Kettejev drevored Novo mesto
800.000
III. SKUPINA - nezavarovani spomeniki
V to skupino sodijo objekti, ki so bili izločeni zato, ker niso
zavarovani. Lahko konkurirajo za sredstva v primeru, če sredstva ne bodo razdeljena spomenikom iz I. in II. skupine, če jih
bodo občinske skupščine zavarovale z odloki in če bodo
izpolnjevali druge zahtevane pogoje (ustrezna dokumentacija)
RESTAVRATORSKA IN OBNOVITVENA DELA
NA OBJEKTIH IN OPREMI
LJUBLJANSKI REGIONALNI ZAVOD
ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
LJUBLJANA
- kmečke hiše Male Lašče 24-32, Lj.
60.000
- kmečke hiše Lipsenj, Cerknica
25.000
- Grubarjeva palača Ljubljana
90.000
- Sv. Ahac nad Turjakom, Ljubljana
1,750.000
- PC Sv. Andrej, Gosteče, Škofja Loka
123.000
- ŽC rojstva matere Božje, Šmarje, Grosuplje
235.000
- PC Sv. Simona in Jude, Pijava Gorica, Ljubljana
150.000
- PC Sv. Jurija, Praproče, Ljubljana
125.000
- PC Sv. Elizabete, Podreber, Ljubljana
140.000
- Sv. Nikolaj, Visoko/Kurešček, Ljubljana
300.000
- PC Sv. Marije Magdalene, Klinja vas, Kočevje
150.000
75 0
- Sv. Martina, Veliko Mlačevo, Grosuplje
5n
- PC Sv. Jakoba, Strahomer, Ljubljana
150.000
- Sv. Tomaž, Velike Poljane, Ribnica
935.000
340
- Sv. Urh, Maršiči, Ribnica
'5Sn
- PC Sv. Rešnjega telesa, T rata, Kočevje
50.000
- PC Sv. Jedrt, Nadlesk, Čerknica
30
- Sv. Nikolaj, Kureno, Vrhnika
1 360
- Grobnica A. Gruna, Krško (medn. kon.)
'
2nn
- Gorenja vas, Zg. Ddnje, Pevno, Ravne
20.000
- Grad Brestanica, Krško
500.000
- Ajdovska jama, Krško
250.00U
ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
MARIBOR
80.000
- Grad Negova, Kapela, Gornja Radgona
723.000
- Grad Ormož, Ormož
1,675.000
- Grad Slovenska Bistrica, Kapela
2,050.000
- Proštijska cerkev Sv. Jurija, Ptuj
120.000
- Ribičje, Gortina, ŽC Sv. Petra, Radlje
120.000
- ŽC Sv. Marije, Ruše Maribor
365.000
- PC Sv. Pankracija, Stari trg, Slovenj Gradec
496.000
- Vuzenica, ŽC Sv. Nikolaja, Radlje ob Dravi
250.000
- Konservacija baročne opreme
240.000
- ŽC Ljutomer, portali v obzidju
340.000
- Libeliče, Kostnica, ŽC Sv. Martina, Dravograd
500.000
- Grajski park Betnava, Maribor
DEDIŠČINE
ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE
CELJE
50.000
1. Robanov kot 33
104.000
2. Lemberg 15, Rotovž, Šmarje
75.000
3. Kapela Juvanje, Mozirje
600.000
4. PC Sv. Rok, Predenca, Kalvarija, Šmarje
940.000
5. Rifnik, Šentjur
poročevalec

6. ŽC Marijineaa obiskovanja, Špitalič, Slovenske Konjice
750.000
7. Kartuzija Jurklošter Laško
500.000
8. Šenek, Polzela, graščina, Park, Žalec
200.000
9. Grad Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah _
200.000
10. Vransko 42, Zupančičeva domačija, Žalec
75.000
11. Kmečke freske v Mozirju
125.000
12. Gubno, stebrno znamenje, Šmarje
80.000
13. PC Sv. Mohorja in Fortunata Male Rodne, Šmarje 50.000
14. ŽC Sv. Petra in Pavla, Žiče, Vitanje, Slovenske Konjice
100.000
15. Svetina, ŽC Celje
200.000
16. Slovenske Konjice, Partizanska c. 5
200.000
ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
NOVA GORICA

-

-

NUJNI POSEGI NA OGROŽENIH SPOMENIKIH

Freske Tomačevica 8, Kobjeglava 57, Lisjaki 1 -3 130.000
Ladra, kapela iz I. svet. vojne, Tolmin
75.000
PC Žalostne matere Božje, Predjama, Postojna
50.000
PC Sv. Križa, Kojsko, Nova Gorica
450.000
ŽC Sv. Helene, Prem, Ilirska Bistrica
30.000
ŽC Jelšane, obnova orgel, Ilirska B.
90.000
Rudarski stroji v Jašku Idrija
1,000.000
Ravnica, sanacija zavarovanih lip
13.000
Botanični park, Sežana
350.000
Buje 1, kovačija, žaga
175.000
Tiskarna Slovenija, Vojsko, Idrija
100.000

MEDOBČINSKI ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
PIRAN
-

Palača Besenghi, Izola
ŽC Marijinega prikazovanja, Strunjan, Piran
ŽC Sv. Tomaža, Osp, Koper
Cerkev Sv. Frančiška, Koper
ŽC Sv. Štefan, Zanigrad, Koper
Palača Gravici - Buttorai, Koper
Koper, Tovarniška ulica
ŽC Sv. Jurij, Piran
Piran, Tartinijeva hiša

230.000
450.000
430.000
550.000
380.000
160.000
200.000
600.000
300.000

ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
KRANJ

p
-

Grad Krumperk, Domžale
200.000
Grad Jablje, Loka pri Mengšu, Domžale
150.000
Mohorjeva hiša, Ljubno 10, Radovljica
90.000
Kmečke freske, Intervencijska sredstva
50.000
Baročno znamenje v Planini pod Golico, Jesenice 60.000
Sanacija zavarovanih dreves
150.000
Baročna kapelica Brdo pri Lukovici, Domžale
80.000
Slopno znamenje v Selcih, Črni graben, Domžale 40.000
Zoisova grobnica Predoslje, Kranj
80.000
Ruska kapelica na Vršiču, Jesenice
150.000
Erjavčeva koča, Grobišče I. sv. vojne, Vršič
50.000
Stara mestna jedra - Kranj, Tržič, Radovljica, Kamnik
250.000
ŽC Sv. Kancijana, Kranj
250.000
PC Sv. Janeza Krstnika, Sp. Potok, Radovljica
300.000
PC Sv. Katarine v Lomu, Tržič
300.000
PC Sv. Doroteje v Kostanju, Kamnik
200.000
ŽC Sv. Petra v Komendi, Kamnik
150.000
PC Sv. Tomaža v Lokah, Tuhinjska dolina, Kamnik 100.000
Restavriranje oltarjev iz 17. stoletja
150.000
Zgornje Palovče 5, Kamnik
400.000
Grad, drevored, Brdo pri Lukovici, Domžale
50.000
Taborišče Ljubelj, Tržič
500.000
Freske na cerkvah Jama, Čirče, Breg ob Savi
50.000
Sv. Valentin Limbarska gora, oltar, Domžale
300.000
Sv. Primož, Kamnik
500.000

Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Novo MESTO
i- PC žalostne matere Božje, Bušeča vas, Brežice
p ZC Sv. Mihaela, Pišece, Brežice
- PC Sv. Petra, Stankovo, Brežice
Poročevalec

, 200.000
50.000
25.000

PC Sv. Jakoba, Naklo, Črnomelj
PC Sv. Trojice, Vinji vrh, Črnomelj
ŽC Sv. Cirila in Metoda, Metlika:
Martinova cerkev, znamenje, Metlika
Samostan Pleterje, Novo mesto
Kapela Biška vas, Novo mesto
ŽC Sv. Andreja, Bela cerkev, Novo mesto
PC Sv. Urbana, Šentjernej, Novo mesto
Hiša B. Juričine, Novo mesto
Antični Mitrej, Rožanec
Ostrog 26, Drča, Šentjernej, Novo mesto
PC Sv. Neže, Lopata, Novo mesto

SPOMINSKI PARK TREBČE
- Lesično, znamenja, Šmarje
- Znamenja Žagaj, Kunšperk, Hrastje, Gradišče

250.000
75.000
150.000
50.000
500.000
100.000
200.000
200.000
150.000
150.000
350.000
250.000
280.000
200.000

LJUBLJANSKI REGIONALNI ZAVOD ZA VARSTVO
NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE LJUBLJANA
167.500
- Grajski kom. Fridrihštajn, Kočevje
185.000
- Zapoge 20, Ljubljana, Šiška
300.000
- PC Sv. Petra in Pavla, Sp. Slivnica
50.000
- FC. Sv. Frančiška, Ljubljana
480.000
- Stiški dvorec, Ljubljana
ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
MARIBOR
- Grad Rakičan, Murska Sobota
230.000
- Šmartno na Pohorju 39, Slovenska Bistrica
115.000
- Turiška vas, Marovšek, Kozolec, Slovenj Gradec
110.000
- Babičev Mlin, Veržej, Ljutomer
536.000
- Sinagoga Lendava
300.000
- Graščina Štok, Radlje
310.000
- Miklošičeva hiša, Radomerščak, Ljutomer
150.000
- Regijski park Pohorje
42.000
ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
CELJE
- Slivnica, Polutnikova hiša, Šentjur
80.000
- Grad Šalek, Velenje
250.000
- Zavodnje 69, Slivnikova hiša, Velenje
150.000
ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
NOVA GORICA
- Dolenji Novaki, Čufarjeva domačija, Idrija
100.000
- Trdnjava Kluže, Bovec, Tolmin
350.000
- PC Sv. Kozme in Damjana, Podbrje, Ajdovščina
100.000
- ŽC Sv. Mohorja in Fortunata, Pečine, Tolmin
500.000
- Vodice, Spomini I. svetovne vojne, Grgar. R., Nova Gorica
100.000
- Samostan Kostanjevica, Grobnica Bourbonov, Nova Gorica
50.000
- ŽC Sv. Ane, Cerkno, Idrija
500.000
ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
KRANJ
- Grad Tuštanj, Zgornji Tuštanj 1, Moravče, Domžale 750.000
- Kašča v Srednji vasi, Bohinj, Radovljica
100.000
- Plečnikov paviljon Begunje, Radovljica
100.000
- Kapusova graščina Kamna Gorica, Radovljica
150.000
- Krtina, Taborno obzidje, Domžale
400.000
- Žaga v Radovni, TNP
131.000
ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
NOVO MESTO
- Grad Pišece, Brežice, spominski park, Trebče
50.000
- Bizeljski grad, Orešje, Brežice, SPT
700.000
- Mandljeva domačija Mirna, Trebnje
60.000
- Žaga na Temenici v Luknji, Prečna, Novo mesto
120.000
- Pečice, Križe, Brežice, SPT
100.000
- Spomenik NOB na Gričku, Črnomelj
200.000
- Kapela P. P. Glavarja, Lanšprež, Trebnje
300.000
- PC Sv. Roka, Brežice
350.000
- P Sv. Duha, Črnomelj
400.000
SPOMINSKI PARK TREBČE
100.000
- Gradišče 42, Šmarje
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- PC Žalostne matere Božje, Gradišče, Šmarje
Izmere
Skansen

250.000
5,326.500
2,000.000

REKAPITULACIJA
1.1. PROGRAM CELOVITE OBNOVE IN PREZENTACIJE
POSAMEZNIH NARAVNIH ZNAMENITOSTI IN KULTURNIH
SPOMENIKOV
57,591.000
1.2. PROGRAM CELOVITE OBNOVE - MEDNARODNE
OBVEZNOSTI
3,150.000
2. RESTAVRATORSKA IN OBNOVITVENA DELA NA OBJEKTIH IN OPREMI
32,084.000
3. NUJNI POSEGI NA OGROŽENIH SPOMENIKIH 9,416.500
4. PROJEKTI IZMER IN DOKUMENTACIJE ZAHTEVNEJŠIH
SPOMENIKOV IN ZNAMENITOSTI - NOSILEC PROJEKTOV
REPUBLIŠKI ZAVOD V SODELOVANJU Z REGIONALNIMI
ZAVODI
5,326.500
5. PROJEKT SKANSEN
2,000.000
SKUPAJ
109.568.000
Kakšna prioriteta bo veljala pri gradnji cest v Sloveniji?
TONE PERŠAK, poslanec Demokratske stranke, je vprašal:
»Ob sprejemu proračunskega memoranduma 22. aprila je
Državni zbor sprejel Ugotovitve, stališča in sklepe, v okviru
katerih je pod točko 7 naložil Vladi Republike Slovenije, da
kot prvo nacionalno prioriteto na področju izgradnje prometne infrastrukture obravnava izgradnjo avtoceste v smeri
Koper oziroma Nova Gorica — Maribor (Šentilj oziroma Lendava ali meja z Republiko Madžarsko), kot drugo prioriteto
izgradnjo nujnih lokalnih cest na območju ob novi državni
meji z Republiko Hrvaško in kot tretjo vzdrževanje obstoječe
cestne mreže. Enajst dni po tem, natančno 3. maja letos, pa
je Ministrstvo za promet in zveze v odgovoru na pismo
Skupščine občine Slovenske Konjice in informaciji, namenjeni tudi poslancem, zapisalo, da še vedno velja nekdanji
vrstni red prioritet, po katerem je prva prioriteta vzdrževanje
obstoječe mreže in šele četrta morebitna gradnja avtocest.
Niti omenjeno pa ni v navedenih dokumentih, da je Državni
zbor pred kratkim sprejel drugačno odločitev.
Vlado Republike Slovenije sprašujem, ali namerava spoštovati sklep Državnega zbora ter kaj in kdaj namerava predlagati rešitve, ki bi omogočile izvrševanje tega sklepa?«
Odgovor vlade je:
1. Iz sporne inforamcije k dopisu Skupščine občine Slovenske
Konjice (dopis Ministrstva za promet in zveze št. 347-14/93), ki
ju prilagamo, povzemamo, da so v njej v kratkem pojasnjene
strokovne podlage za pripravo programa del na cestah v letu
1993 ter spreminjanje osnutka tega programa v postopku
njegovega prilagajanja realnim možnostim proračunskega
financiranja. Pri prioritetah del na cestnem omrežju je navedeno, da so le te pri gospodarjenju s cestami strokovno
spoznane in priznane povsod v svetu, z opombo, kako se
njihovo uresničevanje prilagaja možnostim posameznega
nacionalnega gospodarstva.
V drugem delu informacije je nedvoumno navedeno, da so
prioritete v predlogu programu del na cestah za leto 1993
zaradi pomanjkanja sredstev bistveno odstopale od strokovnih načel gospodarjenja s cestami in so si sledile po zapisanem zaporedju: zagotavljanje prevoznosti cest, nadaljevanje
del na cestah, ki so v teku (op.: investicijska dela), začetek del
na cestah, ki so visoko prioritetna in so bila zanje v letu 1992
opravljena predhodna dela (op.: investicijska dela) ter sanacija najbolj kritičnih odsekov cest, predvsem glede na zadnje
stanje vozišča.
Vrstni red prioritet, iz katerih je očiten poudarek na investicijah in v škodo vzdrževanja cestne mreže, je na koncu informacije pojasnjen še s koriščenjem tujih posojil za ceste, ki so jih
sofinancerji pripravljeni zagotoviti zgolj za pomembnejše

posege pri rekonstrukcijah in gradnjah cest (op.: t. im. program EBRD za leto 1993).
Na podlagi te informacije je v dopisu Skupščini občine Slovenske Konjice uvodoma navedena ugotovitev, da se je
delovni osnutek cestnega programa v usklajevalnem
postopku praktično razpolovil in da je bilo zaradi tega treba
opustiti vrsto obnov in modernizacij cest (op.: to je ukrepov za
vzdrževanje obstoječe cestne mreže), ki bi jih bilo po objektivnih merilih stanja nujno izvesti v tem letu.
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da se s sporno informacijo pojasnjuje temeljna načela gospodarjenja s cestami,
odstopanja od njih, do katerih je prišlo v postopku oblikovanja predloga cestnega programa za leto 1993, ter vzroki teh
odstopanj. Gre za odstopanja v korist investicij v cestnem
gospodarstvu in s tega vidika meni, da pojasnila v njej niso
v nasprotju z sklepi Državnega zbora, na katere se sklicuje
poslanec, čeprav so bili ti sprejeti ob sprejemanju tega programa in ne kot izhodišča za njegovo oblikovanje. Dosledno
upoštevajoč te sklepe je lahko po mnenju Vlade »sporna« le
prva prioriteta cestnega programa za leto 1993 (zagotavljanje
prevoznosti cest: po sklepu Državnega zbora pa je zagotavljanje nujnih vzdrževalnih del na obstoječem cestnem omrežju
šele na tretjem mestu, po investicijah), kar pa s stališča
nujnosti zagotavljanja nemotenega in varnega odvijanja cestnega prometa ni potrebno posebej opravičevati.
Vlada Republike Slovenije poudarja, da se porgram del na
cestah za leto 1993, ki je sestavni del zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993
(Uradni list RS, št. 22/93) ni v ničemer spremenil in ostaja
enak, kot ga je potrdil Državni zbor.
2. K samim sklepom Državnega zbora, sprejetim ob obravnavi
proračunskega memoranduma za leto 1993, Vlada pojasnjuje:
- program izgradnje cestne infrastrukture s finančno konstrukcijo, v katerem je dana prva prioriteta avtocestni povezavi v smeri jugozahod - severovzhod, je izdelan in je že
v obravnavi v delovnih telesih Vlade;
- za gradnjo lokalnih cest, ki bodo omogočale neposredno
povezavo slovenskih krajev ob hrvaški meji po matičneme
ozemlju, so v programu del na cestah za leto 1993 delno t
zagotovljena sredstva pod posebno pozicijo; enak način
zagotavljanja sredstev bo Vlada predlagala tudi v prihodnje;
- glede nujnih vzdrževalnih del kot tretje prioritete je pohodno že omenjeno, da njihov delen prenos v prvo priorite'0
v obsegu t. im. rednega vzdrževanja cest (dela za zagotavlja'
nje prevoznosti cest in varnega odvijanja prometa v zimskem
in letnem obdobju) ne bi smel biti sporen. Pri tem pripominjamo, da so ta sredstva že sedaj za cca polovico nižja, razen
za avtomobilske ceste, od potrebnih za kolikor toliko zadovoljiv standard rednega vzdrževanja cest. Odprto pa ostaja vprašanje najnujnejših obnov porušenih cest (na nekaterih od njin
že veljajo prepovedi in omejitve prometa posameznih vrsi
vozil) ter modernizacij regionalnih cest v makadamski izvedb^
zlasti na odsekih skozi naselja. Izkušnje preteklih in tekočega
leta kažejo, da so zahteve prebivalstva največje ravno za
izvajanje teh ukrepov na cestah. To potrjujejo protestn
zapore cest in nenazadnje amandma, ki ga je Državni zbo
sprejel ob oblikovanju proračuna za leto 1993 in s katerim s
bila za ceste zagotovljena dodatna sredstva v pretežni me
ravno za te namene.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za promet in zveze.
PRILOGA
Kratka informacija Ministrstva za promet in
zveze o postopku priprave programa del na
cestah v letu 1993
K predlogu modernizacij regionalnih cest št. 345 in št. 36?
v vaši občini vam v vednost pošiljamo kratko informacij
o postopku priprave programa del na cestah v letu 19*.
V njej je pojasnjeno, kako in na kakšnih strokovnih podlag®

je bil oblikovan delovni osnutek »uravnoteženega« programa
del na cestah, ki ga je pripravila strokovna služba ministrstva,
ter kakšne so bile posledice usklajevanja tega programa
z možnostmi proračunskega financiranja. Naj ponovimo, da
se je delovni osnutek cestnega programa v usklajevalnem
postopku vrednostno praktično razpolovil in da je bilo zaradi
tega treba opustiti vrsto obnov in modernizacij cest, ki bi jih
bilo po objektivnih merilih stanja cest nujno izvesti v tem letu.
Gornja ugotovitev velja tudi za predlagane ukrepe na regionalnih cestah v vaši občini. Te v postopku prilagajanja cestnega programa možnostim proračunskega financiranja niso
več dosegale prioritet, po katerih bi jih bilo moč v skladu
s poenotenimi strokovnimi merili za celotno republiško
cestno mrežo v celoti zadržati v bistveno skrčenem predlogu
cestnega programa za leto 1993. Od predlaganih treh ukrepov
v delovnem osnutku programa, na katere se sklicujete v svojem dopisu, je iz navedenih razlogov v zadnjem predlogu
sedaj že sprejetega programa ostala rekonstrukcija križišča
Ulipi v vrednosti 30 mio SIT.
V postopku parlamentarne obravnave republiškega proračuna za leto 1993 je ministrstvo podprlo številne zahteve
poslancev za prerazporeditev njegovih sredstev v korist cestnega programa. Sodelovalo je z Odborom Državnega zbora za
infrastrukturo in okolje in mu predlagalo dodatna prioritetna
dela na cestah, ki se v celoti nanašajo na sanacijo obstoječe
cestne mreže, torej na tiste ukrepe, ki so bili zaradi visokega
deleža financiranja del na cestah s posojili tujih finančnih
institucij v našem predlogu programa najbolj okrnjena. Med
dodatna dela je bila uvrščena tudi modernizacija regionalne
ceste Vitanje - Dolič v vrednosti 30 mio SIT.
V zvezi z utemeljitvijo razloga za napovedano zaporo cest se
moramo opredeliti <
jenega »zagotovila iz začetka leta
1993«, po katerem naj bi bila sredstva za predlagana dela
zagotovljena
v cestnem programu za leto 1993. S tako izjavo
v
naših, arhivih ne razpolagamo in nam njen avtor ni znan. Ne
glede na to pa lahko pojasnimo, da je bilo v postopku priprave
Programa za ceste danih na zahteve občin veliko informacij,
za katere je bilo izrecno poudarjeno da temeljijo na strokovno
Pripravljenem delovnem osnutku cestnega programa. Le-ta je
bil tudi po našem mnenju glede na stanje slovenske cestne
mreže vrednostno sprejemljiv. V usklajevanju potreb in proračunskih možnosti pa smo se morali soočiti z dejstvom, da naj
bi se delež republiškega proračuna za cestni program znižal
°d 5,7% v preteklem letu na predlaganih 4,9% za tekoče leto,
čeprav bi bilo glede na velike probleme v financiranju cest
v
lanskem letu upravičeno pričakovati njegov porast. Kot že
r
ečeno je tako znižanje preprečilo sprejetje dodatnega programa del na obstoječi cestni mreži v postopku parlamentarne obravnave in sprejemanja republiškega proračuna.
» izogib enakim ali podobnim očitkom k informacijam, danim
v
času oblikovanja predloga letnega programa del na cestah,
"am v prihodnje ne kaže drugega, kot da te informacije
'adržujemo do končne uskladitve programa z možnostmi
Proračunskega financiranja, v okviru katerega smo (integralno) soodvisni s potrebami na vseh ostalih področjih javne
Porabe.

INFORMACIJA O POSTOPKU PRIPRAVE
PROGRAMA ZA CESTE V LETU 1993
Priprava programa del na cestah v letu 1993 je temeljila na
strokovnih podlagah in analizah, ki so bile za potrebe vzdrževanja in razvoja magistralnih in regionalnih cest opravljen*
tekom leta 1992 in v svojih končnih rezultatih publicirane
v obliki tim. delovnega osnutka Nacionalnega programa vzdrževanja in razvoja cestne infrastrukture Republike Slovenije.
Nacionalni program je bil objavljen v zborniku referatov za I.
slovenski kongres o cestah in prometu oktobra 1992, v katerem so bile hkrati podrobneje predstavljene strokovne in
metodološke podlage, ki naj bi v procesu planiranja zagotovile čimbolj objektivne odgovore na vprašanja, kakšne ukrepe
in kdaj jih je treba opraviti na posamezni cesti, da bi ta
izpolnjevala pogoje za nemoteno in varno odvijanje prometa.
V delovnem osnutku nacionalnega programa so bili določeni
njegovi cilji, strategije in prioritete glavnih skupin ukrepov na
cestah, ki so si sledile:
1. prioriteta - redno vzdrževanje cest na ravni zagotavljanja
ustrezne celoletne prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa;
2. prioriteta - obnavljanje cest v obsegu, ki preprečuje propadanje vozišč cest;
3. prioriteta - najnujnejše rekonstrukcije in modernizacije
cest;
4. prioriteta - večje rekonstrukcije cest in gradnje avtocest.
Uresničevanje navedenih prioritet, ki so pri gospodarjanju
s cestami strokovno spoznane in priznane povsod po svetu, je
neposredno odvisno od materialnih možnosti posameznega
nacionalnega gospodarstva in naj bi si sledile:
- v pogojih pomanjkanja razpoložljivih sredstev se bistveno
zmanjša obseg del v zadnjih dveh prioritetah, v zelo kritičnih
razmerah pa se lahko celo povsem opuste;
- v pogojih nemotenega financiranja se dela po prioritetah
izvajajo v smislu uravnoteženega vzdrževanja in razvoja cest
- v pogojih dodatnih finančnih možnosti glede na objektivne
potrebe se lahko pospeši rekonstrukcija cest in gradnja novih
cest zaradi povečanja udobnosti in varnosti cestnih prevozov.
Na podlagi omenjene strategije financiranja glavnih skupin
ukrepov na cestah se dejanski obseg teh ukrepov omeji v prioritetah za določeno obdobje na podlagi strokovnih kriterijev,
ki upoštevajo predvsem prometne razmere, varnost prometa,
stroške prometa v primerjavi s stroški izvedbe ukrepa, vplivi
na okolje ter razvojne vplive (turistični tokovi, splošni pogoji
razvoja).

denimo,
da je naša dolžnost opozoriti vas tudi na dejstvo, da
s
°r pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za zaporo javne ceste, ter
° 9ani in organizacije, ki lahko odločijo o zapori ceste,
jjatančno
določeni v zakonu o cestah (Uradni list SRS, št. 2/
88
. prečiščeno besedilo). Med temi ni predvidenega odločala občinske skupščine in je torej sklep Zbora krajevnih
'^upnosti
vaše skupščine z dne 20. 4. 1993 o zapori vseh cest
v
°bčini protizakonit.

Navedena strokovna izhodišča so bila v celoti upoštevana pri
pripravi delovnega osnutka uravnoteženega finančnega plana
za vzdrževanje in razvoj cest v letu 1993, ki je bil ovrednoten
na 32 mlrd SIT. Zaradi razkoraka med tako zasnovanim programom in realnimi materialnimi možnostmi je bil nato znižan
na, po oceni njegovega predlagatelja, sprejemljivih 24 mlrd
SIT. Pri tem je bilo delno porušeno izhodiščno načelo uravnoteženosti, predvsem v škodo obnovitvenih del na cestah, pri
izvajanju katerih je največji »zaostanek« iz preteklih let.

Hkrati z gornjimi pojasnili vas želimo še obvestiti, da je to
/"nistrstvo s svojim delovnim programom predvidelo razgone s predstavniki vseh občin, v katerih bi se pogovorili
"jjhovih najbolj perečih problemih na področjih, ki jih po
J'ojih pristojnostih pokriva ministrstvo. Razgovori s posameznimi občinami bodo začeti v maju in zaključeni do poletih dopustov. Vsebinsko pa predstavljajo prvo fazo priprav za
likovanje programov v naslednjem oz. naslednjih letnih
^pbjih. O točnem datumu razgovora s predstavniki vaše
čine vas bomo posebej obvestili.

V postopku usklajevanja med potrebnim obsegom del na
cestah in dejanskimi možnostmi njihovega proračunskega
financiranja se je že korigirani program znižal na 14 mlrd SIT.
Bistveno znižane finančne možnosti, ki so ob tem v veliki meri
vezane tudi na koriščanje že odobrenih in predvidenih posojil
za ceste, so narekovale podreditev zgoraj navedenih prioritet
gospodarjanja s cestami novemu kriteriju, to je čimmanjši
gospodarski škodi za cestno gospodarstvo in uporabnike
cest. To pomeni, da so si po prioritetah ukrepov sledile:
zagotavljanje prevoznosti cest; nadaljevanje del na cestah, ki
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so v teku; začetek del na cestnih odsekih, ki so visoko prioritetna in so bila zanje v letu 1992 opravljena predhodna dela
ter sanacija najbolj kritičnih odsekov cest, predvsem glede na
zadnje stanje vozišča.
Želeli bi poudariti, da se z enakimi ali podobnimi problemi kot
so v vaši občini soočamo na celotni cestni mreži v Republiki
Sloveniji. Vendar ti problemi niso posledica nepoznavanja
razmer na cestah in nestrokovnega dela pri načrtovanju vrste
in obsegov ukrepov, ki so s stališča gospodarjenja s cestami
in odvijanja cestnih prevozov v danem času optimalni. So
posledica danih možnosti financiranja cest, v okviru katerega
se proračun v veliki meri opira tudi na koriščenje tujih posojil
za ceste in za katere je znano, da so jih sofinancerji pripravljeni zagotoviti zgolj za pomembnejše posege pri rekonstrukcijah in gradnjah cest.
Je v Sloveniji jugoslovansko-srbska peta kolona?
MARIJAN POLJŠAK, iz Samostojne poslanske skupine, ie
vprašal ali slovenska oblast in slovenska javnost priznavata
obstoj jugoslovansko-srbske pete kolone in kateri del slovenske politične oblasti in s kakšnim namenom dopušča
oziroma rabi jugoslovansko-srbsko peto kolono?
Na seji mu je odgovoril Andrej Šter, iz Ministrstva za notranje
zadeve in sicer, da gre v tem vprašanju za širše sklope vprašanj. V imenu ministrstva lahko odgovori le na tiste dele
vprašanj, ki se nanašajo na delo ministrstva za notranje
zadeve. Pridobitev državljanstva in ureditev statusa tujca,
začasno ali stalno bivanje v Republiki Sloveniji je vezano na
določila zakonov. Pri sprejemanju v državljanstvo Republike
Slovenije notranje ministrstvo ugotavlja ali so izpolnjeni
pogoji, ki jih zakon predpisuje. V tej zvezi je pomembno, da
sprejem prosilcev za slovensko državljanstvo ne pomeni
nevarnosti za javni red in mir, varnost ali obrambo države.
Ministrstvo za notranje zadeve ne razpolaga s podatkom
o številu oficirjev bivše JLA, ki so sprejeti v državljanstvo
Republike Slovenije, kar ne pomeni, da pred odločitvijo
o sprejemu ne bi za vsak primer posebej preverjali.
Glede orožja pa tole: Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za odločanje in ukrepanje v upravnih postopkih, ki se
nanašajo na nabavo, posest in nošenje osebnega orožja. Že
pred dobrim letom smo z operativnimi metodami in upravnimi
ukrepi ugotavljali verodostojnost listin in upravičenost nošenja orožja vseh imetnikov orožja, pri čemer smo zajeli tudi
bivše pripadnike JLA, ki so tako orožje oz. listine posedovali.
V ugotovljenih primerih nezakonite posesti in nošenja orožja
smo sprožili ustrezne postopke.
Vprašanja o ponovnem pričetku izvršb črnih gradenj
ŽARO PREGELJ, poslanec SLS, je vprašal:
»Dne 18. 5.1993 smo dobili informacijo, da so inšpekcijski
organi mestne uprave Ljubljana ponovno začeli z izvršbami
črnih gradenj na Malem vrhku. Glede na to, da je 9. 4.1993
stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ki v svojem
11. členu določa 90-dnevni moratorij na prisilne Izvršbe
(rušitve črnih gradenj), nas taki postopki urbanistične
inšpekcije mesta Ljubljane presenečajo.
Od ministra za varstvo okolja in urejanje prostora zahtevam
obrazložitev tega dejanja. Obenem zahtevam, da točno
pojasni, zakaj dovoljuje njemu podrejenim inšpektorjem
tako ravnanje, ki je v očitnem nasprotju z osnovnim namenom nedavno sprejetega zakona.
Od ministra za varstvo okolja in urejanje prostora zahtevam,
da kot vrhovni organ uprave na tem področ|u, nemudoma
prepreči taka In podobna dejanja, sicer menim, da bomo
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prisiljeni sprožiti v Državnem zboru razpravo o njegovih
dejanjih.«
Odgovor Ministrstva za okolje in prostor je:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. I. RS, št. 18/93) v 11. členu
določa pogoje za uveljavljanje odloga prisilne izvršbe - rušitve črnih gradenj. 12. člen istega zakona pa določa, da zahteva za odlog prisilne izvršbe ne zadrži dejanj inšpekcijskega
postopka, razen prisilne izvršbe.
Odlog prisilne izvršbe je torej dovoljen le v primeru in šele
takrat, ko so za to izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji
(vloga, depozit). To torej pomeni, da se prisilna izvršba odloži
samo v primeru in šele takrat, ko investitor vloži zahtevo in
plača depozit. V nasprotnem primeru se opravi prisilna izvršba.
Predpisan 90-dnevni rok za vložitev zahteve za odlog prisilne
izvršbe v 11. členu zakona je samo skrajni, najdaljši rok,
v katerem ima investitor možnost uveljavljati odlog prisilne
izvršbe - po preteku predpisanega roka te možnosti nima več
- in ne rok, v katerem naj bi ne bilo mogoče odrediti in izvršiti
inšpekcijskega ukrepa.
Zakon torej ne določa 90-dnevnega moratorija za katerokoli
dejanje inšpekcijskega postopka, tudi ne za prisilno izvršbo.
Vsled navedenega Ministrstvo za okolje in prostor meni, da so
opisani postopki urbanistične inšpekcije mesta Ljubljane
v skladu z zakonom.
Ob tem je potrebno pojasniti, da je bil nedavno sprejeti zakon
sprejet ravno zaradi izjemne razširjenosti črnih gradenj, ki
ogrožajo slovenski prostor. Po mnenju pristojnih organov in
usposobljenih strokovnjakov je stanje v prostoru spričo črnih
gradenj, kot najbolj razširjene vrste nezakonitosti, kritično.
Učinkovite rešitve pa so ravno zaradi akutnosti in urgentnostj
obstoječega stanja nujno povezane s primerno strogimi
ukrepi, ki jih novi zakon tudi predpisuje.
Osnovni namen zakona torej ni, in tudi nikoli ni bil, dajanje
odpustkov črnograditeljem, temveč zajezitev razraščanja
črnih gradenj in določitev ukrepov, ki bodo tudi na področju
urejanja prostora omogočili in zagotovili uveljavitev pravne
države.
Vprašanja o ceni električne energije
Dr. LEO ŠEŠERKO in dr. med. JANKO PREDAN, Iz poslanska
skupina Zeleni-ekološka socialna stranka, je vladi Republike Slovenije postavila naslednja vprašanja, ki se nanašajo na ceno električne energije:
1. Kako bo zagotovila financiranje odlagališča nizko, srednje In visokoradioaktivnlh odpadkov, glede na to, da se rok
delovanja Jedrske elektrarne Krško počasi Izteka, ti stroški
pa niso vključeni v ceno električne energije?
2. Ali bo Vlada Republike Slovenije v prihodnje predlaga a
vključitev eksternih stroškov za električno energijo iz JEK m
drugih energetskih virov v proračun?
3. Ali nI racionalno In v svetu običajno, da te stroške poravnavajo vsi porabniki električne energije sorazmerno na
delež, ki so ga porabili?
4. Ali pripravlja Vlada RS posebno nezakonito znižanj«
cene električne energije za velike porabnike (Talum.
Tovarna dušika Ruše in Slovenske železarne), ali pa
rava njihovo subvencioniranje po zakoniti poti vključiti
v proračun?
5. Ali Vlada Republike Slovenije sprejema pogoje Evropske
banke za obnovo In razvoj (EBRD) za kredit 70 milijo'10
ecujev, po katerih se politika cen električne energi|e mora
ravnati po stroškovnem principu?
.
6. Kako namerava Vlada RS zaustaviti gospodarsko "
Infrastrukturno škodljivo navzkrižno subvencioniranje
prelivanje stroškov pri električni energiji In drugih energentlh?
Vlada Republike Slovenije jima odgovarja:
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ODGOVORI
1. Kako bo zagotovila financiran]a odlagališča nizko-, srednja- In vlsokoradloaktlvnlh odpadkov, glede na to da se rok
delovanja Jedrske elektrarne Kriko počasi Izteka, ti stroški
pa niso vključeni v ceno električne energije?

podjetij, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike
Slovenije za razvoj (Ur. I. RS, št. 7/93), pridobila Republika
Slovenija trajno vlogo v Tovarni dušika Ruše in Talumu Kidričevo, je ugotovila, da je tema podjetjema treba zagotoviti
pogoje za nadaljnje poslovanje.

V sporazumu o graditvi skupne jedrske elektrarne v Krškem,
ki sta ga leta 1970 podpisali Republika Slovenija in Republika
Hrvaška, ni določil o tem, kako se bo reševalo vprašanje
odlaganja nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, ki nastajajo pri obratovanju Jedrske elektrarne v Krškem, niti določil
o financiranju dekomisije jedrske elektrarne in ravnanja
z izrabljenim gorivom.

Sklep Vlade Republike Slovenije temelji na tarifnem sistemu
za prodajo električne energije in za odkup električne energije
od malih proizvajalcev in torej ni nezakonit.

Zato je Vlada Republike Slovenije na 33. seji dne 7. novembra
1990 sprejela pobudo za dopolnitev sporazuma iz leta 1970, ki
je vključevala tudi sklep, da se pripravijo teze zakona o financiranju stroškov odlaganja vseh radioaktivnih odpadkov in
dekomisije jedrskih objektov. Predlagano je bilo, da Republika Slovenija in Republika Hrvaška s svojo zakonodajo določita oblikovanje skladov, iz katerih se bodo krili stroški odlaganja vseh radioaktivnih odpadkov in dekomisije jedrskih
objektov. Republika Hrvaška pobude za spremembo sporazuma ni sprejela.
V pripravi so spremembe in dopolnitve sporazuma in pogodb,
ki urejajo odnose med Slovenijo in Hrvaško glede Jedrske
elektrarne v Krškem, ki bodo vključevale tudi reševanje tega
vprašanja ter dejstvo, da je Jedrska elektrarna Krško na ozemlju Republike Slovenije.
2. Ali bo Vlada Republike Slovenije v prihodnje predlagala
vključitev zunanjih stroškov za električno energijo Iz JEK In
Iz drugih energetskih virov v proračun?
V predlogu proračuna za leto 1993 so predvidena sredstva za
program prestrukturiranja in zapiranja JE Krško v višini 150
mio SIT in sredstva za financiranje Javnega podjetja za ravnanje z jedrskimi odpadki v višini 50 mio SIT. Vključitev zunanjih
stroškov za električno energijo iz Jedrske elektrarne Krško in
iz drugih energetskih virov v proračunu Republike Slovenije
bo v prihodnje odvisna od ureditve odnosa med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško glede Jedrske elektrarne
v Krškem in dejstva, da je Jedrska elektrarna v Krškem na
območju Republike Slovenije.
3- Ali nI racionalno In v svetu običajno, da te stroške porav1al° vsi porabniki električne energije sorazmerno z deležem, ki so ga porabili?
Strinjamo se z ugotovitvijo, naj stroške poravnajo vsi uporabniki električne energije, vendar je treba ob tem opozoriti, da
bomo v Republiki Sloveniji verjetno kombinirali pokrivanje
stroškov s ceno električne energije in s proračunom Republike Slovenije. Tudi to vprašanje je odvisno od ureditve
odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
9lede Jedrske elektrarne Krško in ne nazadnje tudi od vpliva
'ako nastalega stroška na oblikovanje cene električne ener9ije in s tem plačilne sposobnosti uporabnikov električne
energije.
Ali pripravlja Vlada Republike Slovenije posebno nezako™'0 znižanje cene električne energije za velike porabnike
l'Blum, tovarna dušika Ruše In Slovenske železarne) ali pa
•morava njihovo subvencioniranje po zakoniti poti vključiti
v
Proračun?
y.'ada Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 23.
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5. Ali Vlada Republike Slovenije sprejema pogoje Evropske
banke za obnovo In razvoj (EBRD) za kredit 70 milijonov
ecujev, po katerih se politika cen električne energije mora
ravnati po stroškovnem principu?
Takega pogoja, kot je navedeno v vprašanju, Vlada Republike
Slovenije ni sprejela, je pa res, da je EBRD tak pogoj postavila, vendar je od njega odstopila.
Vlada je pripravljena sprejeti obvezo, da tudi v sodelovanju in
po posvetovanju z EBRD, pripravi študijo tarifnega sistema.
Način in dinamika implementacije te študije bosta predmet
nadaljnjega dogovora z EBRD, ki pa časovno ni določen.
6. Kako namerava Vlada Republike Slovenije ustaviti gospodarsko In Infrastrukturno škodljivo navzkrižno subvencioniranje In prelivanje stroškov pri električni energiji In drugih
energentlh?
Vlada Republike Slovenije s cenovno politiko energentov ali
na kakšen koli drugi način ne omogoča navzkrižnega subvencioniranja in prelivanja stroškov pri električni energiji in drugih energentih.
Za obravnavo v Vladi Republika Slovenija je odgovore na
vprašanja pripravilo Miniatrstvo za goapodaraka dajavnoati
v sodelovanju z Ministrstvom za finance.
Kdaj bo stekel poskusni prevoz kamionov po
železnici od Murske Sobote do Kopra?
DRAGO ŠIFTAR, iz poalanake skupine SDSS, je na pristojne
naslovil naslednje vprašanje oziroma pobudo:
»S prejšnjim ministrom (g. Marjan Krajne), a predstavniki
BTC v Muraki Soboti in predatavnikl železnice je bilo dogovorjeno (september 1992), da bi uvedli poskusni prevoz
kamionov z železnico (oprtni vlak) od Murske Sobote do
Ljubljane oziroma Kopra.
Val sodelujoči na razgovorih ao se strinjali, da oanovna
infrastruktura v Murski Soboti zadošča za poskusne vožnje.
Rad bi odgovor, kaj je a tem projektom?
V primeru, da projekt ni bil dovolj razdelan, želim to vprašanje prekvalificirati v pobudo za nadaljevanje Izvajanja tega
projekta.
Odgovor Ministrstva za promet in zveze:
Jeseni 1992 so se začeli pogovori o uvedbi voženj oprtnega
vlaka za prevoz tovornjakov iz Murske Sobote do Prestranka
in nazaj. Preverjene so bile tehnične možnosti za prevoz ter za
nakladanje in razkladanje. Ugotovljeno je bilo, da so tehnični
pogoji za vožnjo vlaka na tej relaciji izpolnjeni, prav tako so
bile urejene tudi zmogljivosti blagovno-transportnega centra
v Murski Soboti. Raziskave trga pa so pokazale, da večji del
tovornjakov, ki bi bili primerni za vožnjo z oprtnim vlakom
prihaja ali odhaja dalje na Madžarsko in bi bilo zato smiselno,
tudi zaradi preobremenjenosti cestnega mejnega prehoda
Dolga vas, podaljšati to relacijo vožnje do Budimpešte. Priprave za vpeljavo oprtnega vlaka do Budimpešte so se nadaljevale v marcu letos. Pogovori so potekali med predstavniki
ministrstev Republike Slovenije, Hrvatske in Madžarske ter
družb za kombinirani transport Adriakombi iz Ljubljane, Hungarokombi iz Budimpešte in železnic.
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Prvotno je slovenska stran predlagala začetek poskusnega
obratovanja vlaka od Budimpešte do Ljubljane/Moste že
v aprilu 1993, vendar se je zaradi preobremenjenosti terminala na Madžarskem začelo s prvimi vožnjami v maju mesecu,
14. 5.1993. Redno je začel voziti oprtni vlak med Budimpešto
in Ljubljano z novim voznim redom (23. 5. 1993).
Oprtni vlak vozi vsak dan, razen nedelje, med Budimpešto in
Ljubljano, iz Ljubljane odpelje ob 19.55 in prispe preko
Čakovca na končno postajo Budafok Haros v Budimpešti ob
5.20. Naložen vlak se vrača ob 7.54 in prispe v Ljubljano ob
17.53.
Prve vožnje vlakov so pokazale, da je proga na izbrani relaciji
tehnično dobro usposobljena za takšne prevoze, poenostaviti
in posodobiti pa bo treba zamudne mejne carinske postopke
na hrvaško-madžarski meji in zanje uvesti sodobne mednarodne železniške standarde, tako kot je to urejeno pri oprtnem vlaku, ki že od leta 1984 vozi na relaciji LjubljanaMiinchen-Ljubijana.
S tehnično usposobljenostjo proge od Ljubljane do slovensko-italijanske meje za prevoze v tehniki A, bo mogoče vožnjo
oprtnega vlaka podaljšati tudi do Prošeka v Italiji.
Kljub temu, da se z vožnjo z oprtnim vlakom cestni prevozniki
izognejo čakanju na mejnem prehodu v Dolgi vasi, ostaja vlak
še vedno nezadostno zaseden in se prevozniki odločajo za
cesto.
Vprašanja o spornem dovoljenju za opravljanje
gostinske dejavnosti lokala na Ravnah?
Skupina poslancev - dr. Vladimir Topler, Maks Sušek, dr.
Janko Predan, dr. Bojan Korošec ter dr. Leo Šešerko — so
podali na 8. seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne
18. do 20. maja 1993, poslansko vprašanje, v katerem zahtevajo, da Vlada Republike Slovenije oz. pristojno ministrstvo
prouči kriterije, po katerih je bilo g. Pecci Sherafedinu
izdano dovoljenje za opravljanje gostinske dejavnosti
s poslovnim prostorom Kava - bar Caiifornija, Ravne na
Koroškem.
Na navedeno poslansko vprašanje podaja Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti naslednji odgovor:
1. Ali je bivši minister za turizem in gostinstvo g. Janez Širše
pri izdaji odločbe prekršil svoja pooblastila?
Minister za turizem je skladno z določbami zakona o organizaciji in delovnem področju republiške uprave (Ur. I. RS, št.
27/91) v zvezi s 35. členom zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. list SFRJ, št. 47/86, po določbi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije se do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije med drugim uporablja tudi
ta predpis) pooblaščen za izdajo odločbe v zadevni stvari.
2. Ali ima lastnik lokala vsa potrebna lokacijska, gradbena
In uporabna dovoljenja ter soglasja sosedov?
Iz upravnega spisa, s katerim je razpolagal pritožbeni organ,
izhaja, da je stranka Pecci Sherafedin celotno adaptacijo
obeh stavb v Ravnah na Koroškem, Trg svobode št. 3 in 6,
izvajal na podlagi priglasitev in potrdil. Po določbi drugega
odstavka 74. člena zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št.
34/84 in 29/89) se uporabno dovoljenje ne izda v primeru, ko
po določbah tega zakona ni potrebno gradbeno dovoljenje.
Gradbenega dovoljenja posamezniku ni treba pridobiti, če gre
za dela, za katera ni predpisano lokacijsko dovoljenje (77.
člen istega zakona). Če je investitor priglasil adaptacijska dela
in je pristojni organ izdal potrdilo o priglasitvi, oziroma če
izdaje potrdila ni v določenem roku zavrnil, se je po izrecni
določbi 5. odstavka 62. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor, veljavni do 20. 6. 1990, ko je po
odločbi ustavnega sodišča Republike Slovenije (Ur. list RS, št.
3/91 in 13/91) prenehala vlejati, štelo, da so dela dovoljena.
70

Iz poročil republiškega gradbenega inšpektorja je razvidno,
da je Pecci Sherafedin priglasil dela v zvezi z obnovo poslovnega prostora Trg svobode 3, Ravne na Koroškem in sicer 20.
9. 1988, 25. 11. 1988, 7. 9. 1989 in 15. 3. 1991.
3. Na podlagi kakšne dokumentacije je Ministrstvo za turizem In gostinstvo izdalo odločbo z dne 12.11.1992?
Zadeva Pecci Sherafedin je v postopku že od leta 1991.
O zadevi je odločalo tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije, nazadnje s sodbo U 237/92-8.
Ministrstvo za turizem in gostinstvo je svojo odločbo št. 31317/90-119—DDZ z dne 12. 11. 1992 oprlo na dejstva, razvidna
iz upravnega spisa, s katerim je razpolagalo, in sledilo sodbi
v upravnem sporu, s katero je bilo toženi stranki, tj. drugostopnemu organu naloženo, da odloči o pritožbi zoper
odločbo Občinskega sekretariata za gospodarstvo in družbenoekonomski razvoj Občine Ravne na Koroškem.
Drugostopni organ, torej Ministrstvo za turizem, je pri svoji
odločitvi vezan na pravno mnenje in pripombe Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije, zato je pri svoji odločitvi ta
mnenja upošteval, odločil v korist tožeče stranke ter na podlagi 243. člena zakona o splošnem upravnem postopku izdal
obrtno dovoljenje s predmetom poslovanja »Kava - bar« in
poslovnim prostorom Ravne na Koroškem, Trg svobode 3.
4. Ali so bile izdane odločbe o ustavitvi del preklicane?
Iz sporočila iz Uprave inšpekcijskih služb Dravograd - urbanistične inšpekcije z dne 24. 6.1993 izhaja, da odločbe o ustavitvi del izdane Peci Sherafedinu niso bile odpravljene.
5. Kakšni pogoji varstva proti hrupu in kaljenju nočnega
miru so izpolnjeni?
Glede varstva proti hrupu so bile s strani Inštituta za varstvo
pri delu in varstvo okolja Maribor, Center za ekologijo, opravljene dne 14. 6. 1991 ustrezne meritve med 22. in 24. uro in je
bilo ugotovljeno, da nivo hrupa 10 metrov severno od fasade
disca in na terasi Peccija ne presega dovoljene ekvivalentne
norme za nočni čas. Meritev v sosednji stanovanjski stavbi
Trg svobode 4 niso opravili, ker lastnica ni želela, da se
izvedejo meritve v njenem stanovanju.
Je predsednik vlade odkupil hišo, ki sodi v sklad
protokolarnih oz. funkcionarskih stanovanj?
Skupina poslancev |e od vlade zahtevala, da odgovori na
naslednji vprašanji:
1. kdaj, kako In za koliko je dr. Drnovšek odkupil državno
lastnino v Murglah št. 77?
2. Kdo je izdal odločbo, s katero se je spremenila namembnost objekta in sicer iz protokolarnega v najemniškega?
Generalni sekretar Vlade Republike Slovenije je pripravil
naslednji odgovor:
V zvezi z vprašanji poslancev Državnega zbora
1. Kdaj, kako in za koliko je dr. Drnovšek odkupil državno
lastnino v Murglah 77
2. Kdo je izdal odločbo, s katero je bila spremenjena namembnost objekta iz protokolarnega v najemniški, dajemo naslednji
odgovor:
1. Navedeno hišo (njena velikost znaša 126,40 m2 in ne 195
m2) je pridobil Izvršni svet SRS od Splošnega gradbenega
podjetja Grosuplje na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 52/
78 z dne 8. 4.1978. S stanovanjsko hišo je upravljala Komisija
za dodeljevanje stanovanj in posojil nosilcem družbenih fukcij v SR Sloveniji.
Z odločbo št. 362-31/90 je navedena komisija dne 9. 3. 199°
podelila stanovanjsko pravico na hiši v Murglah 77 dr. Janezu
Drnovšku. Dr. Janez Drnovšek je ob dodelitvi hiši vplačal
lastno udeležbo, ki so jo v skladu s tedaj veljavnim zakonom
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o stanovanjskih razmerjih bili dolžni plačati državljani ob
pridobitvi stanovanjske pravice.
3r. Drnovšek je kot imetnik stanovanjske pravice po pogojih
stanovanjskega zakona odkupil hišo na podlagi prodajne
logodbe z dne 11. 11. 1991. To pravico mu enako kot vsem
>stalim imetnikom stanovanjske pravice daje 20. 10. 1991
jveljavljeni stanovanjski zakon. V skladu s tem zakonom je
ila tudi ugotovljena vrednot stanovanjske hiše. V skladu
> 117. in 121 členom stanovanjskega zakona je vrednost
tanovanja na podlagi točkovalnega zapisnika bila ugotoviena s številom 333 točk z uoprabo korekcijskega faktorja
1,950 ob takratni vrednosti točke, ki je znašala na dan podpisa
logodbe 66,60 SIT. Upoštevan je bil tudi 60% popust zaradi
>nkratnega plačila kupnine. Tako je pogodbena cena stano•anja znašala 1.212.414,00 SIT (takrat 37.880 DEM).

2. Stanovanjska hiša v Murglah 77 ni bila nikoli protokolarni
objekt. Z odlokom o upravljanju protokolarnih zadev v SR
Sloveniji (Ur. I. SRS št. 43/85) so bili z 12. členom po namenu
in načinu uporabe kot protokolarni objekti določeni le naslednji stanovanjski objekti:
- v Beogradu vila Užička 7A, objekt Bulevar Avnoja 106
- vila Vikrče v Tacnu
- hiša v Ljubljani, Snežniška 8.
3. Glede na navedeno ne drži predpostavka poslanskega
vprašanja, da gre za hišo iz državnega fonda protokolarnih
stanovanj, kot tudi ne ugotovitev v poslanskem vprašanju, da
javno objavljene trditve o domnevno nezakonitem odkupu
navedene hiše niso bile ustrezno pojasnjene oz. demantirane,
saj je Urad vlade za informacije demanti poslal vsem sredstvom javnega obveščanja, kjer so te trditve bile objavljene,
nekateri časopisi npr. (Slovenske novice, Slovenske brazde,
Slovenec) pa so demanti tudi objavili.

POSLANSKE POBUDE

Mnenje
Vlade Republike Slovenije o pobudi JOŽETA
JAGODNIKA, o izplačilu povračila za odpravo
vojne škode na oddajniškem sistemu RTV Slovenije
'°že Jagodnik je dejal, da od Vlade Republike Slovenije
zahtevajo pojasnilo, zakaj so zastali postopki pri sanaciji
«ode na oddajniških napravah RTV Slovenija in odgovor,
'kakšnimi finančnimi sredstvi ter po kakšnem terminskom
Nanu bo škoda dokončno sanirana.
^enje Vlade Republike Slovenije:
2akon o delnem povračilu škode povzročene z vojaško agre10 na Republiko Slovenijo v letu 1991« (Ur. list RS 11/91. 32/
'') je zagotavljal zbiranje sredstev za delno povračilo nepogodne škode.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na zahtevo ZMAGA
JELINČIČA da Italija nadomesti škodo zaradi
opustitve »Osimske cone« v občini Sežana
Glede na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča, ki ga je poslanec postavil na 11. seji Državnega zbora, odgovarjamo naslednje:
Republika Slovenija in Republika Italija sta 31. julija 1992
medsebojno potrdili nasledstvo Republike Slovenije glede 49tih mednarodnih pogodb, ki sta jih sklenili Republika Italija in
nekdanja SFRJ. S tem sta tudi v celoti potrdili veljavnost
Osimskih sporazumov iz leta 1975.

|0misija za oceno vojne škode je priznala Ministrstvu za
Jfomet in zveze sredstva za odpravo vojne škode na osnovi
Vpisnikov o ugotavljeni vojni škodi in na osnovi zahtevkov za
^vračilo le-te.

Republika Slovenija se torej ni odrekla prosti carinski coni na
Krasu. Ker pa med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo
potekajo pogovori in pogajanja o celovitem urejanju medsebojnih odnosov, bo ustanavljanje prostih carinskih obmejnih
con med Slovenijo in Italijo predmet medsebojnega dogovarjanja v okviru delovnih skupin, ki bodo imenovane za posamezna področja. Ob delu teh delovnih skupin bo potrebno
definirati interes Slovenije do ustanovitve cone na Krasu, ki jo
predvidevajo Osimski sporazumi.

|a ugotovjeno škodo v vseh dejavnostih, ki spadajo
Področje dela tega resorja in je znašala 4,5 mrd SIT, je bilo iz
®9a vira nakazano MPZ 819,26 mio SIT (oz. je bila škoda
Vrnjena v višini 18,1%).

Ustanavljanje obmejnih prostih con je opredeljeno tudi v členih 35 do 37 Sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo, kateri je bil podpisan 5. aprila
1993.

^ oddajniškem omrežju RTV je bilo vojna škoda ocenjena
J^ni
9.772.537,00 DEM. Nakazilo v višini 31.437.259,00 SIT
^meni glede na tekoči tečaj SIT: DEM 10,05% povrnitev
škode. Z nakazili v višini 819,26 mio SIT so bila v celoti
črpana sredstva za delno povračilo vojne škode v dejavno8
jA
a, Področja dela Ministrstva za promet in zveze, zbrana na
agi omenjenega zakona.

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije bo sprožilo tudi vprašanje nadomestitve škode, ki jo je občina Sežana
utrpela v svojem urbanističnem in gospodarskem razvoju
zaradi njegove vezanosti na ustanovitev proste carinske cone.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je 15.
aprila 1993 poslalo predsedniku IS SO Sežana dopis, v katerem ga seznanja s svojimi aktivnostmi v omenjeni zadevi.

CJs,rs,vo za promet in zveze je v prvi predlog proračuna
Post" ko Slovenije za leto 1993 vključilo tudi proračunsko
bfi?,*,U »Dokončna odprava vojne škode na oddajniškem
Fna?f
RTV Slovenije« v višini 544.830.332,00 SIT, kolikor
983
razlika do ocenjenega zneska vojne škode.

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve.

it/?*)' omejenih proračunskih sredstev Republike Slovenije
L°«o
a| 1993 v znesku 300 mrd SIT, je ta postavka v celoti
a iz letošnjega proračuna.

MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi MARIJANA
POLJŠKA, glede zaščite slovenstva na Kočevskem

18
dokrTncne
*n'ensanacije
'h' ^ s®«
] znanih
ni mogoče
vojne
škode vvirov
tekočem
letu. predvideti

Marijan Poljšak je v imenu volilcev SNS v kočevski občini
odgovornim posredoval naslednjo pobudo:

v,adl
%0uIlnBVnaw
o v za
Republike
Slovenija je mnenje prlpra'*tr»tvo
promet
In zveze.

Slovenstvo je od vseh slovenskih občin najbolj ogroženo na
Kočevskem, zato dajem pobudo Vladi, da začne vsaj s kratko-
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ročnimi in če zmore tudi z dolgoročnimi ukrepi za zaščito
slovevnstva na Kočevskem:
1.) Na vseh vodilnih položajih državnih služb naj Neslovence
zamenjajo s Slovenci.
2.) V vseh državnih službah, kjer je mogoče - predvsem
v policiji naj zaposlene Neslovence razporedijo drugam po
državi in naj jih zamenjajo s Slovenci, da bo vsaj policija
slovenska.
3.) V vsa podjetja in banko naj se uvede revizija SDK in se
ugotovi prisvajanje družbene lastnine in malverzacije (vemo,
da so za to še bolj spretni Neslovenci kot Slovenci). Enako naj
se izvede revizija prodaje stanovanj v družbeni lastnini.
4.) Naj se vpliva na Ljubljansko banko, da zamenja direktorja
in pomočnika direktorja (oba sta neslovenca), ki delita
ugodne kredite, prednostno Neslovencem.
5.) Naj se odpusti z delovnega mesta zdravnik dr. Stanko
Nikolič, ki dela na področju Fare in Osilnice, in ki »srbsko«
nadira in straši starejše paciente.
6.) Naj policija ukrepa proti Hati Krestiču iz Kočevske reke, ki
je storil ogromno krivic upokojenki Mariji Benčina.
7.) Policija naj legitimira in preganja ilegalce z juga, ki jih je
vse polno tudi zaradi bližine meje.
8.) Vlada naj nudi stanovanja in druge ugodnosti za slovenske
strokovne kadre, da bi jih tako pritegnila na Kočevsko.
9.) Vse, ki se napol javno ali popolnoma javno identificirajo za
Srbe in širijo vpliv srbstva, naj Vlada z ukrepom pošlje
v bosansko republiko »Srbsko«, kjer so jim njihovi krvoločni
sonarodnjaki pripravili življenjski prostor »lebensraum«.
V mnenju so dana pojasnila, ki jih je pripravilo Ministrstvo za
notranje zadeve v zvezi s pobudami, ki se nanašajo na
področje dela policije, preostale posredovane pobude pa po
oceni Vlade Republike Slovenije presegajo okvir njenih pristojnosti.
Pogoje za sprejem v delovno razmerje določa zakon, ki med
drugimi pogoji zahteva tudi, da je prosilec državljan Republike Slovenije. Zaposlovanje tujcev ureja poseben zakon.
Tako je za sklenitev delovnega razmerja pomembno državljanstvo, medtem ko razmejitve med Slovenci in Neslovenci
veljavna zakonodaja ne pozna.
V Ministrstvu za notranje zadeve je zaposlenih sedem delavcev, ki niso državljani Republike Slovenije. Od tega jih pet
opravlja naloge policistov, dve pa sta snažilki. Vsi so zaposleni za nedoločen čas. Štirje imajo manj kot deset let delovne
dobe, preostali več. Policisti in ena snažilka imajo delovna
dvoljenja do aprila 1994, druga pa se starostno upokojuje.
Policisti so končali osnovno in Srednjo policijsko šolo
v Republiki Sloveniji in aktivno obvladajo slovenski jezik. Vsi
vestno in odgovorno opravljajo naloge na svojih delovnih
mestih in so zaprosili za sprejem v državljanstvo Republike
Slovenije. Dano jim je bilo zagotovilo, da bodo sprejeti v naše
državljanstvo, če v dveh letih predložijo dokaz o prenehanju
svojega dosedanjega državljanstva.
O delu pobude, ki se nanaša na zamenjave delavcev na
posameznih vodilnih položajih, pa ugotavljamo, da Vlada
Republike Slovenije za to ni pristojna.
O delu pobude, ki se nanaša na Hatija Krestiča, pa ugotavljamo, da organi za notranje zadeve nimajo evidentirane
nobene prijave kaznivih dejanj ali prekrškov, ki naj bi jih zoper
upokojenko Marijo BENČINA storil Hati KRESTIĆ iz Kočevske
Reke.
Ugotovili smo. da gre za dolgoleten spor, ki se trenutno rešuje
na sodišču v Kočevju.
Za preprečevanje ilegalnih prehodov državne meje ima policija izdelan poseben načrt varovanja državne meje. Policisti
tako vsakodnevno poleg drugih pomembnih varnostnih nalog
opravljajo tudi naloge varovanja državne meje ter preprečevanja in odkrivanja nezakonitih prehodov.

Na območju Kočevja so policisti Policijske postaje Kočevje od
1/1-1993 do 12/7-1993 obravnavali 50 oseb zaradi nezakonitega prehoda čez državno mejo iz Republike Hrvaške v Republiko Slovenijo. Od tega je bilo 26 državljanov Republike
Slovenije, 17 državljanov Republike Hrvaške in 7 državljanov
Bosne in Hercegovine. Zoper vse kršilce so policisti dali
predloge sodniku za prekrške. Po končanem postopku so bili
državljani Republike Hrvaške in BiH vrnjeni v Republiko Hrvaško in predani njihovim mejnim organom.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.

ODGOVOR
Ministrstva za zdravstvo na pobudo RAFAELA,
KUŽNIKA za nabavo reševalnega vozila za
potrebe Zdravstvenega doma Novo mesto
V zvezi s pobudo poslanca Državnega zbora g. Rafaela Kužnika vam pošiljamo naslednje pojasnilo.
Ugotavljamo, da poslanska pobuda posega na več vrst vprašanj oziroma področij, med drugim pa odpira tudi izjemno
pomembno področje zagotavljanja in organiziranja nujne
medicinske pomoči v Sloveniji ob upoštevanju specifičnosti
posameznih območij.
Z zakonom je predvideno, da je reševalna služba kot del
dejavnosti nujne medicinske pomoči praviloma organizirana
pri bolnišnici, če temu ni tako, pa pri zdravstvenem domu.
Pogoje in način izvajanja nujne medicinske pomoči, ki mora
biti v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti dostopna ine
zagotovljena vsem prebivalcem Republike Slovenije, J
potrebno v Sloveniji urediti s posebnimi predpisi. V ta namen
je Zdravstveni svet oblikoval posebno delovno skupino, k'
pripravlja predlog te ureditve po strokovni plati, pa tudi glede
možnih organizacijskih rešitev, ki so povezane s strokovnimi
usmeritvami. Računamo, da bodo te rešitve predložene
Zdravstvenemu svetu za eno prihodnjih sej. V sklop teh rešitev nedvomno sodi tudi zagotovitev mreže posebej opremi)6'
nih reševalnih vozil.
Drugi sklop vprašanj zajema problem nabavljanja osnovnih
sredstev za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Glede možnosti nabave reševalnega vozila za zdravstveni dom v tem k°n'
kretnem primeru je potrebno povedati, da gre zagotavlja"!®
materialnih pogojev za opravljanje dejavnosti zdravstveni"1 •
zavodov, ki je urejeno z zakonom. Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS, štev. 9/92 - 27. člen) namreč to obveznoS'
nalaga ustanovitelju, ki pa je v tem primeru, ker gre 1
osnovno zdravstveno dejavnost, občina.
Podobna določba je tudi v zakonu o zdravstvenem varstvu i"
zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS, štev. 9/92, 13/93), kier|
prav tako določeno, da je Republika Slovenija oziroma repu'
bliški proračun dolžan zagotavljati investicijska sredstva le z .
potrebe javne zdravstvene službe na sekundarni in terciar
ravni, medtem ko mora za ta sredstva za potrebe zdravstveni
domov in javnih lekarn poskrbeti občina oziroma mesto.
In še zadnje vprašanje, pri katerem pa nikakor ne more^i
vnaprej in brez ugotovitve dejanskega stanja, soglašati z mn
njem, da naši proizvajalci reševalnih vozil ne izdelujejo voz^
ki bi bila primerna za nuđenje nujne medicinske pomoči, za
predlagamo, da se gospod poslanec s tem vprašanjem obr
na CIMOS in RENAULT. Na ministrstvu se namreč zavzemanj
za to, da je tudi pri tovrstnih nabavah treba podpirati p'6
vsem domačo proizvodnjo in ji s tem dati tudi doloce
priznanje, kot tudi izhodišče za upoštevanje njenih izdei*
v tujini.
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