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Predlog zakona o ORGANIZACIJI MINISTRSTEV - EPA 308
- DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 55. seji dne 11/11-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ORGANIZACIJI MINISTRSTEV,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa
12. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 12.10.
1993 in 13. 10. 1993, 174. in 187. 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 Republike Slovenije in delovnih telesih sodelovala:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o organizaciji ministrstev
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem zakonom se določa organizacija ministrstev in njihovo
delovno področje.
2. člen
Naloge državne uprave opravljajo neposredno ministrstva.
V njihovi sestavi se lahko za opravljanje določenih nalog
z ustreznega področja, ki zahtevajo posebej organizirano
službo, ustanavljajo uprave, zavodi, direkcije, inšpektorati in
uradi kot upravni organi ali upravne organizacije v sestavi.
Ministrstva in upravni organi ter upravne organizacije v njihovi sestavi opravljajo na delovnih področjih, določenih s tem
zakonom, upravne in strokovne naloge, zadeve v zvezi z mednarodnim sodelovanjem iz svoje pristojnosti, naloge v zvezi
z informatiko, vodijo evidence ter opravljajo druge naloge,
določene z zakoni in drugimi predpisi.
Ministrstva na delovnih področjih, določenih s tem zakonom,
izdajajo koncesije ter opravljajo nadzorstvo nad delom javnih
zavodov in javnih služb.
Ministrstva nastavljajo, vodijo in izmenjujejo podatke iz evidenc v njihovi pristojnosti, jih povezujejo v skupne baze
podatkov in v nacionalni program statističnih raziskovanj
Republike Slovenije, ter izvršujejo analitično funkcijo.
3. člen

- Carinska uprava Republike Slovenije,
- Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor,
- Devizni inšpektorat Republike Slovenije;
4. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti;
v njegovi sestavi so;
- Urad Republike Slovenije za obrt,
- Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo,
- Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije,
- Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva,
- Direkcija Republike Slovenije za trgovinsko središče,
- Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko, rudarstvo in
gradbeništvo;
5. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo;
v njegovi sestavi so;
- Veterinarska uprava Republike Slovenije,
- Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva,
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo;
6. Ministrstvo za kulturo;
v njegovi sestavi so:
- Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne
dediščine,
- Arhiv Republike Slovenije,
- Inšpektorat Republike Slovenije za področje naravne in
kulturne dediščine;

Ministrstva so:

7. Ministrstvo za notranje zadeve;
v njegovi sestavr so:

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve;
v njegovi sestavi je:

- Višja šola za notranje zadeve,
- Prehodni dom Republike Slovenije za tujce;

- Urad Republike Slovenije za invalide,
- Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu,
- Inšpektorat Republike Slovenije za delo;

8. Ministrstvo za obrambo;
v njegovi sestavi so:

2. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj;
v njegovi sestavi so:
- Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in
razvoj,
- Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov,
- Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence,
- Urad Republike Slovenije za tuje investicije,
- Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve,
- Tržni inšpektorat Republike Slovenije;
3. Ministrstvo za finance:
v njegovi sestavi so:
- Davčna uprava Republike Slovenije,
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- Generalštab slovenske vojske,
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
- Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in požarno
varnost;
9. Ministrstvo za okolje in prostor;
v njegovi sestavi so:
- Uprava Republike Slovenije za varstvo narave,
- Zavod Republike Slovenije za meteorologijo, hidrologijo in
geofiziko,
- Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje,
- Geodetska uprava Republike Slovenije,
- Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor;
poročevalec

10. Ministrstvo za pravosodje;
11. Ministrstvo za promet in zveze;
v njegovi sestavi so:
-

Uprava Republike Slovenije za železniško infrastruk turo,
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo,
Uprava.Republike Slovenije za telekomunikacije,
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Prometni inšpektorat Republike Slovenije;

12. Ministrstvo za šolstvo in šport;
v njegovi sestavi so:
- Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
- Urad Republike Slovenije za mladino,
- Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport;
13. Ministrstvo za zdravstvo;
v njegovi sestavi sta:
- Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo,
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije;
14. Ministrstvo za znanost in tehnologijo;
v njegovi sestavi sta:
- Urad Republike Slovenije za standardizacijo in mero slovje,
- Urad Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine;
15. Ministrstvo za zunanje zadeve;
v njegovi sestavi je:
- Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu,
- Urad Republike Slovenije za evropske integracije.
H. DELOVNA PODROČJA
4. člen
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opravlja
zadeve, ki se nanašajo na položaj, pravice in obveznosti
delavcev pri delu in iz dela; na dohodkovno politiko in urejanje sistema plač, na kolektivne pogodbe in urejanje odnosov
s socialnimi partnerji; na politiko zaposlovanja doma in
v tujini; na zavarovanje za primer brezposelnosti; na položaj
in celovito družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine; na štipendiranje in na poklicno izobraževanje; na sistem
pokojninskega in invalidskega zavarovanja; na varstvo pri
delu; na družinsko in demografsko politiko; na socialno varstvo in socialno skrbstvo; na družbeno pomoč ogroženim
posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva; na usposabljanje otrok z motnjami v razvoju; na varstvo oseb, ki niso
zmožne skrbeti zase; na varstvo družinskih članov, katerih
hranilec je v obvezni vojaški službi; na varstvo in pravice
vojnih veteranov, vojaških invalidov in žrtev vojn ter na
obnovo in vzdrževanje grobov in grobišč vojnih veteranov in
žrtev vojn.
Urad Republike Slovenije za invalide opravlja zadeve, ki se
nanašajo na izvajanje nacionalnega programa invalidskega
varstva v državnih organih, javnih službah ter institucijah
civilne družbe, ter strokovne naloge za sklad za nagrajevanje
inovacij na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidov,
sklad za financiranje programov dejavnosti invalidskih ter
humanitarnih organih in komisijo Vlade Republike Slovenije
za invalidsko varstvo.
Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu opravlja zadeve, ki se nanašajo na strokovne podlage za izdajo
izvršilnih predpisov in standardov; na ocenjevanje poklicnih
tveganj za zdravstvene okvare delavcev; na informacijsko-dokumentacijsko dejavnost področja varnosti in zdravja pri
delu.
Inšpektorat Republike Slovenija za delo nadzoruje izvajanje
poročevalec

zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo položaj delavcev in pravice ter obveznosti delavcev pri delu, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter zaposlovanje doma in
v tujini.
5. člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj opravlja zadeve,
ki se nanašajo na koncept, strategijo in usmerjanje nacionalnega in regionalnega razvoj; na ukrepe tekoče ekonomske
politike; na hitrejši razvoj demografsko ogroženih območij ter
drugih območij, ki imajo razvojne probleme; na oblikovanje
sistema in izvedbe lastninskega preoblikovanja; na vzpostavitev sistema investicijskih družb in vzajemnih skladov; na
področje ekonomskih odnosov s tujino, ki vključuje zunanjetrgovinsko politiko, vključno z zaščitno politiko (uvozne dajatve, uvozne kontingente, prelevmane in druge oblike zaščite);
zunanjetrgovinsko poslovanje, tuja vlaganja ter druge zunanjetrgovinske posle; gospodarsko sodelovanje s posameznimi državami in koordinacijo gospodarskega sodelovanja
z domačimi in tujimi subjekti, obmejno gospodarsko sodelovanje; na sodelovanje z mednarodnimi ekonomskimi organizacijami, institucijami in integracijami; na prilagajanje instrumentov trgovinske politike Republike Slovenije z Evropsko
skupnostjo, koordinacijo prilagajanja na drugih področjih in
usklajevanje blagovnega prometa s standardi in zahtevami
tržišč razvitih držav; na urejanje in usmerjanje opravljanja
blagovnega prometa in trgovinske dejavnosti; na pospeševanje in racionalizacijo blagovnih tokov ter posodabljanje
metod trgovanja in njegove informatike; na spremljanje blagovnih tokov in preskrbljenosti z osnovnimi živili ter zagotavljanje in izvajanje finančnih intervencij in intervencij s tržnimi
blagovnimi rezervami v primeru potrebe po uravnoteženju
blagovnih tokov; na pripravo ukrepov, vezanih na preskrbo
v primeru izrednih razmer; na urejanje sistema blagovnih
rezerv in finančnih intervencij pri osnovni preskrbi ter pripravo letnih in srednjeročnih programov na teh področjih; na
zagotavljanje pravic potrošnikov in njihovo varstvo; na spremljanje gibanja cen blaga in storitev; na izvajanje pravic in
dolžnosti države na področju nadzora nad cenami s sprejemanjem ukrepov določitve cen, zlasti glede cen osnovnih živil
ter storitev in proizvodov monopolnih dejavnosti ter na zagotavljanje nadomestil pri cenah, sprejetih zaradi stabilizacije
cen oziroma zaradi onemogočenega nadomeščanja stroškov
za enostavno reprodukcijo.
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in
razvoj opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na pripravo
in usklajevanje osnov, usmeritev in nalog razvojne in tekoče
politike; na izdelavo analiz gospodarskega, socialnega in
regionalnega razvoja; na simuliranje in oceno učinkov ekonomskih in razvojnih ukrepov ter institucionalnih sprememb;
na razvoj in uporabo metodoloških orodij za področje dela.
Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov opravlja
zadeve, ki se nanašajo na vzgojo, izobraževanje in obveščanje
potrošnikov, organiziranje primerjalnih ocenjevanj proizvodov in storitev ter na svetovanje potrošnikom.
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence opravlja
naloge na področju pravil o konkurenci ter vodi postopke na
podlagi predpisov s področja konkurenčnega prava.
Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije opravlja zadeve, ki se nanašajo na
organiziranje poslovnih konferenc, angažiranje zunanjih
domačih in tujih strokovnjakov za pripravo analiz in raziskav
posameznih trgov za večjo prodajo slovenskih izdelkov in
storitev v tujini ter pridobitev tujih investitorjev iz tujih držav
v Republiki Sloveniji, sodelovanje na sejmih in njihovo sofinanciranje, organiziranje stalne razstave slovenskih izdelkov
v Sloveniji, oglaševanje ekonomske problematike v svetovnih
publikacijah, oskrbo s promocijskimi gradivi in tiskanje, videokasete, druge publikacije in sodelovanje na mednarodnih
sejmih; strokovne naloge v zvezi s predlaganjem politike do
tujih investicij, izvrševanjem zakona o tujih vlaganjih, promocijo možnosti za tuje investicije v Republiko Slovenijo, koordiniranjem ministrstev in drugih institucij zaradi hitrejšega pri3

dobivanja informacij o možnostih izpeljave posameznih investicij ter na pripravo analiz in informacij o možnostih izpeljave
posameznih investicij ter na pripravo analiz in informacij
o stanju in razvoju tujih investicij v Republiki Sloveniji.
Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve opravlja
naloge na področju oblikovanja, hrambe, obnavljanja in uporabe blagovnih rezerv in poslovanja z njimi ter izgradnje in
vzdrževanja skladišč, silosov in rezervoarjev za shranjevanje
rezerv. Republiška direkcija je pravna oseba.
Tržni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje na domačem
trgu in prek mejnih kontrol izvrševanje zakonov in drugih
predpisov, ki urejajo promet blaga in opravljanje storitev,
cene blaga in storitev, njihovo kakovost in standarde ter
varstvo blagovnih in storitvenih znamk, znakov kakovosti in
označb izvora blaga.
6. člen
Ministrstvo za finance opravlja zadeve, ki se nanašajo na
denarni in bančni sistem; na devizni sistem; na sistem finančnih odnosov s tujino; na sistem davkov, prispevkov, taks,
carin in drugih javnih prihodkov; na sistem zavarovalništva;
na sistem vrednostnih papirjev; na sklade in druge finančne
organizacije; na igre na srečo; na sistem javne porabe; na
proračun; na upravljanje s premoženjem in dolgovi Republike
Slovenije (zakladnica Republike Slovenije); na sistem računovodstva, revizije in finančnega poslovanja; na skupne naloge
republiških upravnih organov in vladnih služb pri opravljanju
finančno računovodskih služb.
Davčna uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki se
nanašajo na izvajanje davčnega sistema in ukrepov davčne
politike; na odmero in pobiranje davkov in drugih obveznosti;
na inšpekcijsko nadzorstvo nad pravilnostjo izpolnjevanja
davčnih in drugih obveznosti ter na davčne evidence.
Carinska uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki se
nanašajo na izvajanje carinskega sistema; na carinjenje
blaga, na carinski nadzor in na druge zadeve pri kontroli
prometa potnikov, blaga in storitev s tujino ter na postopek
o carinskih prekrških.
Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor opravlja
upravne in z njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo
na nadzor nad poslovanjem zavarovalnic in družb za opravljanje drugih zavarovalnih poslov ter na izdajo dovoljenj za
opravljanje zavarovalnih poslov.
Devizni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo
devizno in zunanjetrgovinsko poslovanje, kreditne odnose
s tujino in opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini ter vodi
postopek o prekrških proti pravnim in fizičnim osebam, kršilcem predpisov iz delovnega področja inšpektorata.
7. člen
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti opravlja zadeve, ki se
nanašajo na razvoj gospodarstva ter njegovo pospeševanje
z ekonomskimi in drugimi ukrepi sistemske narave; opredeljuje in vodi gospodarsko politiko za posamezne panoge in
podjetja v industriji in rudarstvu ter zadeve, povezane
z malimi in srednjevelikimi podjetji ter svetovalnimi in pospeševalnimi organizacijami na tem področju; na primarno in
transformirano energijo, na pridobivanje, predelavo ali dodelavo virov energije (premog, uran, nafta, zemeljski plin,
biomase in novi obnovljivi viri) in na racionalno ravnanje
z njimi; na ravnanje z iztrošenim jedrskim gorivom; na primarno in predelovalno industrijo ter na gradbeništvo in graditev objektov; na razvoj turizma in gostinstva; na organiziranje
potovanj in turistično posredovanje in prostočasno dejavnost; na turistične takse in druge pristojbine za razvoj turizma.
Urad Republike Slovenije za obrt skrbi za spremljanje in
usmerjanje razvoja obrti.
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Direkcija Republike Slovenije za preskrbo z energijo opravlja
strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge na
področju zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo.
Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije
izvaja programe za spodbujanje učinkovite rabe energije.
Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva opravlja
strokovne, tehnične in razvojne naloge na področju zagotavljanja pogojev za varno izvajanje rudarskih del.
Direkcija Republike Slovenije za trgovinsko središče zagotavlja državni upravi, trgovini, gospodarski zbornici, (mednarodnim) prevoznikom, špediterjem, bankam, zavarovalnicam ter
drugim zainteresiranim institucijam dostop do strateških
mednarodnih poslovnih informacij s povezovanjem v specializirane svetovne informacijske centre. Direkcija je pravna
oseba.
Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko, rudarstvo in
gradbeništvo nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo elektroenergetiko in termoenergetiko, proizvodnjo materialov in opreme za energetiko,
plinovodnih sistemov in naprav ter tlačnih posod in racionalno porabo energije; nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo raziskovanje in
izkoriščanje vseh vrst rudnin; nadzoruje izvrševanje zakonov,
drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo gradbeništvo in
graditev objektov, proizvodnjo gradbenih proizvodov in
izvedbo gradbenih konstrukcij.
8. člen
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo opravlja zadeve, ki se
nanašajo na kmetijstvo; gozdarstvo; na živilsko industrijo in
predelavo; na dopolnilne dejavnosti na kmetijah; na veterinarstvo; na lovstvo in ribištvo; na kmetijska zemljišča in gozdove;
na divjad in ribe; na celostno urejanje in razvoj podeželja in
vasi; na usmerjanje državnih vlaganj v podeželski prostor in
vas; na prehrano z vidika proizvodnih, predelovalnih in oskrbnih možnosti ter potreb; na proizvodnjo zdravstveno neoporečnih kmetijskih pridelkov in živinorejskih proizvodov; na
kakovost kmetijskih pridelkov in živinorejskih proizvodov ter
kakovost živil; na sooblikovanje tržne cenovne in zaščitne
politike kmetijskih, gozdarskih in živilskih proizvodov; na
socialni položaj kmeta; na kmetijsko, gozdarsko, ribiško in
drugo zadružništvo.
Veterinarska uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki
se nanašajo na zdravstveno varstvo živali; na varstvo pred
živalskimi kužnimi boleznimi; na veterinarsko dejavnost; na
promet in preskrbo z zdravili, mamili in strupi za rabo v veterinarski medicini; na zdravstveno neoporečnost surovin, živil in
odpadkov živalskega izvora ter krmil; na veterinarsko sanitarne ukrepe v živinoreji, za zaščito živali pred mučenjem ter
na varstvo okolja na teh področjih; na inšpekcijsko nadzorstvo v proizvodnji, notranjem prometu in v prometu čez
državno mejo nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov
ter splošnih aktov, ki urejajo navedena področja.
Uprava Republike Slovenije za pospeševanje, kmetijstva
opravlja zadeve, ki se nanašajo na kmetijsko pospeševalno in
svetovalno službo ter na prenos novih tehnologij v prakso.
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovsko in ribištvo nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo kmetijstvo, kakovost mineralnih gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, semena, sadilnega
materiala, zdravstveno stanje rastlin, krmil, vina, varstvo, urejanje ter izkoriščanje kmetijskih zemljišč ter druge zadeve
v zvezi s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, vinogradništvom, vinarstvom in hmeljarstvom, izvajanje zadev v zvezi
z registracijo fitofarmacevtskih sredstev in prenosom rastlin
ter fitofarmacevtskih sredstev čez državno mejo, gozdarstvo,
kakovost gozdnih semen in gozdnega sadilnega materiala,
varstvo gozdov ter druge zadeve v zvezi z gozdovi in gozdarstvom, varstvo, gojitev in lov divjadi, upravljanje lovišč, morsko in sladkovodno ribištvo.
poročevalec

9. člen
Ministrstvo za kulturo opravlja zadeve, ki se nanašajo na
ustvarjanje in posredovanje kulturnih vrednot, na varstvo
naravne in kulturne dediščine ter naravnih vrednot; na splošnoizobraževalno knjižničarstvo; na avtorske in njim sorodne
pravice, na mednarodno kulturno sodelovanje, vključno
s promocijo slovenske kulture v tujini in na kulturne programe
narodnosti v Republiki Sloveniji ter Slovencev zunaj Republike Slovenije.
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne
dedišče opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na varstvo,
ohranjanje in razvoj naravne in kulturne dediščine.
Arhiv Republike Slovenije opravlja strokovne naloge, ki se
nanašajo na arhivsko in dokumentarno gradivo, ki nastaja pri
državnih organih in drugih, z zakonom določenih osebah.
Inšpektorat Republike Slovenije za področje naravne in kulturne dediščine nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo naravne in kulturne
dediščine.
10. člen
Ministrstvo za notranje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo
na sistem, organizacijo in delovanje upravnih organov; na
sistem financiranja, plače in druge prejemke v državni upravi;
na sistem delovnih razmerij v državni upravj; na nadzorstvo
nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku in na druge
zadeve obče uprave; na izvedbo programov za pridobivanje
izobrazbe; na izpopolnjevanje in usposabljanje na področju
varnosti in notranjih zadev; na usposabljanje kadrov za opravljanje upravnih nalog in strokovne izpite; na upravno statistiko; na ugovor vesti vojaški dolžnosti; na gibanje in prebivanje tujcev; na potne listine; na posest in nošenje ter promet
orožja in streliva; na promet in prevoz eksplozivnih snovi ter
prevoz drugih nevarnih snovi; na interesna in politična združevanja občanov; na zbiranje in javna zborovanja; na osebne
izkaznice; na prijavo in odjavo prebivališča; na registracijo
vozil in opravljanje vozniških izpitov; na državljanstvo,
matične knjige in osebna imena; na varovanje življenja ljudi in
premoženja; na vzdrževanje javnega reda in mira; na urejanje
in nadzorovanje prometa na javnih cestah; na preprečevanje
in odkrivanje kaznivih dejanj ter prekrškov; na odkrivanje,
prijetje in izročanje osumljencev in drugih iskanih oseb
v zvezi s kaznivimi dejanji pristojnim organom; na varovanje
določenih oseb in objektov; na varovanje državne meje in na
nadzor prehajanja čez državno mejo.
Višja šola za notranje zadeve je vzgojnoizobraževalna in raziskovalna organizacija, ki izvaja programe za pridobitev višje
strokovne izobrazbe, skrbi za izpopolnjevanje po pridobljeni
višji in visokošolski izobrazbi ter opravlja znanstveno in raziskovalno delo, povezano z izobraževalnim delom in drugo
raziskovalno delo. Višja šola za notranje zadeve ima položaj
zavoda.
Prehodni dom Republike Slovenije za tujce skrbi za sprejemanje, nastanitev in oskrbo tujcev, ki so v postopku zaradi
priznanja statusa begunca, za katere teče postopek za ugotovitev identitete, in tujcev, ki jih iz kakršnihkoli razlogov ni
mogoče odstraniti iz države. Prehodni dom Republike Slovenije za tujce ima položaj zavoda.
11. člen
Ministrstvo za obrambo opravlja upravne in strokovne zadeve,
ki se nanašajo na obrambni načrt države, razvoj, organizacijo,
opremljanje, delovanje in vodenje obrambnih sil, na priprave
civilne obrambe, na upravne zveze in kriptografsko zaščito
v obrambnem sistemu, na vojaško šolstvo, na priprave
sistema zaščite in reševanja ter na pravice in dolžnosti državljanov na področju obrambe, zaščite in reševanja.
Generalštab slovenske vojske opravlja vojaško strokovne
naloge, ki se nanašajo na organizacijo, usposabljanje in delovanje oboroženih sil.
poročevalec

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje opravlja
upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na organizacijo,
pripravljanje in delovanje sistema zaščite in reševanja, na
civilno zaščito, požarno varstvo in gasilstvo, na usklajevanje
priprav in delovanje splošnih reševalnih služb, na priprave in
delovanje Republiškega štaba za civilno zaščito ter druga
strokovna opravila na tem področju.
Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in požarno varnost nadzoruje izvrševanje predpisov in drugih aktov, ki urejajo obrambno področje; nadzoruje izvajanje predpisov, ki
urejajo požarno varstvo in gasilstvo.
12. člen
Ministrstvo za okolje in prostor opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo okolja; na vode in vodno gospodarstvo; na
geološke, seizmološke, meteorološke in druge geofizikalne
pojave oziroma naravne pojave; na prostorsko planiranje in
posege v prostor ter z njimi povezane premoženjskopravne
zadeve; na jedrsko varnost; na stanovanjske zadeve; na
geodezijo in geoorientirane informacijske sisteme ter na
inšpekcijsko nadzorstvo na teh področjih.
Uprava Republike Slovenije za varstvo narave opravlja
upravne naloge, ki se nanašajo na celovito varstvo okolja,
varstvo voda, zraka, tal, flore, faune in na ravnanje z odpadki;
na študije ranljivosti okolja in presojo vplivov na okolje; na
javne službe varstva okolja in varstva naravnih dobrin, na
strokovne podlage za financiranje ter ukrepe varstva okolja;
na vodenje informacijskega sistema ter strokovne naloge za
ekološko razvojni sklad; na vodni režim, vodnogđspodarske
ureditve in druge posege v vodo; na investicijsko načrtovanje
in gradnjo ter vzdrževanje in gospodarjenje z vodami ter
vodnogospodarskimi objekti in napravami; na javne službe
urejanja voda ter podeljevanje koncesij za rabo voda in na
odpravo posledic naravnih in drugih nesreč.
Zavod Republike Slovenije za meteorologijo, hidrologijo in
geofiziko opravlja strokovne in z njimi povezane upravne
naloge, ki se nanašajo na omrežje postaj ter monitoring in
drugo evidentiranje meteoroloških, hidroloških, agroloških,
ekoloških, geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih
pojavov, na njihovo rajonizacijo in kategorizacijo; na varstvo
in zaščito ter zgodnje opozarjanje pred škodljivim delovanjem
meteoroloških, hidroloških, geoloških in potresnih pojavov in
drugimi nevarnostmi; na potresno varnost objektov in naprav;
na meteorološko varnost zračne in pomorske plovbe; na
uporabniške prognoze in obveščanje ter na mednarodno
izmenjavo podatkov.
Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje opravlja
strokovne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje,
urbanistično in krajinsko načrtovanje ter na izhodišča za
urejanje prostora; na pripravo prostorskega plana Slovenije,
regionalnih komponent plana in detajlne plane (prostorske
izvedbene akte) infrastrukturnih objektov regionalnega in
republiškega pomena; na rabo prostora in gospodarjenje
z njim; na nadzorstvo nad pripravo prostorskih planov lokalnih skupnosti ter na prostorski informacijski sistem.
Geodetska uprava Republike Slovenije opravlja upravne in
strokovne zadeve, ki se nanašajo na osnovni geodetski
sistem, državno mejo, topografske načrte in karte; na kataster
zemljišč in zgradb; na register upravnih teritorialnih enot; na
register hišnih številk in na druge evidence o zemljiščih,
drugih nepremičninah in naravnih danostih; na evidentiranje
posebnih prostorskih enot in režimov ter oblik teh enot; na
imenovanje in evidentiranje naselij, ulic in stavb; na naloge
v zvezi s komasacijo zemljišč ter na geodetsko dokumentacijo.
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja
upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na jedrsko varnost; na varnost jedrskih objektov; na promet in ravnanje
z jedrskimi in radioaktivnimi materiali; na materialno bilanco
in fizično zaščito jedrskih materialov; na odgovornost za
jedrsko škodo; na kvalificiranost uporabnikov jedrskih objek5

tov in njihovo šolanje ter na zagotovitev monitoringa kvalitete
zgodnjega obveščanja.
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov,
ki urejajo varstvo okolja ter ekološki nadzor na državni meji;
vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z njimi; področje
urejanja prostora in naselij ter posege v prostor; stanovanjske
zadeve; jedrsko varnost in jedrske objekte.
13. člen
Ministrstvo za pravosodje opravlja zadeve, ki se nanašajo na
zakonodajo s področja kazenskega prava, prava o prekrških,
stvarnega, obligacijskega in dednega prava; na zakonodajo
o sodnih postopkih; na organizacijsko zakonodajo s področja
sodstva, državnega tožilstva, odvetništva in notariata; na pripravo pobud in osnutkov za sklepanje mednarodnih pogodb
o sodelovanju na področju kazenskega in civilnega prava; na
financiranje ter zagotavljanje kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojev za poslovanje sodišč in državnih tožilstev;
na usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja in strokovne
izpite; na mednarodno pravno pomoč; na amnestijo in pomilostitve; na nadzor nad poslovanjem sodišč, državnih tožilstev, odvetništva in notariata; na pravosodno statistiko; na
izvrševanje kazenskih sankcij; na organizacijo in vodenje
kazenskih poboljševalnih zavodov; na zagotavljanje finančnih, materialnih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za
delovanje kazenskih poboljševalnih zavodov; na usposabljanje kadrov za potrebe izvrševanja kazenskih sankcij; na uveljavljanje pravic in obveznosti oseb, ki jim je vzeta prostost; na
informacijsko pravo; na zaščito osebnih podatkov ter na
inšpekcijsko nadzorstvo v zvezi s tem.
14. člen
Ministrstvo za promet in zveze opravlja zadeve, ki se nanašajo
na železniški, pomorski in zračni promet; na promet na notranjih vodah; na prekladalne storitve; na ceste in cestni promet,
razen nadzorstva in urejanja prometa na cestah; na poštni in
telekomunikacijski promet; na telekomunikacijske zveze in
sisteme; na žičnice ter na mednarodne odnose v prometu.
Uprava Republike Slovenije za železniško infrastrukturo
opravlja zadeve, ki se nanašajo na gospodarjenje z železniško
infrastrukturo ter na zagotavljanje varnosti v železniškem
prometu.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo opravlja zadeve, ki
se nanašajo na gospodarjenje s pristaniško infrastrukturo ter
na varnost plovbe na morju, rekah in jezerih.
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo opravlja zadeve,
ki se nanašajo na kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije; na kontrolo letenja in vodenja letal; na podatke za
identifikacijo objektov v zraku; na tehnična sredstva in priprave za vodenje letal ter druge zadeve v zvezi z zračnim
prometom.
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije opravlja
zadeve, ki se nanašajo na upravljanje radijskega frekvenčnega spektra; na telekomunikacijske sistema in naprave, na
urejanje telekomunikacijskih storitev ter druge zadeve v zvezi
s telekomunikacijami.
Direkcija Republike Slovenije za ceste opravlja zadeve, ki se
nanašajo na pripravo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja državnih cest in letnih programov gospodarjenja z njimi;
oddajo del na državnih cestah; nadzor nad stanjem državnih
cest in vodenje predpisanih evidenc; ukrepe za varstvo cest in
prometa na njih ter na izdelavo razvojnih in raziskovalnih
nalog.
Prometni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo
železniški, cestni in zračni promet, ceste, letališča, poštni in
telekomunikacijski promet, telekomunikacijske zveze in
sisteme ter obratovanje žičniških naprav.
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15. člen
Ministrstvo za šolstvo in šport opravlja zadeve, ki se nanašajo
na predšolsko vzgojo s pripravo otrok na šolo; na obvezno
osnovnošolsko izobraževanje; na osnovno glasbeno izobraževanje; na izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju; na položaj in družbeno zaščito
otrok; na srednje izobraževanje; na izobraževanje odraslih;
na področje visokega šolstva; na dijaške in študentske
domove; na izobraževanje pripadnikov italijanske in madžarske narodnostne skupnosti ter Romov; na izobraževanje pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, v Avstriji in na Madžarskem; na dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture za
Slovence po svetu; na športno vzgojo in rekreacijo; na preventivno in korektivno športno dejavnost; na selektivni in
vrhunski šport; na pripravo sistemskih in drugih rešitev; na
pripravo nacionalnega programa in programa javne službe;
na pripravo meril za financiranje javne službe; na vzpostavitev
bilance nepremičnin in pripravo programa investicij in investicijskega vzdrževanja; na oblikovanje informacijskega sistema
za področje šolstva in športa; na vzpostavitev kadrovske evidence in izobraževanje pedagoških, andragoških in drugih
strokovnih delavcev ter na napredovanje v nazive.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo opravlja zadeve, ki se
nanašajo na pripravo programske zasnove; na pripravo vzgojnih, vzgojno-izobraževalnih programov in drugih gradiv,
o katerih odloča z zakonom pooblaščeni organ; na strokovno
proučevalno in svetovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja in na druge zadeve v zvezi z razvojem vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Urad Republike Slovenije za mladino opravlja zadeve, ki se
nanašajo na celovito spremljanje vloge in položaja mladih
v družbi; na izboljševanje pogojev za organiziranje in delovanje mladih in njihovih organizacij; na pospeševanje mobilnosti mladih; na pospeševanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade; na pospeševanje mednarodnih izmenjav mladih in regresiranje potovanj otrok in mladine; na zagotavljanje
drugih ugodnosti za mlade; na vzpodbujanje interesnih dejavnosti mladih in na oblikovanje pogojev za vključevanje mladih
v družbene procese.
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport nadzoruje
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki
urejajo predšolsko vzgojo; obvezno osnovnošolsko izobraževanje; osnovno glasbeno izobraževanje; izobraževanje in
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju;
srednje izobraževanje; dijaške in študentske domove; visoko
šolstvo ter področje športa.
16. člen
Ministrstvo za zdravstvo opravlja zadeve, ki se nanašajo na
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje; na zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni;
na spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in pripravo
ter izvajanje programov za krepitev zdravja; na ekonomske
odnose v zdravstvu in pripravo programa investicij na sekundarni in terciarni ravni; na zdravstvene ukrepe ob naravnih in
drugih nesrečah; na varstvo prebivalstva pred boleznimi
odvisnosti; na varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi
in HIV okužbami; na zdravstveno ustreznost živil v smislu
kakovosti hranilne sestave in higienske ustreznosti živil in
pitne vode zaradi preprečevanja kemičnega, biološkega in
radiološkega onesnaženja ter vodenje politike prehranjevanja
prebivalcev; na proizvodnjo, promet in preskrbo z zdravili in
medicinskimi potrebščinami; na proizvodnjo in promet
s strupi in mamili; na zdravstveno ustreznost predmetov
splošne uporabe; na zdravstveno-ekološke probleme okolja,
kjer je vpliv na človeka neposreden, ki se nanašajo na pitno
vodo, kopalne vode, zrak, tla, hrup in vibracije; na ravnanje
z odpadki z vidika varovanja zdravja prebivalcev; na varstvo
človeka pred ionizirnimi in neionizirnimi sevanji v bivalnem in
delovnem okolju; na pogoje za jemanje in presajevanje delov
človeškega telesa ter na izvajanje mednarodnih sporazumov
o socialni varnosti.
poročevalec

Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo opravlja naloge, ki se nanašajo na sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo in z državami,
članicami te organizacije, z drugimi mednarodnimi organizacijami Združenih narodov, z ustreznimi mednarodnimi institucijami ter na promocijo slovenskega zdravstva.
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo
zdravstveno sanitarno, zdravstveno higiensko in zdravstveno
ekološko varstvo prebivalstva; izvršuje zdravstveni nadzor
nad bivalnim in delovnim okoljem in drugod, kjer je vpliv na
človeka neposreden, in sicer nad imisijskimi vrednostmi kvalitete tal in zraka, nad hrupom, vibracijami in vodami, vključno
z obalnim morjem in kopalnimi vodami; nad živili, vključno
s pitno vodo, nad predmeti splošne uporabe, nad zdravili,
mamili, strupi, viri ionizirnih in neionizirnih sevanj, nad zdravstvenim varstvom delavcev v zvezi z delom, nad odpadki
v zdravstvenih zavodih in nad snovmi, ki vplivajo na zdravje,
vključno s snovmi s kasnimi učinki na zdravje (genotoksičnost in kancerogenost); izvršuje zdravstveno nadzorstvo na
državni meji.
17. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo opravlja zadeve, ki se
nanašajo na temeljno raziskovanje; na ciljno aplikativno raziskovanje ter tehnološki in drug razvoj; na usposabljanje in
podiplomsko izobraževanje mladih raziskovalcev, program
gibanja znanost mladini in promocijo znanosti; na razvoj,
zagotavljanje in delovanje infrastrukture za raziskovalno
dejavnost; na znanstveno publicistiko in znanstvene
sestanke; na sistem znanstvenega informiranja in komuniciranja; na informatiko za področje raziskovalne dejavnosti; na
informatizacijo Slovenije; na plan aktivnosti za zavarovana
območja v Republiki Sloveniji; na mednarodno znanstveno in
tehnično sodelovanje; na tujo tehnično pomoč ter strokovne,
koordinativne in administrativne naloge za nacionalno komisijo UNESCA.
Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje
opravlja zadeve, ki se nanašajo na tehnične predpise, izdajanje standardov; izvajanje sistema akreditiranja, homologiranja vozil ter njihovih delov; na meroslovni sistem, ki obsega
področje merskih enot, zakonskih meril in njihove kontrole,
na nadzorovanje količin in označevanje predpakiranih proizvodov; na razvoj in vzdrževanje etalonske baze; na organizacijo kalibracijske službe; na kontrolo predmetov iz plemenitih
kovin ter na zastopanje in predstavljanje standardizacije in
meroslovja v Republiki Sloveniji v mednarodnih in drugih
meddržavnih organizacijah s tega področja; na izvajanje
obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov in članstev v teh organizacijah, ter na vključevanje v mednarodne
sisteme akreditiranja, preskušanja in certificiranja.
Urad Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine
opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo industrijske lastnine (vključno z varstvom patentov, uporabnih modelov, industrijskih vzorcev ali modelov, tovarniških in drugih znamk,
trgovskih imen, trgovskih označb, označb izvorov geografskega porekla ter zatiranje nelojalne konkurence) in na varstvo avtorskih in njim sorodnih pravic.
18. člen
Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo
na globalne odnose Republike Slovenije z drugimi državami
in mednarodnimi organizacijami na vseh področjih, zlasti na
izvajanje zunanje politike, na sklepanje, ratificiranje, evidenco, hrambo in izvrševanje mednarodnih pogodb ter
obveznosti Republike Slovenije; na stike s predstavniki drugih držav in mednarodnih ustanov ter organizacij; na zaščito
interesov Republike Slovenije in njenih državljanov ter pravnih oseb v tujini; na slovenske manjšine v sosednjih državah
ter na pripadnike slovenskega naroda v tujini; na diplomatsko
konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini (veleposlaništva, misije, konzulati, kulturnoinformativni centri); na
pravno varstvo tujcev v Republiki Sloveniji.
poročevalec

Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu opravlja
naloge, ki se nanašajo na slovensko manjšino v sosednjih
državah ter na slovenske zdomce in izseljence po svetu; na
njihovo kulturno, prosvetno in gospodarsko povezovanje
z matično državo Republiko Slovenijo; na informiranje, svetovanje in na pomoč na področju pravne zaščite; na spremljanje
in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju
sodelovanja s Slovenci izven Republike Slovenije.
Urad Republike Slovenije za evropske integracije opravlja
strokovne naloge, ki se nanašajo na sodelovanje Republike
Slovenije z evropskimi integracijami; na vključevanje Republike Slovenije v evropske integracijske procese ter na vodenje in usklajevanje medresorskih priprav za pogajanja z institucijami evropskih integracij.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
V 30 dneh po uveljavitvi tega zakona začnejo z delom naslednji republiški upravni organi, ustanovljeni s tem zakonom:
- Urad Republike Slovenije za invalide in Urad Republike
Slovenije za varnost in zdravje pri delu kot organa v sestavi
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve;
- Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor kot organ
v sestavi Ministrstva za finance;
- Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov, Urad
Republike Slovenije za varstvo konkurence in Urad Republike
Slovenije za tuje investicije kot organi v sestavi Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj;
- Urad Republike Slovenije za obrt, Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo, Agencija Republike Slovenije za
učinkovito rabo energije, Direkcija Repub like Slovenije za
rudna bogastva in Direkcija Republike Slovenije za trgovinsko
središče kot organi v sestavi Ministrstva za gospodarske dejavnosti;
- Inšpektorat Republike Slovenije za področje naravne in
kulturne dediščine kot organ v sestavi Ministrstva za kulturo;
- Višja šola za notranje zadeve kot organ v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve;- Uprava Republike Slovenije za železniško infrastrukturo kot organ v sestavi Ministrstva za promet in
zveze;
- Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo,
- Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu in Urad
Republike Slovenije za evropske integracije kot organa
v sestavi Ministrstva za zunanje zadeve.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljujejo z delom s položajem, nazivom in delovnim področjem, določenim s tem zakonom, naslednji upravni organi v sestavi Ministrstva za okolje
in prostor:
- Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije in Seizmolo
ški zavod Republike Slovenije kot Zavod Republike Slovenije
za meteorologijo, hidrologijo in geofiziko;
- Zavod Republike Slovenije za varstvo okolja in vodni režim
in Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanja voda kot
Uprava Republike Slovenije za varstvo narave;
- Republiški vodnogospodarski inšpektorat in Republiški
urbanistični inšpektorat kot Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Republiški
štab za teritorialno obrambo z dosedanjimi nalogami kot
Generalštab slovenske vojske.
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Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Zavod
Republike Slovenije za šolstvo in šport kot Zavod Republike
Slovenije za šolstvo.
Z dnem uveljavitve tega zakona se za naloge na področju
lokalne samouprave ustanovi Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo. Predstojnik Službe je neposredno odgovoren Vladi in predsedniku Vlade.
21 .člen
Uprava Republike Slovenije za javne prihodke začne z delom
kot Davčna uprava Republike Slovenije z dnem uveljavitve
zakona, ki bo urejal Davčno upravo Republike Slovenije.
Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor začne
z delom kot organ v sestavi Ministrstva za finance z dnem
uveljavitve zakona, ki bo urejal zavarovalništvo.
22. člen
V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona nadaljujejo z delom
po določbah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, (Uradni
list SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 12/92) kot notranje
organizacijske enote Ministrstva za pravosodje, Kazensko
poboljševalni zavodi in Prevzgojni dom za mladoletnike.
23. člen
Položaj upravne organizacije imajo naslednji republiški
upravni organi: Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Zavod Republike Slovenije za varstvo
naravne in kulturne dediščine, Arhiv Republike Slovenije,
Zavod Republike Slovenije za meteorologijo, hidrologijo in
geofiziko Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje
in Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
24. člen
Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve nadaljuje
z delom z delovnim področjem, določenim s tem zakonom, do
uveljavitve zakona, ki bo urejal blagovne rezerve Republike
Slovenije.

25. člen
Republiški upravni organi in vladne službe, ki prevzamejo po
določbah tega zakona naloge dosedanjih republiških upravnih organov, prevzamejo hkrati tudi delavce, ki so na darr
uveljavitve tega zakona opravljali te naloge.
Republiški upravni organi iz prejšnjega odstavka prevzamejo
tudi opremo, prostore, inventar, dokumentacijo in arhiv ter
nedokončane zadeve.
26. člen
Ministri ter predstojniki republiških upravnih organov iz 20.
člena tega zakona morajo najkasneje v dveh mesecih od
uveljavitve tega zakona uskladiti akte o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest z določbami tega zakona.
Funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe iz 19. člena
tega zakona, morajo najkasneje v dveh mesecih od roka,
določenega za začetek dela teh organov, izdati akte o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
27. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:- zakon
o organizaciji in delovnem področju republiške uprave
(Uradni list RS, št. 27/91), razen določb drugega, tretjega in
četrtega odstavka 9. člena, tretjega odstavka 10. člena,
25.člena in 26. člena;
- določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list
SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 12/92), ki so v nasprotju
s tem zakonom;
- določbe 34. do 37. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS; št. 4/93).
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na 12. seji, dne 12. in 13. oktobra 1993, opravil
prvo obravnavo predloga zakona o organizaciji ministrstev in
sprejel predloženo besedilo kot osnovo za pripravo besedila
predloga zakona za drugo obravnavo. Predlagatelju je naložil,
da pripravi besedilo predloga zakona za drugo obravnavo
v skladu s stališči in sklepi Državnega zbora in ga predloži za
sejo Državnega zbora v mesecu novembru.
Besedilo predloga zakona, ki ga je predlagatelj pripravil za
drugo obravnavo v skladu s stališči in sklepi Državnega zbora,
sprejetimi ob prvi obravnavi, se razlikuje od besedila, predloženega za prvo obravnavo, v naslednjem:
1. V skladu s prvo alineo 2. točke stališč in sklepov Državnega
zbora je področje graditve objektov vključeno v delovno
področje Ministrstva za gospodarske dejavnosti. V zvezi s tem
so črtane variante v 7. in 12. členu predloga zakona, po
katerih je bila predvidena možnost, da se področje graditve
objektov vključi v delovno področje Ministrstva za okolje in
prostor.
2. Predlagatelj je upošteval predlog iz druge alinee 2. točke
stališč in sklepov Državnega zbora in dopolnil delovno
področje Urada Republike Slovenije za tuje investicije, ki
prevzame koordinacijo celotne gospodarske promocije
v tujini. Zaradi spremenjenega oziroma dopol njenega delovnega področja se spremeni tudi naziv tega urada: Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje
investicije.
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3. Glede na četrto alineo 2. točke stališč in sklepov Državnega
zbora se spreminja 6. točka 3. člena in 9. člen predloga
zakona tako, da se ohranja Zavod Republike Slovenije za
varstvo naravne in kulturne dediščine kot organ v sestavi
Ministrstva za kulturo, zaradi česar se delno spreminja tudi
delovno področje tega ministrstva. V zvezi s tem črtane tudi
variante v opisu delovnega področja Ministrstva za okolje in
prostor, Uprave Repub like Slovenije za varstvo narave in
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor.
4. V skladu s tretjo, peto in šesto alineo 2. točke stališč in
sklepov Državnega zbora je v predlogu zakona predvidena
ustanovitev dveh novih organov v sestavi Ministrstva za
gospodarske dejavnosti. Delovno področje Direkcije za rudna
bogastva naj bi obsegalo strokovne, tehnične in razvojne
naloge na področju zagotavljanja pogojev za varno izvajanje
rudarskih del, glavna naloga Urada za obrt pa bi bila skrb za
spremljanje in usmerjanje razvoja obrti.
5. Predlagatelj je deloma upošteval predlog iz devete alinee 2.
točke stališč in sklepov Državnega zbora in spremenil opis
delovnega področja Veterinarske uprave. V celoti navedenega predloga ni bilo mogoče upoštevati, saj bi predlagano
besedilo opisa delovnega področja uprave po eni strani ožila
pristojnosti tega organa, po drugi strani pa navaja k temu, da
je uprava pristojna za celotno reprodukcijo živali. Reprodukcija živali je stvari živinoreje, to področje pa je v pristojnosti
ministrstva. Veterinarska uprava je pristojna le za zdravstveno
varstvo živali za reprodukcijo, ne pa za reprodukcijo v celoti.
poročevalec

6. V predlogu zakona je upoštevan predlog iz 21. alinee 2.
točke stališč in sklepov državnega zbora, zato so v delovnem
področju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
v celovito družbeno varstvo kot enakopravna družbena skupina vključeni tudi otroci.
7. Predlagatelj je v zakon vključil nov organ v sestavi Ministrstva za finance, in sicer Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor. Izvajanje zavarovalne dejavnosti pomeni v veliki
meri trgovanje z zagotavljanjem gospodarske varnosti. Zunanji izraz in potrditev gospodarske varnosti je odškodnina, ki
predstavlja dajatev zavarovalnice. Osnovo za nemoteno odvijanje tega procesa bo v Republiki Sloveniji zagotovljeno
z ustanovitvijo novega organa, ki bo opravljal zadeve
s področja sistema zavarovalništva kot specializiranega strokovnega področja v okviru delovnega področja Ministrstva za
finance. Z izdajanjem dovoljenj za opravljanje zavarovalnih
poslov in nadzorstvom nad poslovanjem zavarovalnic in
družb za opravljanje drugih zavarovalnih poslov bo novoustanovljeni Urad zagotavljal uresničevanje pravic in interesov
fizičnih in pravnih oseb kot uporabnikov zavarovalnih storitev
ter nadzoroval nalaganje sredstev zavarovalnic, ki razpolagajo in usmerjajo velik delež naložb v narodnem gospodarstvu. Tudi v evropskih državah je nadzoru nad izvajanjem
zavarovalne dejavnosti kot pomembne narodnogospodarske
dejavnosti dan poseben poudarek, zlasti še v državah, katerih
ureditve so bile upoštevane pri pripravi zakona o zavarovalništvu.
Ustanovitev novega urada bo pomenila minimalno dodatno
obremenitev državnega proračuna, saj bodo do sedem desetih neposrednih stroškov nadzornega organa plačevale zavarovalnice in družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov,
le tri desetine bodo krite iz proračuna, kar ustreza obsegu
sedanjih stroškov za ta namen.
8. Ob reorganizaciji Slovenskih železnic in ob pripravi zakona
o varnosti v železniškem prometu, ki bo urejal zagotavljanje
varnosti železniškega prometa na železniški infrastrukturi, ki
je last Republike Slovenije, se je pokazala potreba po ustanovitvi organa, ki bo skrbel za pripravo in izvedbo predpisov
s področja zagotavljanja varnosti na železniški infrastrukturi,
spremljal stanje in dajal pobude za izdajanje standardov za
področje vzdrževanja ter pripravljal in nadziral realizacijo
programov razvoja in vzdrževanje železniške infrastrukture.
Zato je predlagatelj predvidel tudi ustanovitev Uprave Republike Slovenije za železniško infrastrukturo kot organa
v sestavi Ministrstva za promet in zveze.
Glede na celotno zasnovo organizacije državne uprave predlagatelj ni mogel upoštevati naslednjih predlogov iz stališč in
sklepov Državnega zbora:
1. Vlada Republike Slovenije je ob razglasitvi leta 1994 za
mednarodno leto družine sprejela Resolucijo o temeljih oblikovanja družinske politike. Resolucija predvideva ustanovitev
Sveta za družino pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, ki bo skrbel za razvoj družinske zakonodaje in uresničevanje družinske politike, pri čemer bo dajal smernice za
sprejem ustrezne zakonodaje na tem področju in spremljal
njeno izvajanje. Uresničevanje sprejete družinske politike
nalaga ministrstvu nove naloge, zaradi katerih je nujna okrepitev dela na tem področju. Vendar pa predlagatelj meni, da
za te naloge ni potrebna ustanovitev novega organa (četrta
alinea 2. točke stališč in sklepov državnega zbora), saj ocenjuje, da je v tem trenutku okrepitev bolje uresničiti z okrepitvijo sektorja za družino v tem ministrstvu. Okrepljeni sektor
bo nudil najnujnejšo strokovno in tehnično podporo neprofesionalnim telesom (Svet za družino. Nacionalni svet za mednarodno leto otroka) in omogočal opravljanje nalog ministrstva v zvezi z zakonodajo na tem področju. Pri tem bo sektor
opravljal tudi naloge s področja družine, ki zahtevajo usklajevanje več ministrstev.
2. V 7. alinei 2. točke stališč in sklepov Državnega zbora je
predlagano, naj se iz pristojnosti Ministrstva za obrambo
izločita Republiška uprava za zaščito in reševanje ter Inšpektorat za požarno varnost ter prouči možnost za njuno vključitev v Ministrstvo za notranje zadeve.
poročevalec

Sistem zaščite in reševanja se od leta 1991 postopoma organizira kot samostojna organizacijska in funkcionalna celota
tako, da bo izpeljana jasna ločitev obrambne, varnostne in
zaščitne funkcije. Z novo sistemsko zakonodajo se bo nadaljevala ločitev obrambnega in zaščitnega sistema: področje
zaščite in reševanja bo urejeno s posebnim zakonom, pa tudi
z nekaterimi področnimi zakoni (npr. o gasilstvu, o varstvu
pred požarom itd.). Z nekaterimi spremembami v organizaciji
sistema za opazovanje, obveščanje in alarmiranje bodo glede
na operativno sposobnost reševalnih služb ustrezno pokrita
vsa zaokrožena območja države. Republiška uprava za zaščito in reševanje ki v povezavi z upravami za obrambo, ki
delujejo na regijski ravni, in občinskimi upravnimi organi,
pristojnimi za obrambne zadeve, opravlja strokovne naloge
na področju zaščite in reševanja. Vsi ti organi uporabljajo
skupne tehnične, administrativne, informacijske in druge
zmogljivosti v obrambnem sistemu (centri za obveščanje,
vrste vrste zvez, informacijski sistem, tehnična, kadrovska in
logistična podpora). Če bi se naloge zaščite in reševanja
izločite iz Ministrstva za obrambo, bi bilo potrebno vso infrastrukturo nadomestiti z novo, saj je ni mogoče odvzeti
obrambnemu sistemu.
Zato predlagatelj ocenjuje, da trenutno ali v krajšem naslednjem obdobju ni utemeljeno in smotrno izločiti zaščite in
reševanja iz Ministrstva za obrambo, niti ju ni možno prenesti
v Ministrstvo za notranje zadeve, ki tehnično, organizacijsko
in funkcionalno prav tako predstavlja zaokroženo celoto. Tak
poseg bi bistveno zmanjšal organizacijsko, operativno in tehnično učinkovitost tega sistema. Sedanji način organizacije
zaščite in reševanja je namreč specifičen, pogojen z dosedanjim razvojem civilne obrambe, grede na opredelitev, da se
potrebe obrambnih sil pokrivajo z naslonitvijo na civilne
zmogljivosti. Zato morajo tudi priprave civilne obrambe ostati
v pristojnosti Ministrstva za obrambo, če naj bi dosegli čim
višjo usklajenost priprav vojaške in civilne obrambe ob tem,
da se stroški za obrambo ne bi občutno povečevali.
3. Na podlagi predlogov iz osme in 13. alinee 2. točke stališč
in sklepov Državnega zbora je dopolnjen opis delovnega
področja Ministrstva za znanost in tehnologijo. Predlagatelj
meni, da glede na obseg dela ni potrebno ustanoviti posebnih
organov v sestavi: sekretariat nacionalne komisije Unesca in
Agencija za zavarovana območja. V sedanjem obsegu lahko
vse potrebne naloge opravijo delavci ministrstva. Ustanovitev
posebnih organov bi zahtevala večje število dodatnih delavcev in večja finančna sredstva v državnem proračunu. V primeru, da bi se obseg nalog znatno povečal, pa bo predlagatelj
ponovno proučil potrebo po ustanovitvi posebnih organov
v sestavi tega ministrstva.
4. Predlagatelj ni mogel slediti predlogu iz 14. alinee 2. točke
stališč in sklepov Državnega zbora, po katerem bi se spremenil opis delovnega področja Urada za varstvo potrošnikov.
V predlaganem opisu so sicer taksativno naštete naloge tega
urada, ki pa ne zajemajo v celoti varstva potrošnikov. V predlogu zakona so določene samo zadeve, ki sodijo v delovno
področje urada, natančneje pa bo posamezne naloge tega
organa določil zakon, ki bo v celoti uredil področje varstva
potrošnikov.
5. Po 12. alinei 2. točke stališč in sklepov Državnega zbora naj
bi se spremenilo ime Urada Republike Slovenije za Slovence
po svetu kot organa v sestavi Ministrstva za zunanje zadeve,
in sicer v Državni sekretariat za Slovence v zamejstvu in po
svetu. Predlagatelj ni mogel slediti temu predlogu. Po zakonu
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih so za organe
v sestavi točno določeni nazivi in vrsta nalog, ki jih lahko
opravljajo. Zakon določa tudi nazive funkcionarjev, ki vodijo
upravne organe in upravne organizacije v sestavi ministrstev
(zavod - direktor, inšpektorat - glavni inšpektor). Predlagana sprememba naziva tega organa bi pomenila uvajanje
nove kategorije upravnega organa v sestavi, za katerega bi
bilo potrebno določiti tudi vrsto nalog, ki jih tak organ lahko
opravlja, in naziv funkcionarja, ki ga vodi. Gre za sistemsko
rešitev ki ne more biti predmet urejanja v predlaganem
zakonu, ki na podlagi sistemskega zakona in zakona o Vladi
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Republike Slovenije samo podrobneje razčlenjuje delovna
področja posameznih ministrstev in organov v njihovi sestavi.
Državni sekretar je v zakonu o Vladi Republike Slovenije
opredeljen kot funkcionar, ki vodi strokovno delo na širših
zaokroženih področjih v okviru ministrstva, ne more pa biti
predstojnik upravnega organa v sestavi ministrstva.
6. V 10., 11. in 19. alinei 2. točke stališč in sklepov Državnega
zbora je predlagano, naj se predlog zakona dopolni tako, da
se določi obveza posameznih ministrov za sodelovanje pri
obravnavi in reševanju vprašanj, ki zadevajo delovno
področje več ministrstev (Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj - Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo - Ministrstvo za šolstvo in
šport, Ministrstvo za zunanje zadeve - Ministrstvo za notranje
zadeve). Zakon o sistemu državne uprave določa za vse
upravne organe obveznost sodelovanja, usklajevanja in skupnega reševanja vprašanj, ki so skupnega pomena za te
organe. Predlagatelj zato meni, da te obveznosti ni potrebno
v tem zakonu ponovno določati, saj velja za vsa ministrstva in
za vsa skupna vprašanja, ne samo za navedena.
7. Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga iz 15. alinee 2.
točke stališč in sklepov Državnega zbora, po katerem naj bi se
tudi Zavod za gozdove, ustanovljen s posebnim zakonom,
vključil kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. Z zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) je bil
res ustanovljen poseben zavod, ki pa je z zakonom tudi
izrecno opredeljen kot javni zavod. Kot javni zavod zato ne
more biti v sestavi ministrstva, saj ne gre za upravni organ.
Kljub statusu javnega zavoda bo lahko Zavod za gozdove
opravljal tudi določene upravne naloge, in sicer na podlagi
javnega pooblastila v skladu z ustavo in zakonom.
8. Ob predlogu iz 16. alinee 2. točke stališč in sklepov Državnega zbora predlagatelj ponovno poudarja, da predla gani
zakon ohranja resorski princip organiziranosti državne
uprave. V skladu z zakonom o Vladi Republike Slovenije in
glede na predlog zakona o upravi, o katerem je Državni zbor
že opravil prvo obravnavo, so ministrstva tista, ki neposredno
opravljajo naloge državne uprave in ki tudi odgovarjajo za
delo upravnih organov v njihovi sestavi. Po tem načelu nI in
ne more biti upravnega organa, ki bi bil lahko ustanovljen
izven posameznega ministrstva, temveč so lahko za opravljanje nalog na posameznih področjih lahko ustanovljeni samo
upravni organi ali upravnega organizacije v sestavi ministr-
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stva. Predlagana organizacija republiških upravnih organov
temelji dosledno na tem načelu.
9. Glede na 17. alineo 2. točke stališč in sklepov Državnega
zbora po kateri naj bi ministrstva urejala področja, ki so tudi
v Evropi običajna za posamezno ministrstvo, predlagatelj
poudarja, da je število in nazive ministr sfev določil že zakon
o Vladi Republike Slovenije, predlagani zakon pa v tem okviru
samo opredeljuje in razmejuje njihova področja ter določa
vrsto in delovno področje upravnih organov in upravnih organizacij v njihovi sestavi.
10. V zvezi s predlogom iz 18. alinee 2. točke stališč in sklepov
Državnega zbora predlagatelj opozarja, da predlog zakona
nalaga ministrom in predstojnikom upravnih organov
v sestavi, da uskladijo akte o notranji organizaciji z določbami
predlaganega zakona. Ob tem bodo morali upoštevati načela
za notranjo organizacijo, ki jih določa uredba o skupnih
temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91), in izhajati iz
svoje odgovornosti za celotno delovno področje ministrstva
ne glede na to, da posamezne naloge do prenosa v državno
pristojnost še opravljajo občinski upravni organi.
11. V 20. alinei 2. točke stališč in sklepov je predlagano, naj bo
v tem zakonu opredeljeno, kdo odloča, kadar gre za usklajevanje področij, za katerega so zainteresirana različna ministrstva. Predlagatelj temu predlogu ni mogel slediti. Že v zakonu
o Vladi Republike Slovenije je namreč določeno, da vlada
odloča o sporih o pristojnosti med posameznimi ministrstvi,
predsednik vlade pa je tisti, ki vodi in usmerja delo vlade ter
usklajuje delo ministrov.
Predlagatelj je v skladu s sprejetimi predlogi spremenil tudi
prehodne in končne določbe, opravljeni pa so bili tudi nekateri redakcijski popravki.
Za delovanje ministrstev in tistih upravnih organov in organizacij v njihovi sestavi, ki so že ustanovljeni z zakonom o organizaciji in delovnem področju republiške uprave ne bodo
potrebna dodatna finančna sredstva. Tem organom se obseg
nalog s predloženim zakonom ne spreminjajo, v posameznih
primerih gre samo za drugačno prerazporeditev nalog, ki so
se že dosedaj opravljale v republiških upravnih organih.
Dodatna sredstva iz državnega proračuna bodo potrebna za
opremo in zaposlitev delavcev v novoustanovljenih upravnih
organih.

poročevalec

Predlog zakona o UPRAVI - EPA 293 - DRUGA OBRAVNAVA
»
Vlada Republike Slovenije je na 55. seji dne 11/11-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O UPRAVI,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa
11. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 29. 7.
1993,174. in 187. 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 Republike Slovenije in delovnih telesih sodelovala:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o upravi
1. člen

skega nadzorstva, razen posameznih dejanj in strokovnih del
tega nadzorstva.

Uprava kot del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji izvršuje
upravne naloge.

Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih pooblastil
pravice in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
Uprava izvršuje svoje naloge na podlagi in v mejah ustave in
zakonov ter drugih predpisov in drugih aktov.
Uprava je pri svojem delu samostojna.
3. člen
Kadar uprava v mejah in na podlagi zakona odloča v upravnih
zadevah o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij, mora vsakomur zagotoviti enako pravno
varstvo njegovih pravic ali na zakonu temelječih interesov.
4. člen
Uradni jezik v upravi je slovenščina.
Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in
madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina
ali madžarščina. Na teh območjih uprava posluje, vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v slovenščini in v jeziku
narodne skupnosti, če stranka, ki živi na tem območju, uporablja italijanski oziroma madžarski jezik.
Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek tudi
v italijanščini oziroma madžarščini, mora biti tudi drugostopna odločba izdana v istem jeziku.
Osebo, ki ne obvlada uradnega jezika, mora upravni organ
seznaniti z gradivom in svojim delom v njenem jeziku in ji
omogočiti, da spremlja postopek po tolmaču.
5. člen
Naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva.
Za izvrševanje nalog ministrstva na posameznih področjih se
lahko z zakonom organizirajo upravni organi in upravne organizacije v sestavi ministrstva.

II. FUNKCIJE UPRAVE

7. člen

Uprava izvršuje zakone, druge predpise in akte Državnega
zbora, kakor tudi predpise in druge akte vlade.
Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka uprava izdaja
upravne predpise, upravne in druge akte ter opravlja materialna dejanja.
Upravni predpisi morajo biti v skladu z ustavo in zakoni.
Upravni in drugi akti ter materialna dejanja uprave morajo
neposredno temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu.
8. člen
Uprava opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem
zakonov in drugih predpisov ter aktov, pri čemer ima pooblastila in dolžnosti, ki jih določa zakon.
9. člen
Uprava nadzoruje zakonitost dela organov lokalnih skupnosti.
V zadevah, ki jih je država prenesla na organe lokalnih skupnosti, nadzoruje uprava tudi primernost in strokovnost njihovega dela.
10. člen
Uprava zagotavlja opravljanje javnih služb iz pristojnosti republike.
Uprava opravlja naloge iz prejšnjega odstavka z neposrednim
izvajanjem dejavnosti javnih služb (režijski obrati), z zagotavljanjem dejavnosti javnih služb preko javnih podjetij in javnih
zavodov, z dajanjem koncesij, z vlaganjem kapitala ter z drugimi ukrepi, ki omogočajo učinkovito in racionalno opravljanje dejavnosti republiških javnih služb.

Za izvrševanje z zakonom določenih nalog uprave, ki zaradi
narave ali načina dela zahtevajo dekoncentrirano opravljanje,
se za posamezna območja ustanovijo upravni okraji.

Uprava izvaja nadzor nad zakonitostjo dela javnih podjetij in
javnih zavodov in instančni nadzor nad posamičnimi akti,
s katerimi ti odločajo o pravicah in dolžnostih državljanov in
organizacij.

6. člen

Uprava v skladu z zakonom opravlja strokovni nadzor nad
dejavnostjo javnih služb.

Javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne
uprave se lahko da, kadar se na ta način zagotovi bolj smotrno in učinkovito opravljanje upravnih nalog.
Kot javno pooblastilo ni mogoče poveriti zadev inšpekcijporočevalec

11. člen
Uprava pospešuje gospodarski, socialni, kulturni, ekološki in
splošni družbeni razvoj s sprejemanjem ukrepov iz svoje
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pristojnosti ter s predlaganjem ukrepov vladi ter drugim pristojnim organom.
12. člen
Uprava za vlado pripravlja zakone, druge predpise in akte,
poročila in druga gradiva ter opravlja druge strokovne naloge,
ki jih ji naloži vlada.
13. člen
Uprava po pooblastilu vlade opravlja strokovne in druge
naloge v zvezi z upravljanjem z nepremičninami in drugim
premoženjem Republike Slovenije.
III. ORGANIZACIJA MINISTRSTEV
14. člen
Ministrstva se ustanovijo z zakonom za posamezno upravno
področje ali za več med seboj povezanih področij.
15. člen
V okviru ministrstva se ustanovijo upravni organi in upravne
organizacije v sestavi.
Upravni organi v sestavi

Direkcija se ustanovi tudi za opravljanje nalog v zvezi z blagovnimi rezervami.
»

23. člen

Agencija se ustanovi za opravljanje razvojnih in pospeševalnih nalog države.
Režijski obrati
24. člen
Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki jih
neposredno izvaja uprava, se ustanovi režijski obrat. Režijski
obrat se ustanovi, kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske javne službe iz tehničnih ali ekonomskih
razlogov ni smotrno ustanoviti javnega podjetja. Režijski
obrat ima lahko položaj upravne organizacije v sestavi ministrstva ali pa se organizira kot notranja organizacijska enota
ministrstva oziroma organa v njegovi sestavi.
IV. VODENJE MINISTRSTEV
25. člen
Minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo.
26. člen

16. člen
Upravni organi v sestavi ministrstev so uprave, uradi in inšpektorati.
Z zakonom se lahko določi drugačen naziv upravnega organa
v sestavi.
17. člen

Minister izdaja predpise in druge akte iz pristojnosti ministrstva in organov v njegovi sestavi ter opravlja druge naloge, ki
jih določa zakon ali drug predpis.
27. člen
Za obravnavo strokovnih vprašanj iz delovnega področja
ministrstva lahko minister ustanovi strokovni svet kot svoj
strokovno-posvetovalni organ.

Uprava se ustanovi za posamezno ožje upravno področje ali
za opravljanje posameznih funkcij ministrstva.

28. člen

18. člen

V ministrstvu se lahko imenuje državni podsekretar. Državni
podsekretar vodi strokovno delo na posameznem ožjem
področju v ministrstvu.

Urad se ustanovi za opravljanje določenih organizacijskih ali
specializiranih strokovnih zadev z delovnega področja ministrstva.
19. člen
Inšpektorat se ustanovi za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov z delovnega
področja ministrstva.
Upravne organizacije v sestavi
20. člen
Upravne organizacije v sestavi so: zavodi, direkcije in agencije.
Z zakonom se lahko izjemoma glede na naravo nalog določi,
da je direkcija ali agencija pravna oseba.

Državni podsekretar je za svoje delo odgovoren ministru in
državnemu sekretarju.
Državnega podsekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra.
29. člen
V ministrstvu se imenuje generalni sekretar. Generalni sekretar neposredno pomaga ministru pri vodenju organa ter zagotavlja usklajevanje in kontinuiteto dela.
Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren ministru.
Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog
ministra.
Vodenje organov in organizacij v sestavi

21. člen
Zavod se ustanovi za opravljanje določenih strokovnih nalog,
zlasti za proučevanje, planiranje in strokovno obdelavo posameznih vprašanj.
Zavod ima lahko tudi upravna pooblastila, kadar so ta pooblastila neposredno povezana z njegovimi strokovnimi nalogami.

30. člen
Upravo, urad, zavod, direkcijo in agencijo vodi direktor,
inšpektorat pa glavni inšpektor (v nadaljnjem besedilu: predstojnik).
Z zakonom se lahko določi za predstojnika upravnega organa
ali upravne organizacije v sestavi tudi drugačen naziv.

22. člen

31. člen

Direkcija se ustanovi za opravljanje posameznih upravnih,
strokovnih, organizacijskih ter nadzornih nalog, ki zadevajo
dejavnosti javnih služb.

Predstojnik vodi in predstavlja upravni organ oziroma
upravno organizacijo v sestavi (v nadaljnjem besedilu: organ
v sestavi).
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Pred državnim zborom in vlado predstavlja organ v sestavi
minister.

Načelnik upravnega okraja je predstojnik uslužbencev upravnega okraja.

Predstojnik izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti organa v sestavi in opravlja druge naloge, ki jih
določa zakon ali drug predpis.

Načelnik upravnega okra|a odloča o zadevah iz pristojnosti
upravnega okraja; za odločanje v upravnih zadevah lahko
pooblasti uslužbence, ki vodijo notranje organizacijske enote
upravnega okraja, in druge delavce upravnega okraja.

32. člen
Predstojnik je za svoje delo in za delo organa v sestavi
odgovoren ministru.
Predstojnika imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra.

38. člen
Za sodelovanje med upravnim okrajem in lokalnimi skupnostmi ustanovi načelnik upravnega okraja poseben sosvet
kot svoj posvetovalni organ.

Predstojnik je imenovan za štiri leta in je lahko ponovno
imenovan.

Člane sosveta izvolijo pristojni organi lokalnih skupnosti.

V. TERITORIALNA ORGANIZACIJA UPRAVE

Sosvet obravnava vprašanja, ki se nanašajo na opravljanje
nalog upravnega okraja, ter daje načelniku upravnega okraja
mnenja in predloge.

33. člen
Upravni okraj se organizira za območje več občin oziroma
širših lokalnih samoupravnih skupnosti, tako da se zagotovi
racionalno in učinkovito opravljanje z zakonom določenih
nalog državne uprave.
Območja in sedeže upravnih okrajev določa zakon.
Zakon lahko izjemoma določi za posamezno področje drugačno teritorialno organiziranost uprave, razmerja, pristojnosti in odgovornosti teritorialnih enot ter pooblastilo za odločanje na pravi stopnji v upravnih zadevah.
34. člen
Upravni okraji odločajo na prvi stopnji v upravnih zadevah iz
državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne
zadeve ni drugače določeno.

39. člen
Upravni okraj opravlja zadeve iz svojega delovnega področja
pod strokovnim vodstvom ministrstev, v katerih delovno
področje sodijo posamezne zadeve.
40. člen
Ministrstvo, v katerega delovno področje sodijo zadeve, ki jih
opravlja upravni okraj: - daje upravnim okrajem usmeritve,
strokovne napotke in drugo strokovno pomoč za izvrševanje
nalog iz svoje pristojnosti, - daje upravnim okrajem obvezna
navodila za izvrševanje nalog iz svojega delovnega področja,
- daje soglasje k imenovanju vodje notranje organizacijske
enote upravnega okraja, ki opravlja zadeve z delovnega
področja ministrstva,- lahko zahteva, da upravni okraj
v mejah svoje pristojnosti opravi določene naloge ali sprejme
določene ukrepe ter mu o tem poroča.

Upravni okraji opravljajo določene naloge iz pristojnosti ministrstev v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo dela organov
lokalnih skupnosti oziroma nadzorstvom nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela v zadevah iz državne pristojnosti, ki so prenešene na lokalno skupnost.

Načelnik upravnega okraja mora ravnati v skladu z usmeritvami, strokovnimi napotki in obveznimi navodili ministrstva,
pristojnega za ustrezno področje.

Upravni okraji opravljajo tudi druge upravne naloge iz
državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna
področja.

Ministrstvo, v katerega delovno področje sodijo zadeve, ki jih
opravlja upravni okraj, opravlja nadzorstvo nad izvrševanjem
nalog s svojega delovnega področja, ki jih izvršuje upravni
okraj. Pri opravljanju nadzorstva ustrezno ministrstvo spremlja tudi organizacijo dela v upravnem okraju, usposobljenost
delavcev za opravljanje nalog in učinkovitost dela pri reševanju upravnih zadev.
>
Načelnik upravnega okraja mora redno poročati ustreznemu
ministrstvu o izvrševanju nalog iz njegove pristojnosti, ki jih
opravlja upravni okraj.

35. člen
Naloge upravnega okraja se opravljajo v notranjih organizacijskih enotah za posamezna področja oziroma območja.
Notranje organizacijske enote upravnega okraja se določijo
z aktom o organizaciji, ki ga izda načelnik okraja s soglasjem
vlade po predhodnem mnenju ustreznih ministrstev.
Glede na obseg, naravo in način opravljanja nalog notranjih
organizacijskih enot upravnega okraja se za območje ene ali
več občin organizirajo izpostave.
36. člen
Upravni okraj vodi načelnik.
Načelnika upravnega okraja imenuje in razrešuje vlada.
Načelnik upravnega okraja je imenovan za štiri leta in je lahko
ponovno imenovan.
Načelnik upravnega okraja je za svoje delo in za delo upravnega okraja odgovoren vladi.
37. člen
Načelnik upravnega okraja predstavlja upravni okraj, organizira, koordinira in nadzoruje delo notranjih organizacijskih
enot upravnega okraja in opravlja druge organizacijske
naloge v zvezi z delovanjem upravnega okraja.
poročevalec

41. člen

42. člen
Če ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, ugotovi, da upravni okraj ne izvršuje nalog iz pristojnosti ministrstva oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, mora na
to opozoriti načelnika upravnega okraja in mu naložiti, da
zagotovi izvrševanje teh nalog oziroma da odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki mu ga določi.
Če načelnik upravnega okraja ne ravna v skladu z opozorilom
ministrstva, lahko ministrstvo neposredno opravi posamezno
nalogo iz pristojnosti upravnega okraja. Ministrstvo mora
neposredno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti upravnega okraja, če bi zaradi tega utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje.
43. člen
Ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, predlaga vladi začetek postopka za ugotavljanje odgovornosti
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načelnika upravnega okraja in njegovo razrešitev, če ugotovi,
da načelnik upravnega okraja ne izvršuje svojih nalog oziroma jih ne izvršuje pravilno in pravočasno.

52. člen

44. člen

Ministrstva morajo pri pripravljanju predpisov in drugih splošnih aktov medsebojno sodelovati oziroma si predhodno pridobiti mnenje drugih zainteresiranih ministrstev.

Ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, odloča
o pritožbi zoper odločbo ali drug posamični akt, ki ga je
v upravnih zadevah na prvi stopnji izdal upravni okraj.

Če ministrstvo ne sprejme pomembnejših pripomb drugega
ministrstva, mora ob predložitvi predpisa ali drugega splošnega akta o tem obvestiti vlado.

Če je v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen
organ v sestavi, odloča o pritožbi zoper odločbo ali drug
posamični akt, ki ga je na prvi stopnji izdal upravni okraj,
organ v sestavi.

53. člen

45. člen
O sporih o pristojnosti med upravnimi okraji odloča vlada.
Območne enote ministrstev

Kadar je z zakonom določeno, da izda izvršilni predpis posamezno ministrstvo v soglasju z drugim ministrstvom, pa med
njima ni doseženo soglasje, mora ministrstvo, ki je pooblaščeno za izdajo predpisa, o spornem vprašanju obvestiti vlado
in zahtevati, da odloči o spornem vprašanju.
Če se pri delu ministrstev pojavijo druga sporna vprašanja,
odloči o tem sporu vlada, ki da usmeritve za njihovo rešitev.

46. člen

54. člen

Za opravljanje nalog z delovnega področja ministrstva, ki
zaradi narave ali načina dela zahtevajo posebno organiziranost, se lahko organizirajo območne enote ministrstva za
posamezna območja.

Če posamezna naloga zadeva delovna področja dveh ali več
ministrstev, prevzame vodenje take naloge ministrstvo, v katerega delovno področje sodi naloga po pretežnosti, druga
ministrstva pa morajo pri tem sodelovati.

47. člen

Če med ministrstvi ni doseženo soglasje, odloči o spornem
vprašanju vlada.

Območne enote so notranje organizacijske enote ministrstva
ali organa v njegovi sestavi.
Območne enote se določijo z aktom o organizaciji ministrstva, ki ga izda minister s soglasjem vlade.
VI. RAZMERJA MINISTRSTEV

55. člen
Minister usmerja in nadzoruje delo organov v sestavi ministrstva, ki ga vodi.

1. Razmerja do vlade
48. člen
Ministrstva se morajo ravnati po političnih usmeritvah vlade.
Na zahtevo vlade morajo ministrstva proučiti določeno vprašanje ali opraviti določeno nalogo in ji o tem poročati.
49. člen
Ministrstva poročajo vladi o svojem delu, zlasti o stanju na
njihovem delovnem področju, o izvrševanju zakonov, drugih
predpisov in usmeritev vlade, o ukrepih, ki so jih sprejeli, ter
o njihovih učinkih.
50. člen
Ministrstvo lahko daje vladi predloge in pobude za urejanje
vprašanj iz njegovega delovnega področja, ki so v pristojnosti
vlade ali državnega zbora.
Ministrstvo lahko zahteva, da vlada zavzame stališče ali da mu
da usmeritve za reševanje posameznih vprašanj iz njegovega
delovnega področja.
2.Medsebojna razmerja
51. člen
Ministrstva in drugi upravni organi morajo med seboj sodelovati v vseh skupnih vprašanjih. Ministrstva ustanavljajo
skupna delovna telesa v zadevah, ki po svoji naravi zahtevajo
sodelovanje več ministrstev.
Za obravnavo posameznih vprašanj oblikujejo ministrstva
skupne delovne skupine ali organizirajo druge oblike medsebojnega sodelovanja.
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3. Razmerja v ministrstvih

Predstojnik mora ravnati v skladu z usmeritvami, obveznimi
navodili in nalogi ministra ter mu redno poročati o izvrševanju
nalog organa v sestavi in o vseh pomembnejših vprašanjih
z delovnega področja organa v sestavi.
Minister pri nadzorstvu dela organov v sestavi zahteva poročila in podatke o opravljanju njegovih nalog ter odloča
v upravnem postopku na drugi stopnji o pravnih sredstvih
zoper upravne akte, ki jih organ v sestavi izdaja na prvi
stopnji, če ni z zakonom določeno, da o teh pravnih sredstvih
odloča drug organ.
56. člen
Minister daje organu v sestavi obvezna navodila za delo ter
mu naloži, da v mejah svoje pristojnosti opravi določene
naloge ali sprejme določene ukrepe ter mu o tem poroča.
Minister lahko naloži dvema ali več organom v sestavi, da
skupno opravijo določeno nalogo.
57. člen
Predstojnik organa v sestavi lahko zahteva, da minister zavzame stališče ali da mu da usmeritve za reševanje posameznih vprašanj z njegovega delovnega področja.
Predstojnik organa v sestavi daje ministru predloge in pobude
za urejanje vprašanj iz delovnega področja organa v sestavi,
ki so v pristojnosti ministrstva, vlade ali državnega zbora.
Predstojnik organa v sestavi predlaga ministru predpise iz
delovnega področja organa v sestavi, ki jih izdaja minister.
58. člen
Minister odloča o sporih o pristojnosti med organi v sestavi
ministrstva.
poročevalec

4.Razmerja do organov lokalnih skupnosti
59. člen
Ministrstva, vsako na svojem področju, pri opravljanju nadzorstva nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti
nadzorujejo zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih
izdajajo organi lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti
lokalnih skupnosti.
Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti,
ki je izdal akt, ki ni v skladu z ustavo in zakonom, in mu
predlagati ustrezne rešitve.
Če organ lokalne skupnosti ne uskladi svojega akta z ustavo
ali zakonom, mora ministrstvo zahtevati začetek postopka
pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa
lokalne skupnosti z ustavo in zakonom.
60. člen
Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti,
ki nadzoruje delo uprave lokalne skupnosti, če ugotovi, da
uprava lokalne skupnosti ne ravna v skladu z zakonom in
drugim zakonitim predpisom, in mora predlagati ustrezne
ukrepe.
61. člen
Ministrstva, vsako na svojem področju, opravljajo nadzor nad
zakonitostjo posamičnih upravnih aktov organov lokalnih
skupnosti, kadar ti odločajo v upravnih zadevah iz državne
pristojnosti.
O pritožbi zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne
pristojnosti na prvi stopnji izdajajo organi lokalnih skupnosti,
odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje. Če je
v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen
organ v sestavi, odloča o pritožbah zoper odločbe iz tega
upravnega področja, organ v sestavi.
62. člen
V zadevah, ki jih na organe lokalnih skupnosti prenese
država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva iz prejšnjega odstavka lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
delovnih mest za te naloge ter daje obvezna navodila za
opravljanje nalog iz državne pristojnosti.
Pristojno ministrstvo si zagotavlja pregled nad delom organov
lokalnih skupnosti pri izvrševanju nalog iz državne pristojnosti; v ta namen zahteva od organov lokalnih skupnosti poročila, obvestila, mnenja in podatke ter njihovo obvezno sodelovanje.
Ministrstva dajejo organom lokalnih skupnosti strokovno
pomoč.
63. člen
Če ministrstvo ugotovi, da organ lokalne skupnosti ne izvršuje nalog iz državne pristojnosti, mora opozoriti organ
lokalne skupnosti in mu naložiti, da zagotovi izvrševanje teh
nalog v roku, ki ga določi.

64. člen
Če organ lokalne skupnosti ne ravna v skladu z opozorilom
ministrstva, lahko ministrstvo na stroške lokalne skupnosti
neposredno opravi posamezno nalogo iz državne pristojnosti,
ki bi jo moral opraviti organ lokalne skupnosti.
Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz
pristojnosti organa lokalne skupnosti, če bi zaradi tega utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za
naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje.
Če organ lokalne skupnosti kljub večkratnim opozorilom ne
opravlja nalog iz državne pristojnosti, ki jih je po predhodnem
soglasju na lokalno skupnost prenesla država, ali če jih ne
izvršuje pravilno in pravočasno, lahko ministrstvo predlaga
vladi, da začne postopek za odvzem prenešenih nalog in
njihov prenos na upravni okraj.
5. Razmerja do izvajalcev javnih služb
65. člen
Ministrstva, vsako na svojem področju, nadzorujejo zakonitost splošnih aktov, ki jih izdajajo izvajalci javnih služb, katerih ustanovitelj je Vlada Republike Slovenije.
Pristojno ministrstvo mora opozoriti pristojni organ izvajalca
javne službe, ki je izdal akt, ki ni v skladu z ustavo in zakonom,
in mu predlagati ustrezne rešitve.
Če pristojni organ izvajalca javne službe ne uskladi svojih
aktov z ustavo in zakonom, mora ministrstvo zahtevati začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti
splošnega akta z ustavo in zakonom.
66. člen
Pristojno ministrstvo, vsako na svojem področju, opravlja
nadzor nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov organov
izvajalca javne službe, s katerimi ti odločajo o pravicah in
dolžnostih državljanov in organizacij.
Če je zoper posamične akte, ki jih na prvi stopnji izdajajo
izvajalci javnih služb, dovoljena pritožba na upravni organ,
odloča o pritožbi ministrstvo, pristojno za ustrezno področje.
Če je v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen
organ v sestavi, odloča o pritožbah zoper odločbe iz tega
upravnega področja, organ v sestavi.
67. člen
Pri opravljanju strokovnega nadzorstva nad dejavnostjo javnih služb si pristojno ministrstvo zagotavlja pregled nad
opravljanjem javne službe; v ta namen zahteva od izvajalcev
javnih služb poročila, obvestila, mnenja in podatke ter njihovo
obvezno sodelovanje.
68. člen
Pravice, dolžnosti in pooblastila uprave pri opravljanju nadzorstva nad zakonitostjo dela izvajalcev javnih služb in strokovnega nadzora podrobneje določajo predpisi, ki urejajo
dejavnost javnih služb iz pristojnosti republike.
6. Nadzorstvo nad predpisi o upravnem postopku
69. člen

Če organ lokalne skupnosti nalog iz državne pristojnosti ne
izvršuje pravilno in pravočasno, ga mora ministrstvo opozoriti
na ugotovljene nepravilnosti ter mu določiti način in rok za
njihovo odpravo.

Ministrstva in drugi upravni organi, vsak v mejah svojega
delovnega področja, skrbijo za izvajanje zakona o splošnem
upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem
postopku.
70. člen

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko
ministrstvo predlaga pristojnemu organu lokalne skupnosti
tudi ukrepe zoper odgovorno uradno osebo.

V upravnih organih lahko vodi upravni postopek in odloča
o upravnih zadevah samo uradna oseba, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za opravljanje teh zadev.

poročevalec
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Pooblastilo za odločanje o upravnih zadevah oziroma za
dejanja v postopku pred izdajo odločbe lahko izda minister
oziroma predstojnik uradni osebi tega organa, ki izpolnjuje
pogoje glede strokovne izobrazbe. Pooblastilo za odločanje
v upravnih zadevah obsega tudi pooblastilo za dejanja
v postopku pred izdajo odločbe.
71. člen
Pooblastilo za dejanja v upravnem postopku se lahko da
uradni osebi upravnega organa, ki ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, za dejanja v upravnem postopku na prvi
stopnji v enostavnih upravnih zadevah pa tudi uradni osebi, ki
ima srednjo strokovno izobrazbo.
S predpisom ministrstva, pristojnega za upravo, se glede na
vrsto in zahtevnost ter druge značilnosti upravnih stvari
podrobneje določi strokovna izobrazba, ki jo morajo imeti
uradne osebe upravnega organa za opravljanje dejanj
v upravnem postopku. S posebnim zakonom se določi način
preizkusa strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem
postopku.
72. člen
Upravni organi, ki odločajo v upravnem postopku, vodijo
enotno evidenco o upravnih zadevah.
Ministrstvo, pristojno za upravo, predpiše vsebino evidenc in
način spremljanja podatkov o reševanju upravnih zadev.
73. člen
Ministrstvo, pristojno za upravo, nadzoruje v upravnih organih zlasti izvajanje:
- reševanja upravnih stvari v predpisanih rokih,
- predpisov o strokovni izobrazbi uradnih oseb, ki odločajo
v upravnih zadevah oziroma opravljajo dejanja v postopku
pred izdajo odločbe,
- določb predpisov glede izdajanja potrdil in drugih listin
o določenih dejstvih,
- predpisov o stroških v upravnem postopku,
- predpisov o evidencah o reševanju upravnih zadev,
- določb aktov, ki določajo pogoje za delovna mesta, na
katerih se opravljajo naloge v zvezi z reševanjem upravnih
zadev, - predpisov o pisarniškem poslovanju,
- ukrepov pristojnih organov za izboljšanje dela pri reševanju
upravnih zadev.
74. člen
V ministrstvu, pristojnem za upravo, opravljajo nadzorstvo
nad izvrševanjem predpisov o upravnem postopku delavci
s posebnimi pooblastili - upravni inšpektorji. Pri izvrševanju
nadzorstva sodelujejo upravni inšpektorji z ustreznimi ministrstvi.
Upravni inšpektor je samostojen pri opravljanju zadev
upravne inšpekcije.
Upravni inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo
pravne ali upravne smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega tri leta pri reševanju upravnih zadev.
75. člen
Upravni inšpektor ima pri opravljanju nadzorstva pravico in
dolžnost odrediti, da se nezakonitosti in druge nepravilnosti
ali pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga sam določi; v ta
namen uvede in vodi upravni postopek, izdaja upravne
odločbe in izreka druge ukrepe.
76. člen
Če upravni inšpektor ugotovi, da opravlja dejanja oziroma
odloča v upravnem' postopku uradna oseba upravnega
organa, ki nima pooblastila ali nima strokovne izobrazbe ali
Dreizkusa strokovne usDOSOblienosti za dejanja v upravnem
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postopku, z odločbo odredi, da uradna oseba takoj preneha
z opravljanjem teh dejanj oziroma z odločanjem o upravnih
stvareh.
Predstojnik upravnega organa mora v primerih iz prejšnjega
odstavka tega člena takoj zagotoviti, da druga uradna oseba,
ki izpolnjuje predpisane pogoje, prevzame opravljanje dejanj
oziroma odločanje v upravnem postopku.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka imata uradna oseba in
predstojnik upravnega organa pravico do ugovora v osmih
dneh. Ugovor ne zadrži izvršitve odločbe. O ugovoru odloči
minister, pristojen za upravo, najkasneje v 15 dneh od vložitve
ugovora.
77. člen
Če upravni inšpektor ugotovi, da uradna oseba upravnega
organa upravnih zadev ne rešuje v predpisanih rokih ali da
krši tiste določbe zakonov in drugih predpisov, ki lahko vplivajo na odločitev o stvari, določi rok za rešitev upravne
zadeve oziroma rok in način za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
78. člen
Upravni inšpektor predlaga uvedbo disciplinskega postopka
zoper uradno osebo upravnega organa, za katero ugotovi:
- da zahteva od strank, da si same priskrbijo podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen za
odločanje, ali kakšen drug državni organ ali nosilec javnih
pooblastil,
- da zahteva od strank predložitev dokazov, ki jih lahko
hitreje in laže priskrbi organ, ki vodi postopek,
- da zahteva od strank potrdila, ki jih organi niso dolžni
izdajati-,
- da ponavlja kršitve iz prejšnjega člena.
79. člen
Če upravni inšpektor ugotovi težje kršitve predpisov o upravnem postopku in drugih predpisov, na podlagi katerih upravni
organ odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih
strank, predlaga organu, ki je pristojen za nadzorstvo njihovega dela, da ukrepa v okviru svojih pooblastil.
80. člen
Če upravni inšpektor ugotovi, da nosilec javnih pooblastil
v zvezi z opravljanjem dejanj oziroma odločanjem v upravnem
postopku, ni zmožen opravljati poverjenih pooblastil oziroma
da jih opravlja nevestno ali malomarno, predlaga ministrstvu,
pristojnemu za ustrezno področje, da začne postopek za
odvzem poverjenih javnih pooblastil.
81. člen
Upravni inšpektor sestavi o opravljenem pregledu zapisnik in
ga v osmih dneh pošlje upravnemu organu, pri katerem je bil
opravljen pregled, in ministrstvu, pristojnemu za ustrezno
področje.
82. člen
Na zapisnik o pregledu lahko minister ali predstojnik upravnega organa vloži ugovor v osmih dneh od dneva, ko je bil
zapisnik vročen.
O ugovoru na zapisnik odloči minister, pristojen za upravo,
najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je bil ugovor vložen.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljen upravni
spor.
83. člen
O izločitvi predstojnika organa v sestavi in uradnih oseb
v ministrstvu odloča minister.
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O izločitvi uradne osebe v organu v sestavi odloča predstojnik
tega organa.

Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave, sporočila
oziroma pritožbe.

O izločitvi uradne osebe okraja odloča načelnik okraja.

Predstojnik upravnega organa lahko v utemeljnem primeru
oziroma na zahtevo pristojnih organov s soglasjem ministra,
pristojnega za področje, na katerem je inšpektor izvedel za
poslovno, uradno ali drugo tajnost, razreši inšpektorja varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti.

O izločitvi načelnika okraja odloča minister, pristojen za
upravo.
84. člen
Določbe 69. do 83. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
za organe lokalnih skupnosti, kadar ti odločajo v upravnem
postopku o zadevah iz državne pristojnosti.
Določbe 73. do 79. člena, 81. in 82. člena tega zakona se
smiselno uporabljajo tudi za organe lokalnih skupnosti, kadar
ti odločajo v upravnem postopku o zadevah iz pristojnosti
lokalnih skupnosti, in za izvajalce javnih služb iz pristojnosti
republike, kadar ti v upravnem postopku odločajo o pravicah
in dolžnostih državljanov in organizacij.
Določbe 80. do 83. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
tudi za nosilce javnih pooblastil.
VII. IZVRŠEVANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA
85. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo inšpektorji
kot delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

90. člen
Inšpektor samostojno opravlja zadeve inšpekcijskega nadzorstva, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in odreja
druge ukrepe, za katere je pooblaščen. Posamezna dejanja
v postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih zadevah, zlasti
ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev,
lahko opravljajo tudi druge uradne osebe upravnega organa.
Uradne osebe iz prejšnjega odstavka ne morejo izdajati
odločb in takih sklepov, s katerimi se onemogoči nadaljnji
postopek.
91. člen
Posamezna strokovna dela v inšpekcijskih zadevah (izvedensko delo, preizkusi itd.) lahko opravljajo specializirane organizacije, zavodi ali posamezniki, kadar to ni v nasprotju z interesi postopka.
92. člen

Inšpektor ima trajen mandat.

Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva se izkazuje s službeno izkaznico. Izkaznico izda predstojnik upravnega organa.

Inšpektor je osebno odgovoren predstojniku upravnega
organa za opravljanje ali opustitev dejanj v inšpekcijskem
postopku.

Obrazec izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše minister, pristojen za upravo.

86. člen

93. člen

Če ni s predpisi o posamezni inšpekciji drugače določeno,
mora imeti inšpektor visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet
let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor pravico pregledati prostore, objekte, naprave, predmete, blago
ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, podjetij,
zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pregledati listine,
s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb, vzeti vzorce blaga
ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva.

Inšpektor mora opraviti strokovni izpit v roku enega leta od
dneva imenovanja za inšpektorja. Vsebino strokovnega izpita
za posamezno inšpekcijo predpiše pristojni minister.
Inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne sme izdajati odločb,
lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
87. člen
Inšpektor se razreši, če ne opravi strokovnega izpita iz prejšnjega člena.
Z dnem razrešitve preneha inšpektorju delovno razmerje.
88. člen
Inšpektor ne sme, poleg del, ki niso združljiva z deli v državnem organu, opravljati samostojno osebno delo oziroma za
drugega delodajalca enakih ali podobnih del iz stroke, na
področju katere opravlja inšpekcijsko nadzorstvo.Opravljanje
del iz prejšnjega odstavka je hujša kršitev delovnih obveznosti
in dolžnosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja
delovnega razmerja.
Inšpektor, ki je v disciplinskem postopku, ne sme do dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka, ki jo je izdal pristojen
organ oziroma do pravnomočnosti odločbe sodišča, opravljati inšpekcijskega nadzorstva.
89. člen
Inšpektor mora varovati poslovno, uradno ali drugo tajnost,
s katero se seznani pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva.
Dolžnost varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti traja
tudi po prenehanju delovnega razmerja inšpektorja.
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94. člen
Inšpektor ima pravico brez prehodnega obvestila ter brez
dovoljenja zavezanca oziroma njegove odgovorne osebe, ne
glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte ter k napravam iz prejšnjega člena, če z zakonom ni drugače določeno.
Če mora inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
pregledati posamezne prostore v stanovanju, v katerih zavezanec opravlja obrtno in drugo dovoljeno dejavnost, pa temu
zavezanec nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča.
95. člen
Zavezanec lahko prisostvuje opravljanju inšpekcijskega nadzorstva, razen v primeru, ko inšpektor oceni, da bi njegova
prisotnost ovirala učinkovitost inšpekcijskega nadzorstva.
Svojo odločitev mora inšpektor v zapisniku o inšpekcijskem
nadzorstvu posebej utemeljiti.
96. člen
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ter drug predpis ali drug akt, katerega
izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:
- odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti
v roku, ki ga sam določi,
- predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma
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v skladu z zakonom izreči mandatno kazen,
- prijaviti kazniva dejanja,
- predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
- odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom.

102. člen
Pri odločanju o upravnih zadevah izdajajo ministri in predstojniki odločbe in sklepe; za izdajo teh aktov lahko pooblastijo
posamezne delavce istega upravnega organa.

97. člen
Če zavezanec v roku, ki ga določi inšpektor, ne odpravi
ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor
z odločbo prepove opravljanje dejavnosti do odločitve pristojnega organa.
Inšpektor začasno prepove opravljanje dejavnosti tudi, če je
to potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za nastanek škode v naravnem oziroma
življenjskem okolju in na premoženju.
Če inšpektor ugotovi, da kljub izdanim odločbam zavezanec
ponavlja kršitve, lahko z odločbo začasno odvzame predmete
ali dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so
s kršitvami nastali.
V primeru iz prvega do tretjega odstavka tega člena mora
inšpektor nemudoma začeti postopek pred pristojnem organu.
Pritožba zoper odločbo, ki jo izda inšpektor v primerih iz
prvega do tretjega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvrZavezanec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje
inšpekcijskega nadzorstva.
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva naleti
na fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno pričakuje,
lahko zahteva pomoč policije.
99. člen
Inšpektor mora pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
ustrezno ukrepati, da se preprečijo škodljive posledice, ki bi
lahko nastale zaradi kršitve zakonov, drugih predpisov ali
aktov.
100. člen
Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in
drugi vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na
njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.
VIII. PRAVNI AKTI
101. člen
Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega
zbora ter predpisov in aktov vlade izdajajo ministri pravilnike,
odredbe in navodila.
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe zakona, drugega predpisa ali akta za njegovo izvrševanje.
Z odredbo se določajo ukrepi, ki imajo splošen pomen.
Z navodilom se za izvršitev posameznih določb zakona, drugega predpisa ali akta predpisuje način ravnanja.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
103. člen
Z 1. januarjem 1994 prevzame država od občin vse upravne
naloge in pristojnosti na področju geodetske službe, inšpekcij, varstva vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, notranjih
zadev, obrambe in zaščite ter upravne zadeve, ki se nanašajo
na vodno gospodarstvo, posege v prostor, graditev objektov
in premoženjskopravne zadeve ter naloge obče uprave
- upravnega nadzorstva.
Upravne naloge na področjih iz prejšnjega odstavka, razen
nalog upravnega nadzorstva ter nalog na področju notranjih
zadev, obrambe in zaščite, opravljajo upravni okraji.
104. člen
Upravni okraji oziroma ministrstva, v katerih delovno
področje sodijo naloge iz prvega odstavka 103. člena tega
zakona, prevzamejo hkrati tudi delavce občinskih upravnih
organov, ki so opravljali te naloge, ter dokumentarno gradivo
in nedokončane zadeve.
Upravni okraji in druge oblike teritorialne organiziranosti
opravljajo delo v prostorih in s sredstvi, ki so jih do tedaj
uporabljali občinski upravni organi, ki so opravljali naloge iz
prvega odstavka 103. člena tega zakona.
Medsebojne obveznosti v zvezi s prostori in sredstvi za delo
se uredijo s pogodbo med Republiko Slovenijo in občino po
stanju na dan 31. decembra 1993.
105. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati za republiške
upravne organe zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih
organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/
88), razen določb, ki se nanašajo na razmerja do občinskih
upravnih organov (členi 246 do 253).
Za upravne organe posamezne občine prenehajo veljati
določbe zakona iz prejšnjega odstavka z dnem, ko se konstituirajo organi občine kot lokalne skupnosti v skladu z zakonom, ki bo urejal lokalno samoupravo.
106. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na razmerja do organov
lokalnih skupnosti, se začnejo uporabljati z dnem, ko se
konstituirajo organi občine kot lokalne skupnosti v skladu
z zakonom, ki bo urejal lokalno samoupravo.
107. člen'
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

poročevalec

Državni zbor Republike Slovenije je ob prvi obravnavi predloga zakona o upravi na 11. seji, dne 29.7.1993, predlog
zakona sprejel, hkrati pa sprejel tudi stališča in sklepe, ki naj
jih predlagatelj upošteva pri pripravi zakonskega predloga za
drugo obravnavo.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteval stališča in sklepe državnega zbora, vključno
z mnenjem Odbora za notranjo politiko in pravosodje ter
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve državnega
zbora. Zaradi tega je besedilo predloga zakona za drugo
obravnavo spremenjeno oziroma dopolnjeno v naslednjem:
1. V skladu z 2. točko stališč in sklepov državnega zbora je
spremenjen 5. člen. Predlagatelj je pri tem izhajal iz ustave
Republike Slovenije, in sicer tako iz 121. člena, po katerem
naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva, kot tudi iz
120. člena, po katerem organizacijo uprave, njene pristojnosti
in način imenovanja njenih funkcionarjev ureja zakon.
V novem drugem odstavku je zato opredeljeno, da se organizirajo upravni organi in upravne organizacije v sestavi ministrstva, ki izvršujejo naloge ministrstva na posameznih področjih iz delovnega področja ministrstva. V novem tretjem
odstavku pa je določeno, da se za dekoncentrirano opravljanje nalog državne uprave organizirajo upravni okraji. Zakon
bo določil naloge oziroma pristojnosti upravnih okrajev, ki so
v bistvu skupni organi državne uprave za posamezna območja
(ki jih bo določil zakon).
Temeljni nosilci nalog uprave so torej v skladu s 121. členom
ustave Republike Slovenije ministrstva. Izvrševanje njihovih
nalog oziroma pristojnosti se v skladu s 120. členom ustave
lahko organizira po področjih (organi v sestavi). Opravljanje
tistega dela nalog uprave, ki bi resorsko sicer sodil v posamezno ministrstvo, pa njihova narava in način dela zahteva
dekoncentrirano opravljanje, pa se z zakonom organizira
v teritorialnih enotah (upravni okraji). Neposredni vpliv ministrstev na izvrševanje nalog upravnih okrajev se uveljavlja
skozi razmerja, ki jih ta zakon podrobno ureja v sklopu V. in
VI. poglavja, delno pa tudi v nekaterih drugih določbah (npr.
IV. poglavje).
Predlagatelj meni, da je s spremembami in dopolnitvami 5.
člena določneje opredelil nosilce opravljanja funkcije uprave.
Glede na novi tretji odstavek 5. člena predloga zakona je
spremenjen tudi 33. člen tako, da je opuščen prejšnji prvi
odstavek, ki je le ponavljal določbo 5. člena (v skladu z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve državnega
zbora, ki opozarja na ponavljanje posameznih določb).
Skladno s tem je spremenjen tudi vrstni red odstavkov. V tem
členu je opuščen tudi variantni dodatek in določeno, da
zakon poleg območij določa tudi sedeže upravnih okrajev.
2. V skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve državnega zbora je iz predloga zakona izpuščena
določba o sodelovanju ministrstev in drugih upravnih organov z drugimi subjekti (prejšnji 56. člen).
3. V skladu z dodatnimi sklepi državnega zbora sta v predlog
zakona vključena dva nova člena (59. in 60. člen), v katerih je
opredeljen nadzor uprave nad zakonitostjo dela organov
lokalne skupnosti v skladu s 144. členom ustave in upoštevanjem 160. člena ustave. Določeno je, da ministrstva, vsako na
svojem področju, nadzorujejo zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih izdajajo organi lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti lokalnih skupnosti. Kadar ministrstvo ugotovi, da akt organa lokalne skupnosti ni v skladu z ustavo in
zakonom, ga mora na to opozoriti. Pri tem pa se ne sme
omejiti zgolj na ugotovitev neskladnosti z ustavo ali zakonom,
pač pa mora organu lokalne skupnosti nuditi tudi strokovno
pomoč s tem, da mu predlaga pravilne rešitve. Če organ
lokalne skupnosti ne uskladi svojega akta z ustavo ali zakonom, mora pristojno ministrstvo zahtevati začetek postopka
pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa
lokalne skupnosti z ustavo in zakonom.
poročevalec

Če pristojno ministrstvo ugotovi, da uprava lokalne skupnosti
pri svojem delu ne ravna v skladu z zakonom in drugim
zakonitim predpisom, mora ministrstvo na to opozoriti tisti
organ lokalne skupnosti, ki nadzoruje delo uprave lokalne
skupnosti, in mu predlagati ustrezne ukrepe (po osnutku
zakona o lokalni samoupravi naj bi to bil občinski odbor, ki
nadzoruje in usmerja delo občinske uprave oziroma ustrezni
organ pokrajine).
V obeh primerih gre za to, da je ministrstvom naložena dolžnost skrbeti za zakonitost dela in aktov lokalnih skupnosti, ki
pa se v zadevah iz lokalne pristojnosti ne uresničuje skozi
neposredno poseganje uprave v vsebino odločitev organov
lokalne samouprave (npr. prevzem nalog), pač pa se v prvi fazi
omejuje na opozorilo o nezakonitosti in strokovno pomoč pri
iskanju pravilnih rešitev, šele v drugi fazi pa na začetek
postopka pred ustavnim sodiščem, ki je edino pristojno za
oceno skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in
zakoni. Isto velja tudi v primeru, če ministrstvo ugotovi, da
uprava lokalne skupnosti ne ravna v skladu z zakonom in
drugim zakonitim predpisom s tem, da predlaga ustrezne
ukrepe tistemu organu lokalne skupnosti, ki nadzoruje in
usmerja delo uprave lokalne skupnosti.
4. V skladu z opozorilom Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve državnega zbora je predlagatelj ponovno proučil določbe, ki se nanašajo na nadzorstvo nad predpisi
o upravnem postopku, predvsem z vidika njihove neposredne
uporabe za organe lokalnih skupnosti. Zato je v 80. členu
določil, katere določbe tega poglavja zakona se smiselno
uporabljajo za organe lokalnih skupnosti, kadar ti odločajo
v upravnem postopku o zadevah iz državne pristojnosti, in
katere, * kadar ti organi odločajo o zadevah iz pristojnosti
lokalnih skupnosti. Pri tem gre zlasti za tiste določbe, ki
dajejo pristojnost za nadzorstvo nad predpisi o upravnem
postopku ministrstvu, pristojnemu za upravo, in njegovim
upravnim inšpektorjem. Vloga upravnih inšpektorjev se, upoštevajoč ustavno dolžnost upravnih organov, da skrbijo za
zakonitost dela organov lokalnih skupnosti, omejuje na ugotavljanje nezakonitosti in drugih nepravilnosti, opozorila
odgovornim za delo lokalne uprave in na tiste nujne ukrepe, ki
naj odpravijo tako stanje pri reševanju posamičnih upravnih
zadev, torej v primerih, ko gre za uveljavljanje pravic in interesov državljanov. Organom lokalnih skupnosti je v skladu
z osnutkom zakona o lokalni samoupravi prepuščeno, da
sami določijo pogoje za vodenje upravnih postopkov v zadevah iz lokalne pristojnosti, da nadzorujejo izvrševanje javnih
pooblastil iz svoje pristojnosti, o izločitvi predstojnikov oziroma uradnih oseb itd. Nekoliko večje pa ostajajo pristojnosti
upravnih inšpektorjev, kadar organi lokalnih skupnosti odločajo v upravnem postopku v zadevah iz državne pristojnosti.
5. V skladu s 6. točko stališč in sklepov državnega zbora je
predlagatelj dopolnil 94. člen (prej 91. člen). V prvem
odstavku je navezal pravico inšpektorja, da brez predhodnega
obvestila in dovoljenja zavezanca pregleda prostore, objekte
in naprave ter opravi druga dejanja, ki so podrobneje citirana
v prejšnjem členu.
Predlagatelj je proučil tudi vprašanje opravljanja poslovne
dejavnosti v stanovanjskih prostorih (drugi odstavek). Po 11.
členu obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 35/88 in 24/89) se
lahko določene obrtne dejavnosti opravljajo tudi v posameznih prostorih v stanovanju. Tudi stanovanjski zakon (Uradni
list RS, št. 18/91-1, 19/91-1) v 50. členu določa, da najemnik
lahko uporablja najeto stanovanje za opravljanje dovoljene
dejavnosti v stanovanju. Torej ni dvoma, da se nekatere
obrtne in druge pridobitne dejavnosti pod določenimi pogoji
lahko opravljajo tudi v posameznih prostorih v stanovanju.
V skladu s tem je drugi odstavek redakcijsko preoblikovan
tako, da je namesto »stanovanjske ali druge prostore« precizneje navedeno, da gre za »posamezne prostore v stanovanju,
v katerih se opravlja obrtna in druga dovoljena dejavnost«.
6. V skladu z dodatnimi sklepi državnega zbora je v 103. členu
(prej 100. člen) določeno, da država prevzame od občin
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naloge državne uprave s 1. januarjem 1994. Gre za vse
upravne naloge in pristojnosti na področju geodetske službe,
inšpekcij, varstva vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja,
notranjih zadev ter obrambe in zaščite, kakor tudi za upravne
zadeve, ki se nanašajo na vodno gospodarstvo, posege v prostor, graditev objektov in premoženjskopravne zadeve ter
naloge upravnega nadzorstva. Predlagatelj meni, da pri tem
členu ne gre za neusklajenost z osnutkom zakona o lokalni
samoupravi. Po zakonu o lokalni samoupravi naj bi imele
lokalne skupnosti določene pristojnosti (izvirne ali prenesene) pri posegih v prostor, graditvi objektov, vodnem gospodarstvu in premoženjskopravnih zadevah. Vendar se te pristojnosti nanašajo predvsem na sprejemanje prostorskih
izvedbenih aktov in prostorsko dokumentacijo (25. člen) oziroma prostorsko urejevalsko dokumentacijo (83. člen), medtem ko gre v tem zakonu za prevzem upravnih zadev na teh
področjih.
7. Glede na stališča in sklepe državnega zbora je predlagatelj
proučil tudi določbo v zvezi s prevzemom prostorov in sredstev za delo med Republiko Slovenijo in občinami. Določbo
tretjega odstavka 105. člena (prej 102. člen) je preoblikoval
tako, da je kot akt, s katerim se uredijo medsebojne obveznosti v zvezi s prostori in sredstvi za delo, ki so jih uporabljali
občinski upravni organi pri opravljanju upravnih nalog na
področjih, ki jih prevzema država, predvidena pogodba med
Republiko Slovenijo in posamezno občino. Glede na to, da
naj bi bil prevzem upravnih nalog opravljen s 1. januarjem
1994, naj bi se medsebojne obveznosti republike in občin
uredile po stanju na dan neposredno pred prevzemom. Tako
bo v posameznih primerih glede na konkretno situacijo
mogoče opraviti hkrati s prevzemom nalog in delavcev tudi
prevzem prostorov in sredstev za delo.
t
8. Predlagatelj je v skladu z opozorili Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora odpravil terminološke
in druge neskladnosti med posameznimi določbami, združil
določbe, ki so se vsebinsko ponavljale, uredil sistematiko
posameznih členov v okviru poglavij in opravil še druge
potrebne redakcijske popravke.
9. Predlagatelj je ob upoštevanju pripomb in vprašanj, izraženih v razpravi na sejah delovnih teles in državnega zbora,
oziroma po proučitvi določenih rešitev opravil še nekatere
spremembe besedila predloga zakona.
Glede na to, da so naloge, način imenovanja in odgovor nost
načelnika upravnega okraja v posameznih zakonskih členih
podrobno opredeljene, je v 36. členu kot ponavljanje opuščena določba, da ima načelnik upravnega okraja položaj
predstojnika upravnega organa v sestavi ministrstva.
V 46. členu (prej 47. členu) so precizneje navedeni naloge in
razlogi, ki pogojujejo organiziranje območnih enot ministrstev (specializirane strokovno tehnične naloge; način dela, ki
zahteva posebno organiziranost). Specifika teh nalog pogojuje njihovo organiziranost po posameznih območjih, ki so
lahko večja ali manjša od območij upravno teritorialnih enot
ali lokalnih skupnosti. V nekaterih primerih pa bi krajevna
pristojnost območne enote lahko zajemala samo en del
države. Zato je v predlogu zakona kot nepotrebna opuščena
določba o tem, za katera območja se lahko organizirajo
območne enote, saj bo to predmet vsakokratne ocene pri
odločitvi o oblikovanju takih enot.
V 81. členu je predlagatelj dodal rok osmih dni, v katerem

20

mora upravni inšpektor poslati ustreznemu organu zapisnik
o opravljenem pregledu.
Predlagatelj je glede na to, da bo z zakonom določen 1. januar
1994 kot datum za prevzem upravnih nalog, določenih s tem
zakonom, v državno pristojnost, preoblikoval določbe o prenehanju veljavnosti dosedanjih predpisov za upravne organe
občin. Prenehanje teh določb za upravne organe posamezne
občine se veže na konstituiranje organov občine kot lokalne
skupnosti, to je na začetek dela organov v skladu z zakonom,
ki bo urejal lokalno samoupravo. Isto velja tudi za uveljavitev
določb tega zakona o razmerjih do organov lokalnih skupnosti. Dosedanji predpisi namreč poleg razmerij med republiškimi in občinskimi upravnimi organi določajo tudi njihove
organizacijske oblike, način vodenja in razmerja do izvršnih
svetov. Če bi ti predpisi za občinske upravne organe prenehali
veljati že z uveljavitvijo tega zakona, bi do začetka dela novih
občin kot lokalnih skupnosti za občinske upravne organe ta
vprašanja ostala neurejena. Te rešitve so vsebinsko usklajene
tudi z osnutkom zakona o lokalni samoupravi, ki določa roke
za konstituiranje organov lokalnih skupnosti.
Predlagatelj je v zakon vnesel novo poglavje s štirimi členi, ki
ureja razmerja uprave do izvajalcev javnih služb iz republiške
pristojnosti. Po ponovni proučitvi je na predlog Službe Vlade
za zakonodajo razčlenil 10. člen tega zakona in uredil način
izvrševanja nadzorstva nad zakonitostjo dela javnih služb ter
strokovnega nadzora nad izvajanjem dejavnosti. V tem
zakonu gre zgolj za določbe načelnega značaja, ki jih bodo
glede na vsebino dejavnosti posamezne javne službe urejali
področni zakoni oziroma jih v določeni meri že urejata zakon
o zavodih in zakon o gospodarskih javnih službah. Dejavnost
javnih služb je oziroma bo tako raznolika, da v tem zakonu ni
mogoče urediti vseh specifičnosti. Ker bodo posamezni izvajalci javnih služb izdajali tudi posamične akte v upravnem
postopku, je tudi v 84. členu dodana določba, ki uvaja
upravno nadzorstvo tudi nad izvrševanjem predpisov o upravnem postopku v javnih službah, in sicer v takem obsegu, kot
ga zakon predvideva za lokalne skupnosti, kadar te odločajo
v upravnem postopku v zadevah iz lastne pristojnosti.
Predlagatelj je proučil tudi pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora k tretjemu odstavku
64. člena (prej variantni dodatek 65. člena). Predlagatelj meni,
da je predlagani način ukrepa zoper organ lokalne skupnosti,
ki nalog, prenošenih iz državne pristojnosti, kljub večkratnim
opozorilom ne izvršuje pravilno in pravočasno, primeren.
Ministrstva morajo skrbeti za izvrševanje nalog s svojega
delovnega področja ne glede na to, ali jih opravljajo sama ali
pa so z zakonom po predhodnem soglasju prenošene na
lokalno skupnost. Predlagani ukrep, to je začetek postopka za
odvzem prenošenih nalog, torej za spremembo ustreznega
zakona, je zadnji in izjemen ukrep, ki bi prišel v poštev šele
tedaj, če lokalna skupnost kljub opozorilom ne bi zagotovila
opravljanja prenošenih nalog. Pri tem gre za tiste naloge in
pristojnosti, ki jih po zakonu mora zagotavljati država na
celotnem območju, saj bi bil sicer lahko določen krog državljanov prikrajšan v svojih pravicah oziroma pravnih interesih
oziroma bi bil lahko prizadet javni interes. Taka rešitev bi sicer
v izjemnem primeru res lahko povzročila razlike v pristojnosti
med posameznimi lokalnimi skupnostmi, vendar pa te glede
na ustavno določbo, po kateri je prenos državnih pristojnosti
vezan na predhodno soglasje posamezne lokalne skupnosti,
niso že vnaprej izključene. Zaradi preciznosti je v členu določeno, da bi namesto lokalne skupnosti, ki bi ji bile prenošene
državne naloge odvzete, te naloge opravljal ustrezni upravni
okraj, torej državni organ na istem območju.
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Predlog zakona o UPRAVNIH OKRAJIH - EPA 336
- DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 55. seji dne 11/11-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O UPRAVNIH OKRAJIH,

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in delovnih telesih sodelovali:

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa
12. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 28.10.
1993,174. in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,

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

- mag. Stene VLAJ, svetovalec Vlade v Ministrstvu za
pravosodje.

Predlog zakona o upravnih okrajih
1. člen
S tem zakonom se določa območje upravnih okrajev kot
upravno-teritorialnih enot državne uprave in njihovi sedeži.
2. člen
Območje upravnih okrajev je določeno z območjem občin.
3. člen
Upravni okraji so:

14. Upravni okraj - sedež Tolmin
obsega območje občine Tolmin;
15. Upravni okraj - sedež Idrija
obsega območje občine Idrija;
16. Upravni okraj - sedež Radovljica
obsega območje občin: Radovljica, Jesenice;
17. Upravni okraj - sedež Kočevje
obsega območje občin: Kočevje, Ribnica;
18. Upravni okraj - sedež Črnomelj
obsega območje občin: Črnomelj, Metlika;

1. Upravni okraj - sedež Ljubljana
obsega območje občin: Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center,
Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, Vrhnika;

19. Upravni okraj - sedež Krško
obsega območje občin: Krško, Sevnica, Brežice;

2. Upravni okraj - sedež Grosuplje
obsega območje občin Grosuplje, Litija;

20. Upravni okraj - sedež Domžale
obsega območje občin: Kamnik, Domžale;

3. Upravni okraj - sedež Maribor
obsega območje občin: Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart, Slovenska Bistrica;

21. Upravni okraj - sedež Trbovlje
obsega območje občin: Trbovlje, Hrastnik, Zagorje;

4. Upravni okraj - sedež Celje
obsega območje občin: Celje, Žalec, Laško, Šentjur pri Celju,
Slovenske Konjice;
5. Upravni okraj - sedež Šmarje pri Jelšah
obsega območje občine Šmarje pri Jelšah;
6. Upravni okraj - sedež Koper
obsega območje občin: Koper, Izola, Piran;
7. Upravni okraj - sedež Kranj
obsega območje občin: Kranj, Škofja Loka, Tržič;
8. Upravni okraj - sedež Murska Sobota
obsega območje občin: Murska Sobota, Lendava;
9. Upravni okraj - sedež Ljutomer
obsega območje občin: Ljutomer, Gornja Radgona;
10. Upravni "bkraj - sedež Nova Gorica
obsega območje občin: Nova Gorica, Ajdovščina;
11. Upravni okraj - sedež Novo mesto
obsega območje občin: Novo mesto, Trebnje;
12. Upravni okraj - sedež Ptuj
obsega območje občin: Ptuj, Ormož;
13. Upravni okraj - sedež Velenje
obsega območje občin: Velenje, Mozirje;
poročevalec

22. Upravni okraj - sedež Slovenj Gradec
obsega območje občin: Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem,
Dravograd, Radlje ob Dravi;
23. Upravni okraj - sedež Postojna
obsega območje občine Postojna^
24. Upravni okraj - sedež Logatec
obsega območje občin: Cerknica, Logatec;
25. Upravni okraj - sedež Sežana
obsega območje občin: Sežana, Ilirska Bistrica;
4. člen
Upravni okraji začnejo z delom v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
5. člen
Kadar se z zakonom na območjih občin iz 3. člena tega
zakona ustanovijo nove občine, pa se območje upravnega
okraja v naravi ne spremeni, objavi Vlada Republike Slovenije
imena občin, ki tvorijo območje upravnega okraja.
6. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Sloveniie.
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OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na 12. seji, dne 28. oktobra 1993, opravil prvo
obravnavo predloga zakona o upravnih okrajih in sprejel
predloženo besedilo kot osnovo za pripravo predloga zakona
za drugo obravnavo.
Predlagatelj je upošteval 2. točko stališč in sklepov državnega
zbora, zato je v predlogu zakona predvideno oblikovanje 25
upravnih okrajev.
Oblikovanje upravnih okrajev se opira na različne kriterije:
število prebivalcev in njihova naravna navezanost na določena regionalna središča, razvitost gospodarstva in njegove
infrastrukture, zgodovinski in kulturni razvoj. Glede na omenjene kriterije je Slovenije razmeroma težko vsestransko
zadovoljivo razdeliti na večje upravne enote, upoštevati pa je
potrebno tudi nasprotujoče si želje in razmere posameznih
občin, ki ne dopuščajo njihove združitve. Poseben problem
predstavlja razdelitev gravitacijsko neopredeljenih območij.
Ker gre za upravne okraje splošne pristojnosti, jih je potrebno
oblikovati tako, da najbolj zadovoljujejo potrebo po koordiniranju čim večjega števila upravnih nalog. Najboljša rešitev bi
sicer bila, če bi se upravni okraji teritorialno pokrili s teritorijem druge stopnje lokalne samouprave, vendar pa je povezovanje v širše lokalne skupnosti v izključni pristojnosti lokalnih
skupnosti.
Glede na številne pripombe, predloge in razprave ob prvi
obravnavi so v predlogu zakona, pripravljenem za drugo
obravnavo v državnem zboru, spremenjena območja nekaterih predvidenih upravnih okrajev, saj morajo biti in območja in
sedeži upravnih okrajev določeni na ta način, da omogočajo
tako smotrno in učinkovito delovanje upravnih struktur kakor
tudi dobro dostopnost upravnih funkcij čim večjemu številu
ljudi.
V skladu s 3. točko stališč in sklepov državnega zbora je
predlagatelj ponovno proučil določitev sedežev posameznih
upravnih okrajev. Glede na to je v besedilu predloga zakona,
pripravljenega za drugo obravnavo, drugače določen sedež
20. upravnega okraja.

22

Tako je sedež upravnega okraja, ki obsega območje občin
Domžale in Kamnik, določen v Domžalah. Predlagatelj se je za
spremembo sedeža tega okraja odločil na podlagi proučitve
vseh kriterijev, upoštevnih za določitev središča upravnega
okraja. V Domžalah so nekatere upravljalske dejavnosti (ki
delno pokrivajo tudi območje občine Kamnik) na relativno
visokem nivoju. Poleg tega razpolagajo z ustreznimi prostori,
kadri, strojno in programsko opremo za vzpostavitev regijskega centra. V Domžalah je najmočnejša zgostitev prebivalcev (Domžale 44.185 prebivalcev, Kamnik 28.766 prebivalcev),
ekonomskih in družbenih struktur v tej urbani regiji. Domžale
so močnejše tudi po številu aktivnega prebivalstva (20.700,
Kamnik 13.083). V upravnih organih občine Domžale je zaposlenih 120 delavcev, v občini Kamnik pa 89 delavcev. Na
Domžale se navezujejo tudi funkcionalno nižja središča, ki
skupaj z njimi tvorijo hierarhično omrežje naselij, na katerega
se, navezuje tudi vsa infrastruktura. Poleg tega se Domžale
nahajajo tik ob glavnem cestnem križu Slovenije.
Predlagatelj ponovno poudarja, da določitev sedeža ne
pomeni koncentracijo upravljanja v tem sedežu, saj bodo
v vseh upravnih okrajih organizirane izpostave za območje
ene ali več sedanjih občin, kar bo zagotavljajo dostopnost
posameznih upravnih funkcij prebivalcem na posameznih
območjih upravnega okraja. Število in sedeži izpostav bodo
določeni z aktom o organizaciji upravnega okraja, ki ga bo
izdal načelnik okraja s soglasjem vlade.
V zvezi s 4. točko stališč in sklepov državnega zbora predlagatelj opozarja na 5. člen predloga zakona. V členu je predvideno, da v primeru, ko se na območjih sedanjih občin ustanovijo nove občine, vendar se območje upravnega okraja
v naravi ne spremeni, ni potrebna sprememba zakona, temveč
Vlada objavi imena občin, ki tvorijo območje upravnega
okraja. V primeru, da se bo z ustanovijo novih občin tudi
v naravi spremenilo območje upravnega okraja, pa bo
potrebna seveda sprememba predloženega zakona. Vendar
predlagatelj meni, da taka vnaprejšnja določba v zakonu ni
potrebna.
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Predlog zakona o SKUPNOSTI ŠTUDENTOV - EPA 339
- DRUGA OBRAVNAVA
Na podlagi 174. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list
RS, št. 40/93) vlagamo
- PREDLOG ZAKONA O SKUPNOSTI ŠTUDENTOV
in vam ga pošiljamo v drugo obravnavo ter predlagamo,
da se uvrsti na decembrsko zasedanje Državnega zbora.
Zakon smo pripravili v skladu s sklepi, ki jih je sprejel
Državni zbor na svoji 12. seji. Zakon je bil pripravljen
v roku, ki nam ga je predpisal Državni zbor in je bil pred
samo vložitvijo usklajevan s pristojnimi službami. Mnenja

smo, da bo zakon zaradi navedenega deležen hitre in
konstruktivne obravnave. Upamo, da si bo Državni zbor
kljub obilici dela in veliki odgovornosti, lahko vzel tudi
nekaj časa za študente in izpeljal že predvideno obravnavo
zakona na decembrski seji Državnega zbora.
Breda PEČAN, IL r.
Andrej LENARČIČ, I. r.
Jožef KOPŠE, I. r.
Igor OMERZA, I. r.

Zoran MADON, I. r.
Žarko PREGELJ, I. r.
Miroslav MOZETIČ, I. r.

Predlog zakona o skupnosti študentov
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta zakon ureja položaj, delovanje in dejavnost samoupravne
skupnosti študentov iz Slovenije (v nadaljnjem besedilu: študentska organizacija).
2. člen
V študentsko organizacijo se združujejo študentje zaradi urejanja vprašanj skupnega pomena in uresničevanja skupnih
interesov, solidarnega zadovoljevanja skupnih potreb ter
opravljanja zadev iz državne pristojnosti, ki so dane študentski organizaciji z javnim pooblastilom.
II. STATUSNA OPREDELITEV ŠTUDENTSKE
ORGANIZACIJE
3. člen
V študentski organizaciji se pravice pridobijo ali prenehajo
s pridobitvijo ali izgubo statusa študenta na visokošolskem
zavodu v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom.
Študetnska organizacija je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in temeljni akt
študentska organizacije.
Na visokošolskih zavodih in v samoupravnih lokalnih skupnostih se oblikujejo organizacije študentov. Te organizacije študentov so pravne osebe s pooblastili v pravnem prometu, ki
jih izvršujejo v imenu in za račun študentske organizacije, če
tako določi temeljni akt Študentske organizacije.
4. člen
Študentska organizacija ima temeljni akt, s katerim uredi:
- ime in sedež študentske organizacije,
- cilje in načela, po katerih študentska organizacija deluje,
- organe, njihovo sestavo, način volitev oziroma imenovanja
in razrešitve članov organov ter mandatno dobo,
- pravice, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov študentske organizacije,
- način zagotavljanja javnosti dela študentske organizacije in
njenih organov,
- način ustanovitve in delovanje organizacij študentov na
visokošolskih zavodih in v samoupravnih lokalnih skupnostih,
- organiziranost in delovanje interesnih oblik povezovanja
študentov,
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- naloge in dejavnosti, ki jih študentska organizacija opravlja
in zastopanje v pravnem prometu,
- vire materialnih sredstev in način nadzora nad razpolaganjem s sredstvi,
- druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in
poslovanje študentske organizacije v skladu z zakonom ter
njenimi cilji in načeli.
III. POOBLASTILA IN DEJAVNOSTI
5. člen
Študentska organizacija
1.
sprejema, organizira in izvaja programe interesnin aejavnusu
študentov na področju kulture, športa, tehnične kulture in
drugih področij interesnega delovanja študentov, določenih
z nacionalnim programom visokega šolstva in drugimi nacionalnimi programi, ki se financirajo s sredstvi iz državnega
proračuna ter drugih virov.
2.
sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj študentov;
3.
zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja študentov;
4.
v skladu s statutom visokošolskega zavoda imenuje predstavnike študentov, ki sodelujejo pri delu in upravljanju visokošolskega zavoda ter ustvarja pogoje za njihovo učinkovito delovanje;
5.
zagotavlja sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih
zadev, ki jih občina, mestna občina ali širša samoupravna
lokalna skupnost ureja samostojno na področjih, ki vplivajo
na življenje in delo študentov;
6.
zagotavlja vpliv študentov pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki urejajo delo in življenje študentov;
7.
zagotavlja vpliv študentov pri upravljanju javnih zadev in pri
delu državnih organov;
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8.
imenuje predstavnike študentov v organe in delovna telesa
mednarodnih organizacij in skupnosti, katerih članica je
Republika Slovenija, v katerih sodelujejo predstavniki študentov;

opravlja druge z zakonom ali temeljnim aktom določene
naloge in dejavnosti.
6. člen
Občine in druge samoupravne lokalne skupnosti s svojimi akti
zagotovijo sodelovanje predstavnikov študentske organizacije pri obravnavi vseh zadev, ki se nanašajo na interese
študentov v lokalni skupnosti.
7. člen
Državni organi so dolžni zagotoviti sodelovanje predstavnikov
študentske organizacije pri obravnavi vseh zadev, ki urejajo
vprašanje ekonomske in socialne varnosti študentov ter drugih področij, ki vplivajo na njihovo delo in življenje.
Način sodelovanja študentov iz prejšnjega odstavka uredijo
državni organi v svojih aktih.
Pred določanjem predlogov zakonov in drugih odločitev
s področij iz prvega odstavka tega člena, ki jih sprejemajo
pristojni državni organi in organi z javnimi pooblastili, morajo
o njih obvestiti študentsko organizacijo in obravnavati ter
sprejeti stališča do prejetih mnenj in pobud. O sprejetih stališčih so dolžni obvestiti študentsko organizacijo.
8. člen
Študentska organizacija lahko za dosego svojih v temeljnem
aktu določenih ciljev organizira gospodarske ali druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje teh dejavnosti.
Študentska organizacija lahko v okviru notranjih organizacijskih enot opravlja dejavnosti, določene s temeljnim aktom, če
se opravljajo za potrebe študentov in katerih cilj opravljanja ni
pridobivanje dobička.
IV. FINANCIRANJE
9. člen
Sredstva za delovanje študentska organizacija pridobiva iz
provizije, ki jo plačujejo delodajalci v višini 10% od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov, iz
proračunov, prispevkov študentov, prihodkov od dejavnosti,
ki jih opravlja za uresničevanje nalog in ciljev, prihodkov od
lastnega premoženja, dotacij in daril ter drugih virov.
Provizijo iz prejšnjega odstavka za račun študentske organizacije zaračunajo organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji v skladu s predpisi na področju zaposlovanja. Način obračunavanja provizije
se določi s pogodbo o koncesiji.

S premoženjem študentska organizacija upravlja in razpolaga
v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.
10. člen
Finančno in materialno poslovanje in razpolaganje s pridobljenimi sredstvi poteka pod pogoji in na način, določen
z zakonom in akti študentske organizacije.
Nadzor nad zakonitostjo razpolaganja s sredstvi opravljajo
ministrstvo, pristojno za finance in ministrstvo, pristojno za
visoko šolstvo ter računsko sodišče.
11. člen
Visokošolski zavodi so dolžni zagotoviti prostorske in druge
pogoje za uresničevanje nalog in dejavnosti študentske organizacije na visokošolskem zavodu.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Študentska organizacija iz prvega odstavka tretjega člena
tega zakona je ustanovljena, ko predstavniki študentov, izvoljeni na neposrednih in tajnih volitvah, izvedenih na vseh
visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, sprejmejo
temeljni akt študentske organizacije.
13. člen
Študentska organizacija kot pravna naslednica Zveze skupnosti študentov Slovenije prevzame vse njene pravice in obveznosti, ki jih je imela pred združitvijo v Zvezo socialistične
mladine Slovenije oziroma jih je pridobila v obodbju, ko je
delovala v okviru Zveze socialistične mladine Slovenije in
njenih organizacijskih oblik.
Premoženje nekdanje Zveze socialistične mladine Slovenije
in njenih organizacijskih oblik ugotovi v sodelovanju s študentsko organizacijo posebna komisija, ki jo imenuje Vlada
Republike Slovenije v roku enega meseca po pričetku veljavnosti tega zakona. Na podlagi ugotovljenega premoženja
komisija v sodelovanju in s soglasjem študentske organiazcije
pripravi predlog delitvene bilance, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije v roku enega leta po pričetku veljavnosti tega
zakona. Drugi pravni nasledniki, fizične in pravne osebe, ki
imajo v lasti, razpolagajo, ali upravljajo s premoženjem nekdanje Zveze socialistične mladine Slovenije in njenih organizacijskih oblik, morajo v skladu s sprejeto delitveno bilanco
izročiti v last premoženje študentski organizaciji v roku enega
meseca po sprejetju delitvene bilance.
14. člen
Do ustanovitve računskega sodišča opravlja nadzor nad uporabo sredstev Služba družbenega knjigovodstva.
15. člen
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 28. 9.
1993, obravnaval predlog Zakona o skupnosti študentov
- prva obravnava in odločil, da ga sprejema (1. točka stališč
in sklepov).
Skupini poslancev je, kot predlagatelju, naložil:
- da naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
uskladi urejanje položaja, vloge in dejavnosti skupnosti študentov kot oblike interesnega združevanja z obsegom možnega zakonskega urejanja teh vprašanj in z zakonodajo na
drugih področjih,
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- natančno opredeli odgovornosti oziroma kontrolo nad
delovanjem skupnosti študentov,
- upošteva vse pripombe Sekretariata Državnega zbora za
zakonodajo in pravne zadeve in stališča Odbora za finance in
kreditno-monetarno politiko,
- opusti sporne navedbe v uvodnem besedilu predloga zakona,
- da pripravi besedilo predloga zakona za drugo obravnavo
do konca meseca oktobra.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravporočevalec

navo v Državnem zboru proučil vse pripombe, ki so bile dane
na obravnavi v Državnem zboru, Odobru za kulturo, šolstvo in
šport, Odboru za finance in kreditno-monetarno politiko in
mnenji Sekretariata za zakonodajo ter pravne zadeve in Vlade
Republike Slovenije ter jih ustrezno vključil v zakonski tekst.
1.
Zakon ne ureja samoupravnih razmerij, ker se le-te praviloma
urejajo z akti samoupravne skupnosti, prav tako pa ne posega
v urejanje razmerij med študentsko organizacijo in organi
v visokošolskih zavodih. Zakon ureja minimalni okvir, potreben za delovanje samoupravne skupnosti študentov v Republiki Sloveniji.
V Državnem zboru sprejeti amandma k predlogu Zakona
o visokem šolstvu določa, da imajo študenti avtonomno pravico do oblikovanja skupnosti študentov, način uresničevanja
te pravice se določi z zakonom. Zato se v uvodnih določbah
predloga zakona opredeljuje samoupravno skupnost študentov Slovenije, za katero določa tudi krajši naziv »študentska
organizacija«, ker je ta naziv že uveljavljen v nekaterih drugih
zakonih Republike Slovenije (zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o dohodnini). (1. člen)
2.
Specifična dejavnost, delovanje in položaj študentske organizacije narekuje njeno posebno statusno opredelitev. Zakon
opredeljuje študentsko organizacijo kot samoupravno skupnost, v kateri pridobijo pravice osebe, ki si v skladu z zakonom
pridobijo status študenta na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji. Ustanovijo jo študentje sami s tem, da prek
svojih izvoljenih predstavnikov sprejmejo temeljni akt, pravna
subjektiviteta te organizacije pa izhaja neposredno iz zakona.
S temeljnim aktom se določi, katere organizacijske oblike
povezovanja študentov bodo imele status pravne osebe,
katere pa bodo delovale kot oblika dela študentske organizacije. (3. in 12. člen)
Glede na načelno vprašanje, v kolikšni meri je mogoče z zakonom urejati dimenzijo samoupravnih razmerij, ki se praviloma
urejajo z akti samoupravnih skupnosti, zakon ne določa vsebinskih rešitev (npr. organov študentske organizacije, način
volitev ipd.). Le-te so prepuščene dogovoru študentov. Zakon
določa le, da ima študentska organizacija temeljni akt in
zadeve, ki jih mora v njem urediti ter pristojni organ za
sprejem temeljnega akta. Med obvezne sestavine, ki jih mora
temeljni akt vsebovati, sta dodani način zagotavljanja javnosti
dela študentske organizacije in njenih organov ter pravice,
dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov. (4. člen)
S sprejemom tega zakona ne bo omejena pravica študentov,
da ustanavljajo društva oziroma zveze društev, prav tako ne
omejuje pravice študentov, da ustanovijo oziroma delujejo
v političnih strankah oziroma ustanavljajo v skladu z drugimi
zakoni organizacije, ki temeljijo na prostovoljnem članstvu.
Z uveljavitvijo tega zakona se bodo razširile možnosti uveljavljanja nihovih specifičnih potreb in interesov, še zlasti pri
interesnem povezovanju na področju kulture, športa in drugih
področij interesnega delovanja študentov in pri zagotavljanju
vpliva študentov pri upravljanju javnih zadev.
3. Pooblastila In dejavnosti
Nacionalni program visokega šolstva bo določal okvirni
obseg potrebnih sredstev tudi za interesne dejavnosti študentov, za katere se zagotavljajo sredstva s proračunom Republike Slovenije. Po predlaganem zakonu bo študentska organizacija imela pooblastila za sprejem programa interesnih
dejavnosti študentov in naloge pri organiziranju in izvajanju

poročevalec

dejavnosti na področju kulture, športa, tehnične kulture in
drugih področij interesnega delovanja študentov.
Zakon študentski organizaciji daje pristojnost, da v skladu
s statuti visokošolskih zavodov izvaja postopke za imenovanje
predstavnikov študentov v organih visokošolskih zavodov.
Preko študentske organizacije bodo študentje lahko vplivali
na sprejemanje zakonskih in drugih predpisov, ki urejajo delo
in življenje študentov ter uveljavljali svoje interese v občinah
in drugih samoupravnih lokalnih skupnostih. Državni organi
in organi samoupravnih lokalnih skupnosti bodo s svojimi akti
določili način sodelovanja predstavnikov študentske organizacije pri obravnavi vseh zadev, ki zadevajo predvsem vprašanja ekonomske in socialne varnosti študentov. (5., 6., in7.
člen)
4.
Študenstka organizacija bo v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezne dejavnosti, lahko opravljala gospodarske in druge
dejavnosti oziroma organizirala njihovo opravljanje (8. člen).
S tem veljajo tudi za študentsko organizacijo vse kazenske
določbe, določene z zakoni na področju posamezne dejavnosti.
5.
Za opravljanje svojih nalog bo študentska organizacija pridobivala javna sredstva in sredstva iz drugih virov. Javna sredstva za financiranje interesnih dejavnosti študentov bo opredelil Državni zbor s sprejemom nacionalnega programa visokega šolstva, zagotavljala pa se bodo v proračunu Republike
Slovenije. Poleg tega bo študentska organizacija lahko pridobivala tudi druga sredstva iz državnega proračuna, če bodo
izpolnjeni pogoji za njihovo pridobitev iz drugih nacionalnih
programov (kultura, šport, ipd.).
Študentska organizacija bo tako kot do sedaj pretežni del
potrebnih sredstev za svoje delovanje pridobivala iz provizije
v višini 10% od prejemkov iz naslova plačil za začasno ali
občasno opravljanje dela študentov, ki jo zaračunavajo delodajalcem organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja
dela na podlagi pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi na
področju zaposlovanja.
Predvidena sredstva so tudi prostovoljni prispevki študentov
za izvedbo različnih programov, ki bodo organizirani za študente, daril in drugih virov (9. člen).
6.
Interni nadzor nad razpolaganjem s sredstvi mora študentska
organizacija urediti s temeljnim aktom. Poleg tega pa bodo
nadzor nad zakonitostjo poslovanja študentske organizacije
opravljali ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo ter ministrstvo, pristojno za finance, računsko sodišče ter drugi pristojni
državni in drugi organi in organizacije, ki na podlagi drugih
zakonov in predpisov opravljajo določeno nadzorno funkcijo
(10. člen).
V prehodnih in končnih določbah je določeno, da bo ustanovitve računskega sodišča nadzor nad uporabo sredstev študentske organizacije opravlja Služba družbenega knjigovodstva. (14. člen)
7.
Zakon določa tudi pravno nasledstvo Zveze skupnosti študentov Slovenije in urejuje način ugotavljanja in delitve premoženja, ki je bilo pridobljeno v času združitve študentske in
mladinske organizacije (13. člen).
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Predlog zakona o PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI
TER VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC - EPA 237
- DRUGA OBRAVNAVA
Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 18/92) ter prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, 40/93)
vlagamo člani poslanske skupine Demokratov - Demokratske stranke
PREDLOG ZAKONA O PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI TER VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA
IN PRAVIC,
ki ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
tretjega odstavka 174. člena v zvezi s 188. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. Državnemu

zboru predlagamo, da predlog zakona uvrsti na dnevni red
decembrske seje.
Na podlagi 176. člena poslovnika Vam sporočamo, da
bova pri delu delovnih teles in Državnega zbora Republike
Slovenije kot predstavnika predlagateljev sodelovala Tone
Peršak in Igor Bavčar.
Tone PERŠAK, I. r.

mag. Igor OMERZA, I. r.

Igor BAVČAR, I. r.

Danica SIMŠIČ, I. r.

dr. Dimitrij RUPEL, I. r.

Andrej LENARČIČ, I. r.

Predlog zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega
premoženja in pravic
1.člen
Agrarnim skupnostim se vrnejo premoženje in pravice, ki so
jim bile odvzete po zakonu o agrarnih skupnostih (Uradni list
LRS, št. 52/47) in zakonu o razpolaganju s premoženjem
bivših agrarnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 7/65 - prečiščeno besedilo) ter drugih predpisih po letu 1945 oziroma za
Primorsko po letu 1920. Za agrarne skupnosti iz prvega
odstavka tega člena se štejejo tudi podobčine, vasi, srenje,
soseske, korporacije, urbarialne in druge po izvoru podobne
skupnosti.
2. člen
Agrarna skupnost se šteje za ponovno vzpostavljeno, če
v kraju, kjer je že obstajala, najmanj trije nekdanji člani ali
njihovi dediči oziroma pravni nasledniki, na katere je bila
pravica prenešena, podpišejo izjavo o ponovni vzpostavitvi.
3. člen
Agrarna skupnost mora s pravili v pisni obliki določiti svojo
organizacijo, notranje odnose ter pravice in dolžnosti posameznih članov.
Agrarna skupnost se vpiše v register agrarnih skupnosti, ki ga
vodi upravni organ, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo.
Zahtevi za vpis morajo biti priložena pravila agrarne skupnosti, zapisnik o ponovni vzpostavitvi in izjave iz prejšnjega
člena tega zakona. Z dnem vpisa v register pridobi agrarna
skupnost pravno in poslovno sposobnost.
Nekdanji član agrarne skupnosti ali njegov dedič oziroma
pravni naslednik lahko po tem zakonu pridobi le tisti obseg
premoženja oziroma pravic in obveznosti, ki jih je užival
oziroma nosil pred odvzemom premoženja in pravic agrarne
skupnosti. Preostali deleži premoženja oziroma pravic, katerih lastniki oziroma nosilci so neznani, odsotni ali njihovo
prebivališče ni znano, pripadajo agrarni skupnosti kot celoti.
Novi člani pridobijo pravice v skladu s pravili agrarne skupnosti.
4. člen
Za vračanje premoženja oziroma pravic agrarnih skupnosti se
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smiselno uporabljajo določbe tretjega poglavja zakona
o denacionalizaciji, ki se nanašajo na vračanje nepremičnin in
predpisi, izdani na njegovi podlagi.
Ob vrnitvi premoženja oziroma pravic agrarni skupnosti se
članom dosedanjih pašnih skupnosti upoštevajo vloženo
delo, vlaganja na zemljiščih ter koristi, pridobljene na podlagi
udeležbe pri skupni paši.
Za ugotavljanje ovir, zaradi katerih premoženja oziroma pravic ni mogoče vrniti ter vračanje premoženja oziroma pravic,
se smiselno uporabljajo določbe predpisov o denacionalizaciji, predpisov, ki urejajo režime gospodarjenja z gozdovi,
kmetijskimi zemljišči, vodami, rudami in javnimi potmi ter
določbe zakona o temeljih lastninskopravnih razmerij (Uradni
list SFRJ, št. 6/80 in 36/90).
V primerih, kadar so podane ovire, zaradi katerih pravic ni
mogoče vrniti, pripada agrarni skupnosti odškodnina, odmerjena po metodologiji, ki jo določi Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Postopek za vrnitev premoženja oziroma pravic agrarnih
skupnosti se začne na podlagi zahteve agrarne skupnosti, ki ji
mora biti priloženo potrdilo o vpisu v register agrarnih skupnosti. O zahtevah odločajo upravni organi, pristojni za kmetijstvo in gozdarstvo po postopku in na način, ki ga določajo
predpisi o denacionalizaciji. Podlaga za ugotavljanje in vračanje premoženja ter pravic so:
- odločbe o razlastitvi,
- izpiski iz zemljiške knjige in katastra ter
- druga dokazna sredstva po zakonu o upravnem postopku.
Rok za vložitev zahteve je dve leti po uveljavitvi tega zakona.
6. člen
Postopki, uvedeni na podlagi zakona o denacionalizaciji, se
nadaljujejo po določbah istega zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

poročevalec

Predlog zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic je Državni
zbor Republike Slovenije v prvi zakonodajni fazi obravnaval na svoji 11. seji, dne 17. septembra 1993 in ga na
podlagi 185. člena poslovnika državnega zbora po opravljeni prvi obravnavi v predloženem besedilu sprejel ter
s sUdišči in sklepi naložil predlagateljem, da v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije in Zvezo razlaščenih vasi
Slovenije za novembrsko sejo Državnega zbora pripravimo predlog zakona za drugo obravnavo. Hkrati nam je
državni zbor naložil, da pri tem upoštevamo stališča in
mnenja Vlade Republike Slovenije, Komisije za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine (matičnega delovnega telesa) ter Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve.
Med pripravo predloga zakona za drugo obravnavo smo
se predlagatelji štirikrat sestali s predstavnicama Vlade
Republike Slovenije, predstavnikom Zveze razlaščenih
vasi Slovenije ter k sodelovanju povabili tudi nekatere
druge strokovnjake in zainteresirane zunanje sodelavce.
Pri tem smo preučili zahteve, mnenja in predloge, ki jih je
ob prvi obravnavi na predlog matičnega delovnega telesa
sprejel Državni zbor in jih ustrezno vključili v besedilo
predloga zakona.
V zvezi s tretjo točko stališč in sklepov državnega zbora
smo predlagatelji - upoštevaje dejstvo, da sami za zahtevano analizo nimamo ustreznih možnosti - za pridobitev
podatkov o obsegu premoženja, ki naj bi se vrnilo, zaprosili Vlado Republike Slovenije. Gre za podatke (za oktober 1993), ki izhajajo iz vloženih zahtevkov, ki so jim za
primerjavo priloženi podatki o obsegu tega premoženja
po okrajih za leto 1948. Ob tem skupaj z vlado opozarjamo,
da zaradi nezadostnega odziva občin, ki so bile za posredovanje tovrstnih informacij zaprošene, pregled ni
popoln, temveč zgolj orientacijski, vendar menimo, da
kljub temu za prikaz obsega premoženja dovolj ilustrativen. Podatki so navedeni v okviru posebne priloge k obrazložitvi, ki vsebuje tudi pravno-zgodovinski pregled ter
kratek primerjalni prikaz pravne ureditve tega vprašanja
v sosednji Italiji.
Upoštevaje zgodovinsko dejstvo, da se je razlaščanje
agrarnih skupnosti pričelo že pred letom 1947 (na Primorskem celo prej), smo v skladu s stališči državnega zbora,
da je treba natančneje opredeliti upravičence, 1. člen
zakonskega predloga dopolnili z besedilom, da se agrarnim skupnostim vrnejo premoženje in pravice, ki jim je
bilo odvzeto po letu 1945, na Primorskem pa po letu 1920.
Na ta način je tudi jasneje in izrecneje opredeljeno
obdobje, na katerega se zakon nanaša. Kot pa je najavljeno že prej, je (okvirni) pregled, ki nuj bi v segmentu, ki
zadeva obseg tega premoženja in pravic, nakazal na razsežnost problematike, podan v prilogi. V okvir natančnejšega opredeljevanja upravičencev sodi tudi dopolnilo,
v katerem smo navedli, da so z izrazom agrarne skupnosti
mišljene tudi druge po izvoru sorodne oblike skupnosti.
Prvotno predlagani cenzus ene tretjine nekdanjih članov
oziroma njihovih dedičev za ponovno vzpostavitev
agrarne skupnosti smo nadomestili z zahtevo, da izjavo
o ponovni vzpostavitvi podpišejo le trije nekdanji člani,
njihovi dediči ali pravni nasledniki, na katere je bila pravica prenesena. Iz razprave in glasovanja v državnem
zboru je namreč sledilo, nuj takšnih omejitev zakon ne bi
vseboval, tudi v zvezi s stanjem v nekaterih slovenskih
krajih (npr. na Kočevskem), saj bi marsikje ob uzakonitvi
zahteve po udeležbi tretjine nekdanjih članov oz. njihovih
pravnih naslednikov pri ponovni vzpostavitvi, dejansko
onemogočili ponovno vzpostavitev skupnosti. Ta popravek utemeljujemo tudi s Sterilnimi pripombami
k prvotno postavljenemu cenzusu, razpravo v državnem
zboru in zavrnitvijo predloga Samostojne poslanske skupine, nuj se slednji celo zviša na eno polovico. Menimo
namreč, da je potrebno ločevati vprašanji ponovne vzpostavitve subjekta ter vračanja premoženja oziroma pravic.
poročevalec

Rokov za ponovno vzpostavitev posebej ne navajamo, soj
smo izhajali iz dejstva, da je osnovni zakon, ki rešuje
vprašanje vračanja nacionaliziranega premoženja, zakon
o denacionalizaciji. Zato je naš predlog, naj časovni okvir,
ki ga opredeljuje navedeni zakon, smiselno velja tudi za
vračanje premoženja in pravic nekdanjih agrarnih skupnosti. Jasno pa je, da morajo biti pred iztekom tega roka
tudi vzpostavljene agrarne skupnosti kot upravičenci do
vračanja.
Med spremembami, opravljenimi z namenom natančneje
opredeliti subjekte, ki sodelujejo pri ponovni vzpostavitvi
agrarnih skupnosti, omenjamo dopolnitev besede
»dediči« z izrazom »pravni nasledniki, na katere je bila
pravica prenesena«, saj bi z upoštevanjem samo dedičev
neutemeljeno postavili preozek okvir za njeno ponovno
vzpostavitev.
Ponovna vzpostavitev agrarnih skupnosti je torej vezana
na pisne izjave najmanj treh bivših članov, njihovih dedičev oziroma pravnih naslednikov, na katere je bila pravica
prenesena. S takšno opredelitvijo zajamemo tudi situacije, kakršna je npr. v občini Lendava, kjer so še vedno
dejavni t.i. urbarialni odbori. Agrarna skupnost na takšni
podlagi sprejme pisna pravila (npr. na občnem zboru).
Praviloma naj bi šlo zgolj za prenos starih, ponekod po
ustnem izročilu ohranjenih pravil na papir. Ta pravila
skupaj z zapisnikom o ponovni vzpostavitvi (tu ne postavljamo nobenih posebnih zahtev glede obličnosti, upoštevaje vsebino podobnih aktov pa naj bi takšen dokument
vseboval imena in podatke o vzpostaviteljih, sklep o sprejemu pravil, izvolitvi organov, navedbo kroja in datuma
vzpostavitve ter podpisom osebe, ki jo določi agrarna
skupnost) predstavljajo podlago za vpis v register agrarnih skupnosti, ki ga vodi pristojni upravni organ, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo. Glede na ustavno
določbo, da organizacijo uprave ureja zakon, zakonodaja
s tega področja pa je trenutno še vedno predmet parlamentarne obravnave, ne navajamo konkretno ali bo register agrarnih skupnosti voden centralizirano ali v decentraliziranih enotah uprave. Isto velja tudi za postopek
vračanja premoženja ali pravic.
Predlog zakona dopolnjujemo tudi z rešitvijo, da z dnem vpisa
v register skupnost pridobi pravno in poslovno sposobnost.
Predlagamo jo z namenom, da se skupnostim olajša udeležba
v pravnem prometu, omogoči večja razvidnost finančnega
poslovanja (npr. odpiranje žiro računov) in davčnih obveznosti ter vzpostavi tudi ustrezen nadzor nad njim.
Predlagatelji smo v skladu s stališči in sklepi državnega zbora
jasneje opredelili, da so nekdanji člani skupnosti, njihovi
dediči oziroma pravni nasledniki lahko lastniki oziroma
nosilci pravic in obveznosti zgolj v obsegu, kakršen jim je
pripadal pred razlastitvijo. Morebitni preostali deleži pripadejo agrarni skupnosti kot celoti le v upravljanje. Tu smo
dodali tudi navedbo, da lahko agrarna skupnost v skladu
s svojimi pravili vključi tudi nove člane, ti pa ne morejo biti
lastniki idealnih deležev, temveč zgolj nosilci pravic.
Po enakimi pogoji (torej ob upoštevanju pravil) se lahko
agrarni skupnosti pridružijo tudi člani dosedanjih pašnih
skupnosti, pri vračanju premoženja pa se jim upoštevajo
vloženo delo, sredstva ter pridobljene koristi, pridobljene na
podlagi udeležbe pri skupni paši.
V zvezi s četrto točko stališč in sklepov državnega zbora gre
ponovno poudariti, da so upravičenci do vrnitve lastnine
oziroma pravic agrarne skupnosti kot celota, kar je poglavitna
razlika med tem zakonom in zakonom o denacionalizaciji (ta
bi omogočil zgolj vračanje posameznikom) in bistveni razlog
za njegov sprejem. Pri tem je potrebno spomniti na eno od
poglavitnih načel tega zakona (vračanje premoženja in pravic
na način, kot so bile odvzete) ter ponovno opozoriti, da niti
zakon o agrarnih skupnostih niti zakon o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti premoženja in pravic
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nista odvzemala posameznim fizičnim osebam, ampak sta
agrarnim skupnostim skupno premoženje v celoti in naenkrat
odvzela (s tem v bistvu eliminirala njihov osnovni namen in jih
na ta način odpravila) ter ga dala v upravljanje gospodarskim
podjetjem, zadrugam in drugim upravljalcem družbenega
premoženja s skupno odločbo.
V isti točki nam je državni zbor naložil, naj jasneje opredelimo
postopek vračanja lastnine na premoženju. Tudi tu smo se
predlagatelji oprli na veljavni zakon o denacionalizaciji, zato
podrobnosti v zvezi s postopkom ne navajamo. Organ, pred
katerim se uvede postopek, je (enako kot pri postopkih denacionalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov ter kmetijskih
gospodarstev) okrajni upravni organ, pristojen za kmetijstvo
in gozdarstvo. Po sklepu državnega zbora smo določbo
o uvedbi postopka (5. člen) spremenili tako, da se postopek
začne na zahtevo stranke, torej agrarne skupnosti. Skupnost
mora zahtevi priložiti tudi potrdilo o vpisu v register agrarnih
skupnosti, vložiti zahtevo za vrnitev ter jo ustrezno dokumentirati. Podlaga za ugotavljanje premoženja agrarnih skupnosti
so odločbe o razlastitvi, vknjižbe v zemljiški knjigi, drugi
dokumenti iz časa pred razlastitvijo (na Primorskem iz let
pred 1924, za ostalo Slovenijo pa pred 1945), podatki Franciscejskega katastra (GEMEIND, ORTS GEMEIND ali DORF
GEMEIND) za Primorsko do I. 1918, za ostalo Slovenijo pa do
1.1945 ter druga dokazna sredstva, ki jih opredeljuje zakon
o upravnem postopku (skratka vse, kar je relevantno za
dokazni postopek, npr. navedbe prič). Predlog zakona kot rok
za vložitev zahteve določa dve leti po uveljavitvi tega zakona.
Tudi za primere, ko bodo podane ovire za vračanje premože-

nja oziroma pravic, se predlagatelji sklicujemo na zakon
o denacionalizaciji. Takšna ureditev je možna in uporabna
tudi takrat, kadar se ne vrača premoženje, temveč pravica. Pri
tem predlagamo, da merila oziroma metodologijo izračunavanja višine odškodnin za primere, kadar vračanje pravic ne bo
mogoče, opredeli vlada.
V skladu s sklepom državnega zbora smo upoštevali tudi
pripombo glede usklajenosti tega zakona z ostalo veljavno
zakonodajo, ki se nanaša na kmetijska zemljišča, gozdove,
vode, rude, javne poti in ceste. Tako smo v 4. členu predloga
zakona opredelili, da se agrarnim skupnostim premoženje in/
ali pravice vrnejo v skladu z zakonodajo s teh področij oziroma režimi gospodarjenja, ki so v njih določeni. Jasno pa je,
da je tudi uresničevanje lastninske pravice ali uživanje pravic,
torej gospodarjenje z zemljišči, vezano na to zakonodajo.
Predlagatelji smo pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo upoštevali tudi dejstvo, da so bile s strani članov
nekdanjih agrarnih skupnosti v skoraj dveh letih po uveljavitvi
zakona o denacionalizaciji že vložene zahteve za vrnitev premoženja (po podatkih, razvidnih iz priloge, gre za 325 zahtev).
Izrazito majhen pa je delež končanih postopkov (19 izdanih
odločb). To je navsezadnje tudi argument za sprejem posebnega zakona, ki ga je ob sprejemu predloga zakona v prvi
zakonodajni fazi državni zbor že verificiral. Glede na
postopke, ki že (ali še) tečejo, pa smo zaradi jasnosti dodali
nov člen, ki določa, da se po zakonu o denacionalizaciji začeti
postopki tudi nadaljujejo in končajo po zakonu o denacionalizaciji.
PRILOGA 1

PREGLED PO OBČINAH PO PODATKIH NA DAN 22.10.1993
OBČINA
AJDOVŠČINA
BREŽICE
CELJE
CERKNICA
ČRNOMELJ
DOMŽLAE
DRAVOGRAD
G.RADGONA
GROSUPLJE
HRASTNIK
IDRIJA

Št. AS
12
45
3
18
6
NI BILO AS
1
4
6
2
17

IL. BISTRICA

44

IZOLA
JESENICE
KAMNIK
KOČEVJE
KOPER
KRANJ
KRŠKO
LAŠKO
LENART
LENDAVA
LITIJA
LJ. BEZ.
U.CENTER
U. MOSTE
U. ŠIŠKA
U. VIČ
LJUTOMER
LOGATEC
MARIBOR
METLIKA
MOZIRJE
M. SOBOTA
N. GORICA
N. MESTO
28

14
8
4 (s)
27
14
23
8
NI BILO AS
3
22
NI BILO AS
NI BILO AS
NI BILO AS
5
NI BILO AS
1
4
nekaj
NI PODATKOV
12
68
1
precej
70

HA
1.203
159,7
26
1.387,5
362,3

Z/N

ZAHT.

REŠENI

S IZ

Z/N

12

1 zavr.3

1.5 (s)

58,4
50
23.4
21.5
554,1

N
Z
Z
Z
N

27,5 (s)
10,4 (z)
0,1
72,8
1.5
60
5

1.980
162
10.878
8.000

Z
z

12
6

5.378
1.591
1.234
120

Z/N
N
Z/N
Z

34

48,7
1.520

Z
Z/N

3
22

5,6

13
8

(S)
(z)
(s)
(z)
(s)

5.6 (z)
30 (z)
5 zavr.
0

20,5 (z)
60 (s)

nekaj

ni pod.
41

N
Z/N
Z

1
4
1

0
0
0

112,8
1.233,2
32
943,3
465,7

N
Z
Z/N
N
Z/N

3
19
4
1
28

zavr.
1
0
0
1

0
0,01 (z)
0
61,5 (z)
3,5 (s)
poročevalec

OBČINA

Št. AS

ORMOŽ
PESNICA
PIRAN
POSTOJNA

NI BILO AS
NI BILO AS
34

PTUJ
RADLJE
RADOVLJICA
RAVNE
RIBNICA
RUŠE
SEVNICA
SEŽANA
SL. GRADEC
SL. BISTRICA
SL. KONJICE
ŠENTJUR
ŠK. LOKA
ŠMARJE
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE

114
NI BILO AS
28
NI BILO AS
19
NI BILO AS
2
100
NI BILO AS
1
5
1
4
10
23
NI BILO AS
96

TRŽIČ
VELENJE
VRHNIKA

16
NI BILO AS
5

ZAGORJE
ŽALEC

NI BILO AS
49

HA

Z/N

ZAHT.

REŠENI

S/Z

2 zavr.

329,5
4.904
921,5
12.637

Z

32

1

Z/N

18

0

Z/N

28

1

175,5

Z

6,5
5.000

Z
Z/N

2
40

50
42
1
1.498,2
16,8
6.203

Z
z
z
z
Z/N
Z

8
10
4

91,2

Z/N

6

1.631,7

Z/N

15

N

2

90

5.5 (Z)

2.396 (z)
(s)
(z)
(s)
(z)
(s)

128,7

950
71.319.5
Z/N - ZNANI LASTNIKI Z DELEŽI, OZ. NEZNANI LASTNIKI (cela vas ipd)
S/Z - SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OZ. ZASEBNA LASTNINA

1964 (z)
1,5 (s)
81,8 (z)

352

POVZETEK:
- ŠTEVILO AS - 950 - ni popolno, ker ni popolnih podatkov - ocena cca 1.000
- POVRŠINA - 71.319,5 ha - tudi ocena, ker ni popolnih podatkov po prejšnjih podatkih cca 62.500
- SPREMENJENA NAMEMBNOST
V ZASEBNI LASTNINI

19

5,5 (z)
2 (s)
4.828,2

63.000 ha
109,6
4.719,6
4.829,2 ha

- VLOŽENIH ZAHTEVKOV:352
- IZDANIH ODLOČB: 19

PRILOGA 2
AGRARNE SKUPNOSTI
SLOVENIJA
I) Na zemljiščih, ki so bila tesno povezana z vasjo (gmajnskih
pašnikih in vaških gozdovih), je bila v 18. stoletju lastninska
pravica gospostva že tako zabrisana, da taka zemljišča pogosto niso veljala za služnostna, temveč kot občinsko premožeje. Kot tako jih je štel tudi o. d. z. (občinsko blago, občinsko
dobro). Ta premoženjska skupina se je z delitvijo gmajn na eni
strani krčila, na drugi strani pa so v zvezi z odpravo in
regulacijo služnosti nekatera zemljišča na novo pripadla skupini vaških zemljišč. Občinska zakonodaja je v drugi polovici
19. stoletja poleg prej obstoječih krajevnih skupnosti ustvarila
še upravne občine, ki so bile nekoliko večje. S tem je nastalo
vprašanje, kdo je pravi nosilec zasebnopravnih pravic na
skupnem svetu, ki še ni bil razdeljen. Zakonodaja ni bila prav
jasna. Pravice na skupnem svetu so se vedno bolj diferencirale, saj marsikje niso več pripadale gospodarstvom v vasi po
enakih deležih. Pojmovanje, da je neobdelani svet (gozdovi,
pašniki) lastnina zemljiških gospodov, na njem pa imajo posamezni kmetje, naselbinske ali podobne skupnosti le služnostne pravice, je povzročilo čedalje več nasprotij in sporov.
To je uredil patent iz leta 1853 o odkupu in ureditvi služnosti
(servitutna regulacija), s katerim so se take pravice uredileregulirale, pri čemer so morali natančno ugotoviti obseg
poročevalec

pravic služnostnih upravičencev, ali pa so se odpravile.
Odpravile so se z odkupom, pri katerem je prejšnji lastnik
obremenjenega zemljišča izplačal dotedanjim upravičencem
določen znesek, da je služnost prenehala, lahko pa jim je
odstopil del zemljišča v last oz. solastnino in s tem razbremenil preostali del. Uvedene so bile krajevne ali deželne komisije
- oblastva za regulacijo in razbremenitev zemljišč, ki so
z delovanjem praviloma prenehale proti koncu 19. stoletja.
Rezultati so bili različni. Komisije so skušale po svoje ugotoviti vsebio pravice in so ji prikrojile modernejšim pojmovanjem ustrezno pravo obliko. Zlasti pri gozdni paši na ozemljih,
ki bi lahko bila industrijsko zanimiva, so skušali te pravice
ukiniti. V splošnem so na manj pomembnih zemljiščih pri
pašnih pravicah uvedli nekakšno solastništvo prejšnjih upravičencev. To solastništvo so odmerili ali po enaVih deležih ali
po različnih ulomkih, glede na obseg prejšnje pravice ali
glede na velikost kmetije. Mnoge pravice, ki so bile prej
vezane na določeno domačijo v vasi, so v novi solastniški
obliki lahko postale predmet delitve ali pravnega prometa.
Nov deležni zakon o ureditvi in odkupu servitutnih pravic za
vojvodino Kranjsko je izšel 1911 inje glede postopka ureditve
zelo natačno navajal, kaj mora nova ureditev vse vsebovati,
pri odkupu pa prav tako dopuščal dve možnosti, ali odkup
z določenim zneskom denarja, ali pa z odstopom sveta. Glede
našnih pravic v gozdovih, je določal, naj se odkup izvrši
z odstopom sveta vselej, kadar se upravičencem za izvrševa29

nje paše lahko prepuste pripravni in zadostni pašniki. Določal
je tudi, naj se gozdni in pašni svet praviloma odstopa nerazdeljen vsem upravičencem skupaj. Urejene služnostne pravice
so bile tudi zavarovane, tako se je n. pr. s služnostmi obremenjen pašni svet (planine, pašniki, travniki) smel pogozditi, če
je to dovolila oblast, pri čemer so se pašni upravičenci lahko
o tem izjasnili in temu ugovarjali.
II) Že v 18. stoletju začeti poskusi, da bi se soseskina zemljišča razdelila na vaščane, so pustili nedotaknjeno veliko
večino takih zemljišč. Servitutna regulacija se takih zemljišč
ni dotaknila, saj na njih niso mogli ugotoviti obstoja služnostne pravice. Nasprotno - kaka bivša skupna služnost se je
po regulaciji lahko spremenila v novo soseskino zemljišče.
Gospodarski pomen soseskinih zemljišč se je močno zmanjšal.Upravičenci so hoteli skupna zemljišča čimbolj izkoristiti,
zaradi česar so jih zelo izčrpavali in mnogim zemljiščem je
grozilo pravo opustošenje. Zato je oživela misel o delitvi
skupne zemlje.
Leta 1883 so izšli trije agrarni zakoni, ki so urejali komasacije,
razdelitve in odpravo enklav v gozdovih. Z državnim zakonom
o razdelbi skupnih zemljišč in uredbi dotičnih skupnih pravic
od njih uživanja in oskrbovanja z dne 7. 6. 1883 so bila dana
osnovna načela za delitev skupnih zemljišč. Ta načela so
prilagodili posebnim razmeram v posameznih deželah
v deželnih zakonih (Koroška 1885, Kranjska 1887). Na podalgi
te zakonodaje so vaščani uvajali postopke za razdeljevanje
soseskinega sveta, pri čemer so prednjačili gozdovi. Kot pri
servitutni regulaciji, so tudi tu veljali različni kriteriji (vsi
vaščani enake deleže, ponekod kajžarji izključeni, drugod
upoštevali velikost kmetije, ipd.). Kjer je bila upravičenost do
paše doslej omejena po številu glav, je to število odločalo
o odmeri parcele, ki jo je posamezno gospodarstvo dobilo na
prejšnji gmajni. S parcelami, ki so jih kmetje dobili, so
različno ravnali - nekateri so jih pogozdili, drugod napravili
laze, senožeti itd. Pisana podoba soseskinega sveta se je
zaradi regulacije služnosti in delitve le ponekod spremenila
v splošno individualno lastnino, drugod pa so se oblike še bolj
razcepile.
Delitev soseskinih zemljišč, ki se je razmahnila proti koncu 19.
stoletja, je poleg ureditve novih pravnih razmerij združevala
tudi izvedbo ustreznih vrisov v katastrske mape. Dejavnost
državnih organov za ureditev zemljiščne strukture in agrarnih
premoženjskih razmerij so poimenovali »agrarne operacije«.
Izvrševali so jih krajni komisarji, nad njimi pa so bile deželne
komisije za agrarne operacije. Komisarji so bili v glavnem
zaposleni z ureditvami in delitvami skupnega sveta. Postopek
je lahko sprožil občinski odbor ali nadpolovična oz. nadtretjinska večina upravičencev. Po podatkih iz leta 1922, ki pa
najbrž vsebuje za tedanjo jugoslovansko Slovenijo pretežno
starejše podatke, je bilo razdelb 841 na 49.900 ha in s 16.635
udeleženci. Tudi izvršene delitve pa niso bile vedno in povsod
izvedene v zemljiški knjigi, te ali one pa v praksi niso izvajali.
Rezultat teh delitev, pri katerih se je v glavnem upoštevala
velikost gospodarskih enot, je poglabljanje socialne diferenciacije na vasi.
III) V začetku 20. stoletja se je avstrijska agrarna politika od
protežiranja gozdarstva in lova nekoliko bolj prevesila na
stran živinoreje. To se kaže v - čeprav malo učinkovitem
- odloku ministrstva z dne 4. 1.1907, po katerem naj bi se na
posestvih pod državno upravo dovolila gozdna paša tam, kjer
od nje ni bilo pričakovati škode.
•
Posebno področje predstavljajo planine. V planinskem
gospodarstvu se je ohranilo veliko starih oblik, katerih skupna
poteza je skupno gospodarjenje v planinah, sloneče na
skupni pravici do planinske in dolinske paše. Ta pašna pravica se je dedovala skozi stoletja, sprva pod kontrolo fevdalcev in z njo vred se je dedovalo skupno gospodarjenje.
Skupno pašno pravico so imeli kmetje posamezne vasi, bodisi
vsake zase, ali pa po dvoje, troje skupaj. Veliko spremembo je
prineslo leto 1948 s kmečko odvezo, ko se je na novo urejalo
posestnopravno razmerje kmetovalskih zemljišč. Pri vpisovanju kmečke lastnine je prihajalo do precejšnjih razlik. Kot
primer lahko vzamemo Julijske Alpe, ki so bile razdeljene med
4 dežele: največji del je pripadal stari deželi Kranjski, velik del
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Goriški deželi v okviru Primorske, majhen del Koroški deželi,
neznaten del pa Benečiji.
- Na območju Kranjske so v zemljiško knjigo vpisovali stare
planinske srenje.
- V Goriškem delu Julijskih Alp, na Bovškem, Kobariškem in
Tolminskem, so ponekod vpisali občine in s tem uživanje
planin zagotovili svojim vaščanom, drugod so se občine sicer
vpisale kot lastnice, posamezni kmetje pa so se zavezali, da
bodo plačevali določene denarne vsote, obenem pa dobili
pravico do užitka in sicer bodisi kmetje cele vasi, skupine hiš
ali posamezniki. S tem so psomagali občini do potrebnih
denarnih sredstev za vknjiženje v zemljiško knjigo, za takse in
davščine. Spet drugod so se vpisali v zemljiško knjigo planinskopašni upravičenci neposredno, brez posredovanja občine
in sicer bodisi skupno kot celota vasi, ali v posebnih manjših
združbah ali kot posamezniki.
Pri pašnikih v Julijskih Alpah je bilo potrebno razlikovati
- planinski pašnik, ki je bil last planinske srenje. Deloma je
bil iz same trate, deloma pa s hosto in drevjem ali redkim
gozdom poraščeno zemljišče;
- velik del zemljišča, na katerem se je pasla živina, pa ni bil
last planinskih srenj, temveč je bil servitutni pašnik. To so bili
dejansko gozdovi, v katerih so imeli planinske srenje starodavno pravico, da so se jih posluževali za pašo. Ti gozdovi so
bili last fevdalcev, kasneje cerkve. Veliko vlogo so imeli servitutno pašniki na Pokljuki. Veleposestniki ter uprave gozdov
so si prizadevali, da bi te pravice omejili, jih ovirali, ter po
možnosti odpravili, šlo je za starodavne spore glede škode, ki
jo paša povzroča v gozdovih, predvsem pa se je plašila divjad.
Predvsem boljšemu gospodarjenju na planinah so bili namenjeni planinski zakoni. Tako je zakon o varstvu planin in
o pospeševanju planinskega gospodarstva, veljaven za vojvodino Kranjsko, iz leta 1909 določal, da se morajo planine
ohraniti planinskemu gospodarstvu, spremembo dejavnosti
na planini pa lahko izjemoma odobri planinska komisija. Za
vse občinske in skupne planine je moral lastnik sestaviti
gospodarski načrt (planinski red). Ta gospodarski načrt je
moral vsebovati dopustni skupni užitek paše, natančne predpise o obsegu, kraju in načinu njenega izvrševanja, pravice
posameznih udeležencev je bilo potrebno navesti sorazmerno
glede na skupno dopustni užitek. V tem načrtu so morala biti
tudi določila o oskrbovanju planinskega gozda, o ločitvi planinske paše in planinskega gozda, o dopustnosti gozdne
paše, odvažanju sena itd. Zakon je določal tudi organizacijske
oblike za upravljanje planin (planinski odbori). Kranjski planinski zakon je vezal planinske deleže na domačije, kar je bilo
na Koroškem in Štajerskem določeno že v drugih zakonih.
Komisija je smela dovoljevati ločitve pravic od upravičenega
posestva na podlagi dokazov, da ustrezno posestvo ne potrebuje več takih pravic in da se deležne pravice na planini
z delno prodajo preveč ne drobijo.
IV) Ne glede na to, katerim državam je pripadal neki del
slovenskega ozemlja, povsod so se kazala znamenja slabosti
kmečke zemljiške posesti, ki je vedla do močnega strukturnega razkroja, včasih tudi do precej neučinkovitih ukrepov, ki
naj bi zaustavili ta razkroj. Politična situacija v državah je bila
različna, prav tako režimi, tako da so bile med državami
precejšnje razlike:
a) JUGOSLAVIJA:
Zemljiška odveza (patent I. 1849) se ni dotaknila tistih fevdalnih zemljišč, ki so jih fevdalci obdelovali v lastni režiji, servitutna odveza pa jim je nadalje sprostila kmečkih služnosti
mnoge gozdove. Pojem zemljiških gospostev je zamenjal
pojem veleposesti v kapitalističnem smislu. V Avstriji je bila
veleposest eden od najpomembnejših političnih činiteljev
v državi in v deželah, obenem pa pri nas tudi zastopnica
nemških interesov. Razlike na vasi so bile vedno večje, kar se
je izražalo v slabem gospodarskem položaju malega in srednjega kmeta in nastanku buržoazije na vasi. Vse te probleme
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naj bi po I. svetovni vojni razrešila agrarna reforma. Pod
pritiskom revolucionarnih kmečkih zahtev je bilo narodno
viječe v Zagrebu že takoj po razsulu Avstro-Ogrske prisiljeno
obljubiti malim kmetom zemljo, ki naj bi jo agrarna reforma
odvzela veleposestnikom. Bolj ko se je z leti buržoazna oblast
čutila varnejšo, počasneje je potekala izvršitev te obljube.
- Regent Aleksander je v razglasu 6. januarja 1919 obljubil
zemljo'tistemu, ki jo obdeluje, veleposestniki pa naj bi dobili
odškodnino.

Novost je pomenila omejitev prometa s kmetijskimi zemljišči,
uzakonjena 1919. Prodaja in ustanovitev užitka na zemljiščih,
ki so pripadala agrarnim obratom, sta bili dovoljeni le s pristankom komisije za promet z zemljišči. Z novim Koroškim
planinskim zakonom iz leta 1923 ter uredbo iz leta 1925 so
skušali zaščititi zakupnike malih in srednjih kmetijskih
obratov.

- 25. 2. 1991 so izšle Predhodne odredbe, ki so načeloma
razlaščale vsa veleposestva, ki jih bo kot taka označil poseben
zakon. Ne glede na to določbo pa je že ta odredba razglasila
za veleposest vsa posestva z vsaj 100-500 orali obdelovalne
zemlje. Razlaščeno zemljo naj dobijo predvsem poljedelci, ki
nimajo dovolj zemlje in to v obsegu, kolikor je morejo obdelati
s svojo družino.
- 21. 7.1919 je izšla Uredba o prepovedi odtujitve in obremenitve. Ta je za slovessko ozemlje določala, da smejo veleposestva obdržati 75 ha obdelovalne zemlje oz. 200 ha zemlje
sploh. Razlaščene viške naj dobe agrarni interesenti v začasen odkup, do ureditve agrarne zakonodaje.

- Na podlagi sporazuma, sklenjenega med Kraljevino SHS in
Italijo v Rapallu 12. 11. 1920, je Italiji pripadla celotna dotedanja Goriško-Gradiščanska (291.697 ha), mesto Trst in okolica
(9.589 ha), Istra (443.693 ha), od Kranjske politični okraj
Postojna ter od političnega okraja Logatec sodni okraj Idrija
ter del občin Gračarevec, Planina in Logatec (127.350 ha). Že
prej, s Saint-Germainsko mirovno pogodbo z Avstrijo (1919),
je bila Italiji priključena Kanalska dolina.

- Z uredbo z dne 12. 8.1919 je bilo veleposestnikom prepovedano odsvajanje in obremenjevanje zemljišč.
- Uredba z dne 3. 9. 1920 pa je določala, da je treba dati
ustrezna veleposestniška zemljišča v štiriletni zakup. Uredba
je dobila I. 1922 zakonsko veljavo, s čiemr je bila odložena
končna rešitev agrarne reforme, obenem pa je bilo zaščiteno
kapitalistično veleposestniško gospodarstvo. Po zakonu so
bili izvzeti iz zakupa vinogradi, sadovnjaki in vrtovi, hkrati pa
je bil predviden supermaksimum, ki je ostal veleposestvom na
podlagi izjave strokovnjakov, da je taka površina nujna za
vzdrževanje obrata. Glede razdeljevanja je bilo določeno, da
se pašniki podeljujejo le v celoti.
- Ker je še vedno ostalo nerešeno vprašanje veleposestniških
gozdov, ki naj bi po Predhodnih odredbah iz leta 1919 prešli
v državne roke, je izšel 28. 2. 1992 za slovensko ozemlje
zakon, po katerem naj bi iz rednega letnega etata nakazovali
agrarnim interesentom neizogibno potrebni les za kurjavo.
- Pravilnik z dne 8. 2. 1925 je uvedel fakultativni odkup
agrarnih zemljišč od veleposestnikov. Ta pravica je prišla prav
le velikim kmetom.
- Dotedanji provizorij naj bi odpravila naredba ministrstva za
agrarno reformo z dne 30. 5. 1925. Ta je določala objekte in
subjekte agrarne reforme in predvidevala splošno revizijo
dotedanjih ukrepov. Revizija naj bi točno določila agrarni
reformi namenjene površine. Še istega leta pa je bil uveden
fakultativni odkup, po katerem je smelo ministrstvo za
agrarno reformo do izida zakona o razlastitvi veleposestev,
dovoljevati prodajo nepremičnin, ki so bile pod agrarno reformo.
- 16. 6. 1931 je izšel zakon o likvidaciji agrarne reforme na
veleposestvih, ki je priznal lastnino tistim, ki so dotlej prejeli
veleposestniško zemljo. Obdržal je tudi dotedanji maksimum.
Ker so morali ostati pašniki, deloma pa tudi gozdovi, celota, je
v 25 dneh Zveza slovesnkih agrarnih interesentov organizirala
176 pašniških in gozdnih zadrug, pri čemer je ponekod prišlo
do spora med zadrugo in politično občino. Razlaščeni pašniki
so bili izročeni pašniškim zadrugam, razlaščene gozdove pa
je prevzela začasno v upravo država.
Agrarna reforma je vplivala na velikostno strukturo, manj na
pravni značaj premoženjskih razmerij. Agrarne operacije so
bile glede delitve skupnih zemljišč še kar učikovite. Krajni
komisrji so delovali naprej, le njihovo število se je znižalo. Ime
in sestav komisije sta se prilagodila novim razmeram, v 20.
letih pa sta delovali dve pokrajinski komisij, vsaka za eno
oblast. Z agrarnimi operacijami so skušali poživiti in izboljšati
gospodarjenje na planinah.
b) AVSTRIJA:
Na Koroškem je v glavnem obveljala prejšnja zakonodaja.
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C) ITALIJA:

Za to ozemlje se je udomačilo ime JULIJSKA KRAJINA, ki je
v začetku obsegalo vse to ozemlje, po nastopu fašističnega
režima, pa ozemlje brez večjega dela Goriško-Gradiščanskega, ki je bilo priključeno Videmski pokrajini in s tem
Benečiji.
- Kr. odlok št. 1122 z dne 23. 5.1924 je silno omejil lastninske
pravice v skoraj vseh slovenskih občinah Julijske krajine.
S tem odlokom so bile prizadete gradnje celo v višinah nad
1.500 m. Brez dovoljenja so bile prepovedane vse vrste gradenj in izkopavanja, kakor tudi kakršnakoli uporaba jam, ki so
zančilne za kraški ssvet. Tudi za delno posekavanje gozdov ali
novo pogozdovanje se je terjalo predhodno dovoljenje vojaških oblasti, ki je bilo vezano na pogoj, da ni predvideno delo
v nasprotju z obrambo in varnostjo državne meje:
- S Kr. odlokom št. 754 z dne 22. 5.1924 so bili vsi upravičeni
posestniki (jusarji) prikrajšani za služnostne pravice, ki so jih
uživali v glavnem kot pravico do paše in do izkoriščanja
gozda. Po tem zakonu naj bi postalo služnostno zemljišče last
občine. Prenos tega zemljišča na občine je bil hud udarec, ker
so večino slovanskih občin že tedaj upravljali italijanski komisarji in je kmalu nato prešla uprava vseh občin v roke t. i.
podestatov, ki so bili vsi Italijani in fašisti. V naslednjih letih so
po načrtu skušali izkoristiti to ozemelje za naselitev italijanskih kolonistov.
V zvezi s tem odlokom-zakonom je zanimiv in pomemben
članek dr. Mateja Pretnerja: Pravice do skupnih in občinskih
gozdov in pašnikov in obči užitki v Julijski Krajini z ozirom na
kr. odlok - zakon od 22. 5. 1924 št. 751 o ureditvi občih
užitkov, katerega kratek povzetek je naslednji:
Na podlagi patenta iz I. 1853, so bile skoraj povsod odkupljene užitninske pravice (gozdne, pašne itd.) kmetov na graščinskih - fevdalnih zemljiščih, zato ta zakon nima pomena za
Julijsko krajino, v kolikor določa ugotovitev in razrešitev takih
užitninskih pravic. Pomemben je drugi del zakona, ki določa
ureditev skupnih zemljišč in skupnih posestnih pravic in pravic uživanja.
* Tu gre najprej za tista zemljišča, ki so jih odstopili fevdalci
kmetom zaradi odveze užitninskih pravic, ki so jih imeli
kmetje na njihovih zemljiščih in se imenujejo navadno ekvivalentna zemljišča - večinoma gozdovi, ker so bili fevdalci
lastniki skoraj vseh gozdov, za pašnike se niso veliko zanimali. Ti odkupi so se vršili na podlagi cesarskega patenta iz
leta 1853 - upravičenci so dobili toliko gozda ali pašnika za
odkup svojih pravic, kolikor so bile vredne. Z odstopljenim
gozdom ali pašnikom so se odkupile pravice tistih prebivalcev
občine, ki so imeli te pravice. Kdor ni imel te pravice, se sploh
ni upošteval pri odkupu pravic. Upravičence so v postopku
zastopali direktni pooblaščenci, ne pa občine. Ta ekvivalentna zemljišča so bila odstopljena v last le upravičenim
kmetom, ne pa občinam ali vasem, ki kot pravne osebe niso
imele nobenih užitninskih pravic.
Deželna komisija za Kranjsko je v svojih razsodbah in poravnavah ta zemljišča priznavala kot solastnino, Komisija za
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Primorsko pa je bila bolj površna - ni ugotovila imen upravičencev, v spisih se nahajajo le imena pooblaščencev, ki so
intervenirali v imenu upravičencev, ne da bi navedli, kdo so
upravičenci; zabeležila se je le vas, v kateri so bivali - v sodbah je ta komisija kot upravičenca navajala to občino ali vas
kot lastnika teh zemljišč. Tako površno se je postopalo več ali
manj skoraj v vsej Istri, na Goriškem in v Tržaški okolici.
Ti ekvivalentni gozdovi in pašniki se ne morejo smatrati za
občinsko dobro ali lastnina občin oz. vasi. To je pomembno,
saj so v Julijski Krajini skoraj vsi gozdovi, katere uživajo
skupno kmetje, ekvivalentni gozdovi. Za zemljišča, ki so
solastnina, ni uporabljiv odlok-zakon iz leta 1924 o občih
užitkih. Kjer uživajo solastniki skupna zemljišča, vrše to kot
solastniki in ne kot člani občine.
* Bolj nejasne so pravne razmere glede tistih gozdov in
pašnikov, ki jih kmetje od nekdaj uživajo v posameznih občinah = občinsko dobro (gmajna), večinoma so to pašniki.
Uprava teh t. i. občinskih zemljišč je bila večkrat v rokah
naslednikov starih kmetov, posebno, če so jih uživali le prebivalci vasi in ne občina. Večkrat pa je bilo upravljanje prepuščeno občinam, ker so obstajale izključno iz upravičenih kmetov in za gospodarjenje s temi gozdovi in pašniki ni bilo
nobenega zakonitega organa. Takšno je bilo stanje, ko je
avstrijska država organizirala občine s provizoričnim občinskim redom, razglašenim s patentom I. 1849, ki je določal, da
imajo občinarji pravico uživati občinsko dobro po obstoječih
ureditvah. Ta zakon je potrdil obstoječe stanje glede občinskega dobra in prepustil pravice do uživanja občinskega
dobra tistim, ki so ga takrat uživali, ko je stopil v veljavo.
Nič bolje in nič natančneje niso pravic do občinskega dobra
uredili občinski redi iz 1. 1862 (za Istro, Goriško, Koroško,
Kranjsko). Ti redi so določali, da če posebni pravni naslovi ne
delajo izjem, nima noben upravičenec do užitkov več koristi
od občinskega dobra, kakor potrebuje za svoje hišne in poljedeljske potrebe. Določili so tudi, da ostanejo nespremenjene
v veljavi lastninske in užitninske pravice posameznih krajev,
vrst občinarjev ali posameznih članov občine. Ti predpisi
občinskih redov so stare navade glede uživanja občinskega
dobra spremenili v pravice tistih občinarjev, ki so te pravice
neoporečeno izvrševali in v tisti meri, v kateri so jih izvrševali.
Pri pomanjkljivi zakonodjai glede agrarnih skupin in občinskega dobra, je postalo pravno razmerje uživateljev občinskih
zemljišč v Julijski Krajini, kakor sploh v Avstriji v več primerih
precej nejasno. Ponekod so postali uživatelji teh zemljišč
solastniki, v drugih primerih pa so skoraj povsod dobili in
imeli le nekateri občinarji ali prebivalci dela občine pravico do
izključnega uživanja t. i. občinskih zemljišč. Občinski gozdovi
in pašniki se ne smatrajo za občinsko dobro v skladu z določili O. d. z., ki določa za občinsko dobro tisto imetje, ki služi
vsakemu članu občine v rabo. Taka občinska dobra so v Julijski Krajini le še posamezni vodnjaki, napajališča, ipd. V starih
provincah Kraljevine Italije je 178. člen občinskega in deželnega zakona določal, da so tudi pašniki in gozdovi le občinska last (imovina), ki jo sme občina prepustiti vsem prebivalcem občine v užitek, ki do njega posamezen prebivalec
občine nima nobene subjektivne pravice, ker ga sme uživati le
kolikor in kadar mu občina to dovoli.
Nato je izšel kr. odlok-zakon 11.1.1923 št. 9, ki je raztegnil na
nove dežele veljavnost italijanskega občinskega in deželnega
zakona, vendar s tem ni bilo nič spremenjenega na obstoječih
pravicah do uživanja t. i. občinskega dobra v novih provincah
Italije. Člen 24. tega odloka-zakona je določal, da ostanejo
v veljavi pravice in navade glede uživanja občinskega dobra.
S tem je tudi italijanska država priznala veljavnost tistih pravic, ki so jih imeli uživatelji občinskega dobra (gozdov in
pašnikov) do sedaj. To kar je postalo od tega občinskega
dobra privatna lastnina, ali s priposestvovanjem ali kako drugače, ostane privatna lastnina, glede občinskega dobra, ki ga
uživajo le posamezni člani občine, ostane izključna pravica
uživanja tem upravičencem. Občinsko dobro v novih provincah je torej bistveno različno od tistega (občinska imovina)
v starih provincah Italije.
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Odlok - zakon o ureditvi in delitvi skupnih zemljišč pa te
razlike ni upošteval, tako da so bile z njim ukinjene pridobljene pravice po odloku iz I. 1923.
- Fašistična Italija je vršila velik pritisk, da bi se Julijska
Krajina poitalijančila. To jim z odpravo šol, zatrtjem tiska itd.
ni uspelo, zato so želeli izgnati slovenskega kmeta z njegove
zemlje. S tem so pričeli zgodaj. Teren za to so pripravljali
s pogoji, v katerih so obnovili uničena poslopja na Goriškem,
še posebno s čedalje večjimi davki. Slovenska posest je bila
vedno bolj zadolžena. Zadolževanje so naravnost vsiljevali. Ko
je nastopila kriza, so spravljali na boben zemljišča, stanovanjska in gospodarska poslopja. Zaradi krize se noben domačin
ni oglasil pri dražbi. V letu 1931 so bili narejeni načrti za
kolonizacijo Julijske krajine. Na dražbi bi poceni kupili lepa
zemljišča, nanje naselili italijanske priseljence iz notranjosti,
ki bi dobili zemljišča za nizko odškodnino in pod ugodnimi
pogoji, hkrati pa naj bi se pričelo preseljevanje slovenskega in
hravaškega prebivalstva v stare pokrajine Italije (t. i. etnična
bonifikacija). Kljub vsem ugodnostim, kolonizacija ni tako
napredovala, kot so si zamislili. Marsikje so zato ostali nekdanji slovenski posestniki še nadalje na svojem mestu, vendar
ne več kot lastniki, temveč kot koloni novih italijanskih gospodarjev.
- Italijanski Codice Civile iz leta 1865 je agrarna premoženjska razmerja obravnaval v 9. poglavju o rabokupu (lokaciji),
pri čemer je razločeval hiše in kmečka zemljišča. Rabokup
kmečkih zemljišč je imenoval zakup, če je bila zakupnina za
eno ali več let pogodbeno dogovorjena. Posebej govori
o kolonatu (spolovina) - tu je zakupnina dogovorjena tako,
da da zakupnik del pridelka. Kar ni bilo obvezno urejeno po
Codice Civile, se je presojalo po krajevnih običajih in pogodbah. Razlika med zakupom in kolonatom ni bila le v obliki
zakupnine, temveč v tem, da je pri kolonatu zakupodajalec
udeležen tudi pri obdelavi.
Še preden je bil Codice Civile leta 1928 uveden v Julijski
Krajini, je fašistična državna uprava leta 1927 določila splošne
pogoje za zakupe zemljišč za Furlanijo in za Brda z Vipavsko
dolino. Za Istro so bili splošni pogoji za spolovino določeni
1928 in novelirani 1933 in 1936.
PREGLED PO OBČINAH
A) PODATKI IZ OBČIN: Na podlagi zakona o agrarnih skupnostih (Ur. I. LRS št. 52/47), je nepremično premoženje agrarnih
skupnosti z vsemi pritiklinami itd. ter pravice do paše, lesa,
gozdnih pridelkov ipd. postalo splošno ljudsko premoženje. Iz
podatkov, ki so jih posredovale občine leta 1991, je razvidno,
da je pred uveljavitvijo tega zakona delovalo oziroma obstajalo cca 500 agrarnih skupnosti (podatki niso povsod popolni,
nekatere občine sploh niso poslale podatkov), površina odvzetih zemljišč v ha pa je cca 65.000 ha. Problematika po
posameznih občinah je različna, tu je le nekaj najbolj značilnih primerov iz posameznih delov Slovenije:
I) TREBNJE
V tej občini je bilo 96 agrarnih skupnosti, s skupno površino
zemljišč 91,14 ha. Pretežna večina so manj kvalitetna zemljišča, ki zaradi konfiguracije terena niso primerna za kmetijsko obdelavo in služijo kot javne poti, deponija gozdnih
sortimentov, napajališča za živino itd. Ostala so s.l.p., niso se
odtujevala v korist zasebne ali druge družbene lastnine. Nekaj
kmetijskih zemljišč, ki so bila primerna za obdelavo, je bivša
Kmetijska zemljiška skupnost oddala v zakup kmetom (cca 25
ha). Po zakonitem postopku je zaenkrat postalo zasebna
lastnina cca 5 ha zemljišč. Glede pretežne večine ostalih
zemljišč je vprašljivo njihovo vračanje glede na zelo veliko
število solastnikov posameznih manjših zemljišč in glede na
namembnost rabe nekaterih takih površin (dobrine v splošni
rabi). Po mnenju občine, bi bilo za majhno število zemljišč
bivših agrarnih skupnosti, kjer število vpisanih solastnikov ni
bilo veliko, vračanje smiselno, v večini primerov, ko je vpisanih veliko upravičencev, pa bi se v primeru vračanja medsebojni odnosi vaščanov le poslabšali. Do konca maja 1991 sta
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bila vložena le dva zahtevka bivših agrarnih skupnosti, kar po
mnenju občine pomeni majhen interes občanov za vračilo
tega premoženja.
Pri pregledu seznama agrarnih skupnosti ugotovimo, da je 21
takih, kjer solastniki niso razvidni, ampak so bila zemljišča
v zemljiški knjigi vpisana kot last vasi in sicer v skupni izmeri
cca 21,5 ha (21,4337 ha), kar glede celotne površine zemljišč
vseh bivših agrarnih skupnosti predstavlja 23,5%.
II) DRAVOGRAD
Imajo podatke za en primer in sicer so bila živinorejski
zadrugi v Črnečah z odločbo odvzeta zemljišča in dana
v upravljanje Krajevnemu ljudskemu odboru, z isto odločbo
pa je bilo odboru tudi naloženo, da ta zemljišča da v zakup
kmetijski zadrugi v Črnečah, s katero se je Živinorejska
zadruga Črneče spojila. Iz podatkov občine je razvidno, da so
bila ta zemljišča nato prenešena na Koroško kmetijsko
zadrugo Dravograd. Del je bil prodan zasebniku (810,4043
ha), ostalo - 47,9793 ha (gozd) pa ima še vedno Koroška
kmetijska zadruga Odor.
III) IDRIJA
- Tu je bilo 20 agrarnih skupnosti, od tega so si udeleženci
dveh agrarnih skupnosti skupna zemljišča razdelili in brez
spora dejansko prevzeli svoja oddelila pred 6. 4. 1940, pri
1 agrarni skupnosti pa so sedaj vsa zemljišča (47,5410 ha)
v zasebni lasti.
- Pri preostalih 17 agrarnih skupnostih predstavlja skupna
površina zemljišč cca 555 ha, od tega je sedaj v zasebni
lastnini cca 5 ha zemljišč.
Za te agrarne skupnosti je značilno, da so precej zemljišč
dobili upravičenci na podlagi 2. člena zakona o agrarnih
skupnostih, pri ostalih pa izstopa agrarna skupnost Police,
s cca 274 ha zemljišč, za katere so znani upravičenci, vendar
pa ne predložijo delilnega načrta. Na parcelah je vknjižena
družbena lastnina, v družbeno lastnino pa je to prenešeno na
podlagi 2. točke XIV. člena mirovne pogodbe z Italijo. Tudi pri
agrarni skupnosti Straža je bilo premoženje prenešeno
v družbeno lastnino na isti podlagi, le da tu in še v nekaterih
drugih agrarnih skupnostih niso znani upravičenci, ker niso
nikjer navedeni, ne v njihovih spisih, ne v zemljiški knjigi
- gre za skupaj cca 56 ha zemljišč.
IV) IZOLA
Ta občina ima specifičen položaj glede na status tega
območja po mednarodni pogodbi (cona B). Po podatkih iz
občine je bilo razlaščenih cca 162 ha kmetijskih zemljišč, po
njihovi oceni pa jih pride v poštev za vračilo cca 32 ha, glede
ostalega so bili prejšnji lastniki tuji državljani. Arhiva nimajo,
je v Kopru.
'
V) KOPER
Po tabeli gre za 1591 ha zemljišč. Pri večini agrarnih skupnosti so zemljišča prešla v družbeno lastnino na podlagi mirovne
pogodbe z Italijo, pri ostalih pa je bila vknjižena lastninska
pravica na frakcije (vasi) - cca 500 ha.
VI) KOČEVJE
Bilo 27 agrarnih skupnosti. Iz odločb razvidno, da je bilo pri
cca 10% zemljišč vknjižena lastninska pravica na vasi, drugo
pa na znane solastnike, ali gre za last FLRJ ali pa za splošno
ljudsko premoženje. Skupaj bilo cca 5244,80 ha.
VII) JESENICE
- Tu problem, ki ga izpostavlja pašna skupnost Doslovče-Breznica, ko so člani 4 vasi delali veliko prostovoljnih ur in
uredili pašnike. Najprej so ogradili vse pašnike od Breznice
do Rodin, pašnike očitisti itd., sedaj pa prihaja do osebnih
sporov in groženj, da ko bodo pašniki vrnjeni lastnikom bivših
poročevalec

srenjskih pravic, člani pašne skupnosti Doslovče-Breznica
ne bodo smeli več pasti na pašnikih, kjer bodo srenjske
pravice imeli kmetje iz vasi Smokuč-Rodine. V tem času so
izgubili tudi 9 ha najboljših pašnikov. Smatrajo, da vse lepo in
prav, da pa ni treba delati novih krivic in je vprašanje vračanja
pašnikov bivšim lastnikom zelo pereča zadeva.
- Bilo je 12 agrarnih skupnosti s skupno površino zemljišč
cca 9819 ha. Iz odločb je razvidno, da so bila zemljišča
vpisana na upravičence določene vasi. Pojavljajo se že zahteve za vračilo teh zemljišč - v glavnem pašnikov, predvsem
pašna skupnost Smokuč-Rodine.
- Iz odločb je razvidno, da bilo precej sporov, češ, da to niso
bile agrarne skupnosti, temveč je šlo za zasebno lastnino, ki
pa je bila vpisana zaradi poenostavitve na upravičence vasi
ipd. Iz obrazložitev odločb izhaja, da so po zakonu o agrarnih
skupnostih šteli za agrarne skupnosti po 1. členu tega zakona
vsa občinska, podobčinska, srenjska, zasebna ipd. zemljišča,
ne glede na vpis v zemeljiški knjigi(i), ki so se skupno izkoriščala in za katere je na bivšem Kranjskem veljal Zakon o delitvah in ureditvah skupnih zemljišč iz leta 1887 (Kranjski
deželni zakon št. 2/1888). Taka zemljišča so bila v zemljiško
knjigo vpisana kot lastnina občine, srenje, vasi itd, v večini
primerov pa kot skupna lastnina (solastnina) določenih kmečkih gospodarstev določenega kraja ali vasi, oziroma vsakokratnih lastnikov lastnikov teh kmečkih gospodarstev.
VIII) KRANJ
Bilo 26 agrarnih skupnosti s skupno površino zemljišč cca
1234 ha. Le pri štirih agrarnih skupnostih niso znani upravičenci - v skupni površini cca 360 ha.
IX) LENDAVA
Bilo je 21 agrarnih skupnosti, ki so imele cca 637 ha gozda in
645 ha pašnikov, skupaj cca 1282 ha. Priložene so tri odločbe,
iz katerih je razvidno, da je bilo odvzeto premoženje »urbarialne skupnosti te in te«. Bivšim članom agrarnih skupnosti
pravica do stelje in lesa v povojnem času, ne glede na zemljiško knjižno stanje, ni bila kratena.
X) PTUJ
Bilo skupaj 114 agrarnih skupnosti, od katerih jih je 48 takih,
kjer so znani člani oz. upravičenci in 66 takih, kjer lastniki niso
znani. Bivšim agrarnim skupnostim z znanimi lastniki je bilo
odvzetih cca 920 ha zemlje, od te je 836 ha v družbeni lasti, 82
ha pa v zasebni. Podatkov za agrarne skupnosti, kjer niso
znani člani, ni.
B) DRUGI VIRI: Po podatkih iz mesečnih poročil Ministrstva
za kmetijstvo iz let 1948 in 1948 izhaja, da je bilo zemljišče
v lasti agrarnih skupnosti cca 155.300 ha, s pašo obremenjenih zemljišč (servitutne pravice) pa 250.000 ha. Največje površine so imele agrarne skupnosti v okrajih, ki so segali na
območje Julijskih Alp, kjer so bile pašniške planine. To sta
bila okraja Jesenice in Tolmin, kjer je bilo 43% vseh površin
agrarnih skupnosti.
Površina agrarnih skupnosti v LR Sloveniji po okrajih, podatki
iz leta 1948:
Celje
Črnomelj
Gorica
Grosuplje
Idrija
Ilirska Bistrica
Jesenice
Kamnik
Kočevje
Kranj
Krško
Lendava
Ljubljana
Ljutomer

100 ha
6.000 ha
1.100 ha
1.000 ha
700 ha
200 ha
42.000 ha
9.000 ha
12.000 ha
12.000 ha
1.500 ha
3.000 ha
1.000 ha
100 ha
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Maribor
Mozirje
Murska Sobota
Novo mesto
Poljčane
Postojna
Ptuj
Radgona
Sežana
Tolmin
Trebnje
skupaj

300 ha
1.200 ha
400 ha
2.500 ha
400 ha
12.200 ha
2.500 ha
300 ha
15.000 ha
25.000 ha
1.000 ha
155.300 ha

S pašo obremenjenih zemljišč je bilo cca 250.000 ha.
VELJAVNA ZAKONODAJA - PRIMERJALNO
I) ITALIJA
Za Italijo v novejšem času imamo kot primer zakonodajo
Avtonomne pokrajine Bolzano in sicer Pokrajinski zakon št.
16 z dne 12. 6.1980, Pokrajinski zakon št. 34 z dne 23.12.1987
ter Okrožnico št. 1/1988 Urada za promocijo kmetijske last-

nov, ki se nanašajo na pravico uporabe javnih zemljišč.
- Pravica Odbora, da upravlja z določenimi javnimi zemljišči
(gozdovi in pašniki), se sedaj razširi na vse kategorije javnih
zemljišč, tudi obdelovalnih.
- Pri pravicah do paše praviloma veljajo krajevne navade in
običaji, če takih navad ni, lahko vsak upravičenec pelje na
pašo toliko glav živine, kolikor jih redi s krmo, pridelano na
pašnikih naselja, oziroma občine, če pašniki ne zadoščajo za
krmljenje vseh glav, se pravice do krmljenja proporcionalno
zmanjšajo.
- Glede gozdov - z javnimi zemljišči, katerih 10 letna
obnova, ki jo določa pristojna oblast za gospodarstvo
na
osnovi gozdnopašniških planov, ne prekorači 50m3 letno,
oziroma ne prekorači prihodka v višini te vrednosti, se lahko
upravlja v skladu s Pokrajinskim zakonom iz leta 1959, kar
pomeni, da družinski gospodarji v določenem naselju na
podlagi statuta, ki ga sami sprejmejo, izvolijo predsednika, ki
poskrbi za poenostavljeno upravljanje. Sklepov o proračunu,
o zaključnem računu itd. ni več potrebno predložiti pristojnim
oblastem, kar predstavlja poenostavitev upravljanja.
VIRI:

I) Pokrajinski zakon št. 16 z dne 12. 6. 1980 je določal, da se
upravljanje z javnimi zemljišči - gozdovi in pašniki, ki pripadajo naseljem ali občinam, zaupano odboru 5 članov, ki se
izvolijo na tajnih volitvah. Na zahtevo večine volilcev pa se
upravljanje lahko zaupa tudi občinski upravi, ki mora upoštevati določila tega zakona. Pravico do uporabe javnih zemljišč
imajo državljani, ki vsaj 4 leta stalno bivajo v ustreznem delu
občine in so vpisani v občinsko volilno listo. Pravico do
uporabe pašnikov imajo vsi vzreditelji živine, ki žive v naselju
ali občini in ki z lastno krmo, pridelano v naselju ali v občini,
uspejo prehraniti svojo prirejo živine, razen v primeru, ko so
pravice do paše urejene drugače po krajevnih navadah. Če
paša ne zadošča za pokritje zgoraj navedenih potreb, se
pravice do paše proporcionalno zmanjšajo. Pravice do paše,
kot tudi vse pravice iz zemljiške knjige so osebne pravice in
jih je mogoče uveljavljati pred rednim sodiščem. Dodelitev
lesa opravi Odbor, ki upošteva potrebe gospodinjstva, isto pa
velja tudi za določanje števila glav živine, ki se pošlje na pašo.
Upravljanje in uporaba javnih zemljišč se urejata s posebnim
statutom.
II) Pokrajinski zakon št. 34 z dne 23. 12. 1987 vsebuje v drugem poglavju spremembe in dopolnitve pokrajinskih zako-
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- M. Pretner: Pravice do skupnih in občinskih gozdov in
pašnikov in občinski užitki v julijski Krajini z oziroma na kr.
odlok-zakon od 22. 5. 1924 št. 751 o ureditvi občih užitkov,
Pravni vestnik št. 5/1925, str. 178-187;
- L. Čermelj: Slovenci in Hrvatje pod Italijo med obema
vojnama, 1965, str. 167-168, 174-187;
- T. Ferenc, M. Kacin-Wohinz, T. Zorn: Slovenci v zamejstvu,
Pregled zgodovine 1918-1945;
- Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev - Zgodovina agrarnih panog - 1. in 2. zvezek;
- S. Vilfan: Pravna zgodovina Slovencev od naselitve do
zloma stare Jugoslavije;
- Dr. Anton Melik: Planine v Julijskih alpah;
- Vilfan: Agrarna premoženjska razmerja;
- Agrarna reforma, 2. del (1925) in 3. del (1933)
- Mesečno poročilo o delu oddelka za agrarno reformo in
kolonizacijo ter agrarne skupnosti za mesec maj 1948;
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Predlog zakona o ZAVAROVALNICAH - EPA 415 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 56. seji dne 18/11-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZAVAROVALNICAH,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav-

nega zbora Republike Slovenije in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu
za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Mojca BERKOVIČ-SIMEONOV, višja svetovalka v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o zavarovalnicah
A. UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
1. Z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur.l. RS
št. 1/91) je določeno, da se v Republiki Sloveniji tudi po
osamosvojitvi v celoti uporablja zakon o temeljih sistema
premoženjskega in osebnega zavarovanja (Ur.l. SFRJ št. 17/90
in 82/90, v nadaljevanju: temeljni zakon), kar pomeni, da se
v Republiki Sloveniji na področju ustanavljanja, organizacije
in poslovanja zavarovalnic še naprej uporablja zakonodaja, ki
je bila za zavarovalno dejavnost sprejeta v letu 1990. Ta zakon
je obvezoval takratne zavarovalne in pozavarovalne skupnosti, da uskladijo svojo organizacijo in poslovanje najkasneje
s 1. januarjem 1991.
2. Vse zavarovalnice, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, so
ustanovljene v obliki delniških družb in sicer:
a) z uskladitvijo po navedenem zakonskem določilu so ustanovljene 4 zavarovalne delniške družbe in 1 pozavarovalna
delniška družba;
b) na novo sta bili doslej ustanovljeni 2 zavarovalni delniški
družbi in 3 zavarovalne delniške družbe s pretežno tujim
kapitalom;
c) proces ustanavljanja zavarovalnic je začasno omejen
z zakonom o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb (Ur.l. RS št. 13/93), po katerem je za
ustanovitev zavarovalnice potrebno dovoljenje, ki ga izda
Ministrstvo za finance po prostem preudarku.
3. Med temeljne razloge za izdajo novega zakona o zavarovalnicah lahko prištevamo predvsem naslednje:
a) po zakonu, ki se uporablja v Republiki Sloveniji, je za
ustanovitev zavarovalnic predvideno 5 pravnoorganizacijskih
oblik in sicer:
- delniška družba, javna zavarovalna družba, lastna zavarovalna družba in mešana zavarovalna družba, ki so v bistvu vse
organizirane kot delniške družbe in jih v novem zakonu ne
kaže ločevati ter - vzajemna zavarovalna družba ;
b) v ekonomskem delu veljavnega zakona niso obdelane vse
v državah Evropske skupnosti in v Avstriji ter na podlagi
teoretičnih izhodišč in standardov ter zavarovalnih načel
potrebne rezervacije za časovno razmejevanje kalkulativnih in
bodočih pogodbenih obveznosti; glede na navedeno tudi ni
ustrezno opredeljena vloga varnostne rezerve;
c) oblikovanje posebnega preventivnega sklada v breme tekočih odhodkov ni skladno z veljavnim obračunskim sistemom,
niti s smernicami Evropske skupnosti, ki urejajo računovodske standarde, niti z našim posebnim računovodskim standardom za zavarovalnice;
č) zakonsko urejanje obveznega zavarovanja v prometu, ki je
sedaj urejeno v posebnem poglavju veljavnega temeljnega
zakona, sodi v poseben zakon;
d) v veljavnem temeljnem zakonu opredeljen zavarovalni nadzor je izredno pomanjkljiv, nedorečen in v praksi popolnoma
neučinkovit, sai ga izvajajo zavarovalnice le delno, pristojni
poročevalec

državni organ pa nima svoje institucije za takšen državni
nadzor;
e) temeljni zakon ni zakonsko omejil naložb virov zavarovalnih sredstev in tako ni zagotovil mešanja in razpršitve zavarovalnih naložb, kar je podrobno urejeno zlasti v nemški in
avstrijski zakonodaji;
f) kršitev pozavarovalnih načel in določil s pozavarovanjem
v veljavnem zakonu ni sankcionirana in g) v temeljnem
zakonu in v zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur.l. RS št. 55/92, 7/93 in 31/93) ni urejeno lastninsko preoblikovanje družbenega kapitala zavarovalnic.
II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
1. Izhajajoč iz dejstva, da je zavarovalna dejavnost gospodarska dejavnost, ureja zakon o zavarovalnicah le tiste posebnosti, ki so specifične za zavarovalno dejavnost in niso urejene
ali niso ustrezno urejene v zakonu o gospodarskih družbah
oziroma v drugih zakonih (na primer zakonu o obligacijskih
razmerjih, zakonu o obveznem zavarovanju v prometu in
drugih).
2. Zavarovalnice se preko pozavarovanja srečujejo z mednarodnim zavarovalnim tržiščem. Zato se naj tudi pravnoorganizacijsko in ekonomsko čimbolj približajo in uskladijo s temi
razmerami. Tako so vsebinske rešitve oprte na smernice
Evropske skupnosti in na nemško ter avstrijsko zavarovalno
zakonodajo, kar naj olajša poslovanje s temi in drugimi državami.
3. Zakon mora v največji možni meri zagotoviti zaščito interesov zavarovalcev, zavarovalnic in ugoden razvoj zavarovalnega trga.
t
4. Izvajanje zavarovalne dejavnosti pomeni v veliki meri »trgovanje z nevidnim blagom« - zagotavljanjem gospodarske
varnosti. Zato mora zakon opredeliti in zagotoviti učinkovit
zavarovalni nadzor, ki vključuje tako tekočo kontrolo kot tudi
revidiranje.
III. TEMELJNE REŠITVE V ZAKONU
1. Splošne določbe opredeljujejo področja, ki jih ureja ta
zakon. Definirajo uporabljene temeljne zavarovalne pojme,
prostovoljnost sklepanja zavarovalnih poslov, obveznost
pozavarovanja, pravno obliko zavarovalnic in temelje nadzora.
2. Zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji se lahko
ustanovijo in poslujejo kot delniške družbe po zakonu
o gospodarskih družbah ali kot družbe za vzajemno zavarovanje po tem zakonu.
Za poslovanje zavarovalnice je predpisano dovoljenje nadzornega organa. Dovoljenju je potrebno poleg ostale dokumentacije priložiti tudi poslovni načrt. Nadzorni organ odobrava
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tudi spremembe poslovnega načrta. Če nadzorni organ ugotovi, da zavarovalnica ne izpolnjuje več pogojev, na osnovi
katerih je dobila dovoljenje za poslovanje in nekaterih drugih
pogojev, ji dovoljenje lahko odvzame. V tem delu zakona je
opredeljena tudi vsebina zavarovalnih pogojev in prenos
zavarovalnega portfelja.
Za zavarovalno delniško družbo veljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na delniško družbo,
če ni s tem zakonom drugače določeno. T uje fizične in pravne
osebe so lahko večinski, delničarji zavarovalne delniške
družbe, ne morejo pa biti edini ustanovitelji. Predpisan je
najnižji znesek potrebnega osnovnega kapitala (garancijski
sklad).
Pravnoorganizacijska oblika vzajemne zavarovalnice je
v evropskih državah izredno razširjena pravna oblika, v okviru
katere se opravljajo zavarovalni posli. Ker ni zajeta v zakonu
o gospodarskih družbah, je posebej in podrobno obdelana
v zakonu o zavarovalnicah s tem, da se glede organov družbe,
likvidacije, združitve in prenosa premoženja smiselno uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo
na delniško družbo, če z zakonom o zavarovalnicah ni drugače določeno. Določbe za ustanovitev, organizacijo in
poslovanje družb za vzajemno zavarovanje pa so skladne
z rešitvami v nemški zavarovalni zakonodaji.
3. Zakon dovoljuje možnost opravljanja drugih zavarovalnih
poslov tudi gospodarskim družbam, vendar le na podlagi
soglasja nadzornega organa.
4. Za vodenje poslovnih knjig in letna poročila veljajo določbe
zakona o gospodarskih družbah ter računovodski standardi
z izjemami za roke sestavljanja letnih poročil, potrjevanje
kontnega okvirja in potrjevanje skladnosti bilančnih podatkov. Zakon predpisuje oblikovanje zavarovalnotehničnih
rezervacij po vrstah teh rezervacij in opredeljuje značilnosti
posameznih vrst rezervacij.
5. Finančno poslovanje opravljajo zavarovalnice v skladu
s finančnimi načeli in standardi tako, kot določa zakon
o gospodarskih družbah in po načelih za nalaganje zavarovalnih sredstev po tem zakonu. Predpisana je obveznost oblikovanja lastnih virov sredstev, njihov obseg v višini solventne
meje in izračun te solventne meje.
V zakonu je določen način ugotavljanja potrebne višine
garancijskega sklada zavarovalnice in minimalni zneski
sklada glede na zavarovalne vrste v posameznih zavarovalnih
razredih ter kateri lastni viri sestavljajo garancijski sklad.
Zakon določa vrste naložb in omejitve za vlaganja lastnih
virov sredstev, matematične rezervacije in drugih zavarovalnotehničnih rezervacij z namenom, da se doseže in zagotovi
poleg načel varnosti, likvidnosti in rentabilnosti tudi primerno
mešanje posameznih vrst naložb in primerno razpršenost
z večjim številom manjših naložb.
Večje udeležbe zavarovalnic (nad 10 %) kot delničarjev ali
družabnikov v gospodarskih družbah so pod nadzorom nadzornega organa.
Zakon ureja tudi razmejevanje ustanovnih stroškov in oblikovanje varnostnih rezerv v družbah za vzajemno zavarovanje.
6. Zakon posebej ureja specifičnosti ob prenehanju zavarovalnic in sicer: imenovanje kuratorja, status matematičnih rezervacij in varščin, vrstni red terjatev in posebnosti, ki veljajo za
družbe za vzajemno zavarovanje.
7. Posebno poglavje je posvečeno zavarovalnemu nadzoru.
Opravlja ga Urad za zavarovalni nadzor v sestavi Ministrstva
za finance Republike Slovenije.
Naloge in pooblastila nadzornega organa določajo ravnanje
tega organa ob ustanovitvi zavarovalne družbe in družbe za
opravljanje drugih zavarovalnih poslov, nadalje v zvezi
s poslovnim načrtom, statutom in drugimi zavarovalnotehničnimi podlagami ter ukrepe, ki jih sme izvajati nadzorni organ
v mejah svojih pristojnosti.
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Zakon pooblašča nadzorni organ, da sme pregledovati poslovanje zavarovalnih družb in družb za opravljanje drugih zavarovalnih poslov ter da sodeluje pri uvedbi stečaja zavarovalne
družbe.
8. Slovenski zavarovalni biro opravlja posle, predvidene
s sprejetimi mednarodnimi sporazumi, o zavarovanju lastnikov motornih vozil proti odgovornosti in v zvezi s temi posli
predstavlja slovenske zavarovalnice.
Biro lahko na podlagi pogodbe opravlja tudi določene naloge
skupnega pomena za zavarovalnice in družbe za opravljanje
drugih zavarovalnih poslov.
Za poslovanje biroja se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na gospodarsko interesno
združenje.
S pogodbo med zavarovalnicami in družbami za opravljanje
drugih zavarovalnih poslov ter birojem se določi način financiranja biroja.
9. V kazenskih določbah določena in sankcionirana kazniva
ravnanja so hujše kršitve po tretjem odstavku 25. člena
zakona o prekrških.
10. Prehodne in končne določbe urejajo lastninjenje družbenega kapitala zavarovalnic, kar ni bilo rešeno ob reorganizaciji zavarovalnih skupnosti 1. januarja 1991. Zakon ureja ugotovitev družbenega kapitala in njegovo višino, kakor tudi
deleže posameznih subjektov v lastninjenju tega družbenega
kapitala. Zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci zavarovalnice so lahko udeleženi le v tistem delu družbenega
kapitala zavarovalnice, ki se nanaša na sklade delovnih skupnosti bivših zavarovalnih skupnosti.
V prehodnih določbah so določeni roki za uskladitev organizacije in poslovanja obstoječih zavarovalnic s tem zakonom;
določena je obveznost zavarovalnic, da iz obstoječih rezerv in
rezervacij oblikujejo rezervacije in rezerve v skladu s tem
zakonom. Slovenski zavarovalni biro, ustanovljen po zakonu
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja,
nadaljuje delo kot biro po tem zakonu. Določbe tega zakona
veljajo za poslovanje v vrstah prostovoljnega nezgodnega in
prostovoljnega življenjskega zavarovanja tudi za pravne
osebe, ki so ustanovljene po zakonu o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju in zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
S sprejemom tega zakona se ob ustanovitvi nadzornega
organa predpisujejo minimalne nove dodatne obremenitve
republiškega proračuna, saj bodo do sedem desetin neposrednih stroškov državnega nadzornega organa plačevale
zavarovalnice in družbe za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov, tri desetine teh stroškov pa bi obremenjevale republiški proračun. Takšen način financiranja državnega nadzornega organa je uveljavljen v nemški in avstrijski zavarovalni
zakonodaji, izhaja pa iz njegove dvojne funkcije. Državni
nadzorni organ deluje v sestavi države, vendar je hkrati organ,
ki ščiti interese točno določenih subjektov - zavarovancev.
Zavarovalnice in družbe za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov, ki jih nadzorni organ nadzoruje, vključijo sedem desetin neposrednih stroškov nadzornega organa v premije oziroma storitve. Obremenitev z omenjenimi stroški pa ne sme
biti večja od 0,5 tisočinke zbrane zavarovalne premije oziroma
doseženih prihodkov za opravljene druge zavarovalne posle
v preteklem letu.
V. KRATEK PRIMERJALNI PRIKAZ IN MEDNARODNA
USKLAJENOST ZAKONA
1. V predlaganem zakonu o zavarovalnicah so določila
o pogojih ustanavljanja in poslovanja zavarovalnic ter
o obveznosti izračunavanja meje solventnosti in o oblikovanju
virov, ki se vštevajo v garancijski sklad, skladna s smernicami
Evropske skupnosti, razen za zahtevo polaganja varščine, kar
so smernice opustile.
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Vsebina poslovnega načrta in dokumentacija, ki je potrebna
za izdajo soglasja za ustanovitev in poslovanje zavarovalnic,
je skladna s smernicami.
Zakon dovoljuje dve obliki zavarovalnic: zavarovalno delniško
družbo in družbo za vzajemno zavarovanje, kar ni v nasprotju
s smernicami in je enako rešitvam v avstrijski zakonodaji.
Primerjava po tej točki se nanaša na:
a) prvo smernico Evropske skupnosti za usklajevanje zakonov
in upravnih predpisov, ki se nanašajo na začetek in opravljanje neposrednih zavarovalnih poslov, razen za življenjska
zavarovanja (/239/EGS z dne 24. 7. 19);
b) enako kot pod a), za življenjska zavarovanja (79/267/EGS
z dne 5. 3. 1979);
c) spremembo prve smernice iz točke a) (76/580/EGS z dne 29.
6. 1976);
č) spremembo prve smernice iz točke b) (90/619/EGS z dne 8.
11. 1990);
d) avstrijski zakon o zavarovalnem nadzoru (BGBI 1982/370,
1982/567 in 1986/558) in e) nemški zakon o zavarovalnem
nadzoru (Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1993, Teil I., Nr.
1 z dne 7. 1. 1993).
2. Za gospodarske družbe za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov so pogoji za ustanavljanje in poslovanje prilagojeni
smernicam, zlasti glede strokovnosti, opravljanja vodilnih
funkcij, finančnega stanja in dokaza, da pred tem nad njimi ni
bil uveden stečaj. Primerjava po tej točki se nanaša na smernico sveta EGS, ki se nanaša na ukrepe določene za olajšanje
efektivne uporabe prostega ustanavljanja podjetij in prostega
opravljanja storitev za dejavnost agentov in posrednikov
v zavarovanju (77/92/EGS z dne 13. 12. 1976).
3. Opredelitve za ustanovitev, organizacijo in poslovanje
družb za vzajemno zavarovanje so skladne z rešitvami v nemški zavarovalni zakonodaji, ki je že v celoti prilagojena smernicam Evropske skupnosti.
4. Določila o letnih obračunih, bilancah stanja in bilancah
uspeha so v celoti usklajena s smernico tako v tem zakonu,
kakor tudi v 32. slovenskem računovodskem standardu, ki
ureja posebnosti zavarovalnic na tem področju. Primerjava po
tej točki se nanaša na smernico EGS za letne obračune in
konsolidirane obračune zavarovalnih podjetij (91/674/EGS
z dne 19. 12. 1991).
5. Pogoji za posamezne vrste in obseg naložb matematičnih
rezervacij, drugih zavarovalnotehničnih rezervacij ter za udeležbe zavarovalnic v drugih gospodarskih družbah so, upoštevajoč našo finančno zakonodajo, v vseh bistvenih določilih
skladni z avstrijsko in nemško zakonodajo
6. Zavarovalni nadzor je urejen predvsem na podlagi nemške
zavarovalne zakonodaje.
B. BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.čien
(področje urejanja)
Ta zakon ureja temeljna vprašanja v zvezi z ustanavljanjem,
poslovanjem, nadzorom in prenehanjem zavarovalnic.
2. člen
(področje veljavnosti)
(1) Ta zakon se uporablja za zavarovalnice, ki opravljajo
zavarovalne posle in imajo sedež v Republiki Sloveniji. Ta
zakon se uporablja tudi za gospodarske družbe, ki opravljajo
druge zavarovalne posle v delu, ki se nanaša na opravljanje
drugih zavarovalnih poslov.
(2) Premoženje, premoženjski interesi in osebe v Republiki
Sloveniji se zavarujejo pri zavarovalnicah, ki so ustanovljene
po tem zakonu. Vlada Republike Slovenije lahko predpiše,
katero premoženje, premoženjski interesi in osebe se lahko
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zavarujejo ali sozavarujejo pri tuji zavarovalnici in pod katerimi pogoji.
(3) Določbe tega zakona ne veljajo za zavarovalno dejavnost
osebnega zavarovanja posameznih družb, če so zavarovalci le
njihovi člani, razen če so taka zavarovanja v pretežni meri
pozavarovana.
3. člen
(temeljni pojmi)
Posamezni pojmi imajo po tem zakonu naslednji pomen:
- zavarovalni posli: sklepanje in izvajanje pogodb o premoženjskem in osebnem zavarovanju, razen obveznih socialnih
zavarovanj (pokojninsko in zdravstveno zavarovanje), pogodb
o pozavarovanju (pasivno pozavarovanje), ter posli pri izvajanju ukrepov za preprečevanje in odpravljanje rizikov, ki ogrožajo zavarovano premoženje in osebe;
- pozavarovanje oziroma pozavarovalni posli: zavarovanje
presežkov iznad stopnje lastnega izravnavanja nevarnosti ene
zavarovalnice pri drugi zavarovalnici, registrirani za aktivno
pozavarovanje;
- drugi zavarovalni posli: posredovanje in zastopanje pri
zavarovanju, snemanju rizikov, snemanju in obravnavanju
škod, pravna pomoč, finančne ter druge intelektualne in tehnične storitve v zvezi z zavarovalnimi posli;
- obvezna zavarovanja: sklepanje zavarovanj, ki so obvezna
po zakonu;
- zavarovalnica: pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost zavarovanja oseb in premoženja oziroma pozavarovanja kot svojo izključno dejavnost ter nastopa v pravnoorganizacijski obliki po zakonu o gospodarskih družbah oziroma po tem zakonu;
- družba za opravljanje drugih zavarovalnih poslov: gospodarska družba, ki ni zavarovalnica, vendar opravlja tudi druge
zavarovalne posle.
•
4. člen
(prostovoljnost zavarovanja)
Sklepanje zavarovalnih poslov po tem zakonu je prostovoljno.
Obvezno zavarovanje se uvede s posebnim zakonom.
5. člen
(obveznost pozavarovanja)
(1) Zavarovalnica mora pozavarovati pri zavarovalnici s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je registrirana za aktivno pozavarovanje, tisti del v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki presega lastne deleže po tabelah maksimalnega kritja.
(2) Zavarovalnica, registrirana za aktivno pozavarovanje,
mora ponujene presežke
nevarnosti, ki jih sama ne more izravnati v okviru svojih
zmogljivosti, ponuditi drugim zavarovalnicam s sedežem
v Republiki Sloveniji, registriranim za aktivno pozavarovanje,
do višine njihovih zmogljivosti, preden lahko takšne presežke
ponudi v tujini.
(3) Presežke v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki jih zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji, registrirane za
aktivno pozavarovanje, ne sprejmejo v kritje, sme zavarovalnica pozavarovati v tujini.
(4) Če se zavarovalnica odloči za sozavarovanje, se smiselno
uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena s tem, da
v sozavarovanje prevzeti del nevarnosti ne more preseči lastnih deležev po tabelah maksimalnega kritja.
6. člen
(pravna oblika)
Zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji se lahko ustanovi kot delniška družba po zakonu o gospodarskih družbah
ali kot družba za vzajemno zavarovanje po tem zakonu.
7. člen
(zavarovalni nadzor)
Nadzor nad poslovanjem zavarovalnic in družb za opravljanje
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drugih zavarovalnih poslov po tem zakonu opravlja nadzorni
organ (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ).
8. člen
(nadzor v zavarovalnici)
Zavarovalnica mora organizirati nadzor za tekoče preverjanje
zakonitosti, pravilnosti in smotrnosti poslovanja in delovanja
zavarovalnice. Ta nadzor mora biti ob upoštevanju obsega
poslov oblikovan tako, da lahko izpolnjuje svoje naloge tudi
na področju notranjega revidiranja.
II. ZAVAROVALNICE
1. SPLOŠNO

9. člen
(postopek za izdajo dovoljen|a)

(1) Za opravljanje zavarovalnih poslov je potrebno dovoljenje
nadzornega organa (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
(2) Prošnji za izdajo dovoljenja je treba priložiti:
1. poslovni načrt;
2. statut;
3. podatke o zagotovitvi zneska osnovnega kapitala, ki ne
more biti nižji od zneska potrebnega garancijskega sklada iz
71. člena tega zakona;
4. informacije o medsebojnih kapitalskih in upravljalskih
povezavah med ustanovitelji in finančnem stanju ustanoviteljev;
5. imena fizičnih oseb, ki bodo vodile zavarovalnico, in
podatke, iz katerih je razvidno, da so usposobljene za vodenje
zavarovainice;
6. dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, da
bo zavarovalnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati posle predvidene z aktom o ustanovitvi zavarovalnice.
Za spremembo statuta iz 2. točke tega odstavka je potrebno
soglasje nadzornega organa.
(3) Nadzorni organ mora odločiti o prošnji v šestih mesecih po
vložitvi popolne vloge za izdajo dovoljenja.
(4) V dovoljenju se določijo zavarovalni posli po posameznih
vrstah zavarovanj, ki jih bo opravljala zavarovalnica.
(5) Zavarovalnica, katere delničarji so tuje fizične in pravne
osebe, mora za vsak delež posebej dobiti dovoljenje nadzornega organa. Nadzorni organ določi kriterije za odločanje
o deležu tuje fizične in pravne osebe.
(6) Nadzorni organ ne izda dovoljenja:
- če interesi zavarovalcev po poslovnem načrtu ali načelih za
pozavarovanje niso dovolj zaščiteni;
- če lastna sredstva ne zadoščajo za pokrivanje ustanovitvenih in organizacijskih stroškov in izgub, ki jih je glede na vrsto
dejavnosti mogoče predvideti;
- če se pričakuje takšen razvoj zavarovalnega trga, ki za
zavarovalce ne bo ugoden;
(7) Zavrnitev dovoljenja mora biti obrazložena.
10. člen
(registracija)
(1) Zavarovalnica postane pravna oseba z vpisom v sodni
register.
(2) Priglasitev za vpis v sodni register se vloži po pridobitvi
dovoljenja nadzornega organa za poslovanje zavarovalnice.
(3) Priglasitvi za vpis v sodni register se priložijo:
1. akt o ustanovitvi zavarovalnice,
2. statut zavarovalnice,
3. dokaz, da je vplačan znesek kapitala v denarju iz 71. člena
tega zakona,
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4. dovoljenje za poslovanje, ki ga izda nadzorni organ na
podla ; 9 člena tega zakona,
5. dri:je listine, v skladu s predpisi o vpisu v sodni register.
(4) V sodni register se vpišejo tudi podružnice, poslovne
enote in predstavništva zavarovalnice v skladu s predpisi
o vpisu v sodni register.
(5) Nadzorni organ lahko pred pristojnim sodiščem zahteva
izbris opravljanja zavarovalnih poslov iz sodnega registra, če
ugotovi, da zavarovalnica opravlja zavarovalne posle brez
dovoljenja nadzornega organa.
11. člen
(varščina)
(1) Nadzorni organ lahko pogojuje izdajo dovoljenja tudi
s pologom varščine, če presodi, da bo zavarovalnica s pologom varščine nadomestila pričakovano, sicer pomanjkljivo
možnost rednega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti zavarovalnice.
(2) Višina varščine se določi za manjkajoči del glede na obseg
poslovanja upoštevajoč pri izračunu razmerja iz 71. člena
tega zakona.
(3) Nadzorni organ lahko zahteva povečanje varščine iz
prvega odstavka tega člena, če so se bistveno spremenile
razmere, po katerih je bila varščina izračunana.
(4) Zavarovalnica lahko od nadzornega organa zahteva sprostitev položene varščine delno ali v celoti, če ni več razlogov,
ki so pogojevali njeno oblikovanje.
12. člen
(poslovni načrt)
(1) Poslovni načrt iz 1. točke drugega odstavka 9. člena tega
zakona mora vsebovati:
1. prikaz razmer, ki so pomembne za trajno možnost izpolnjevanja obveznosti iz zavarovalnih pogodb,
2. označbo zavarovalnih vrst, s katerimi se bo zavarovalnica
ukvarjala,
3. splošne in posebne zavarovalne pogoje, premijske sisteme
ter druge zavarovalne podlage za izračun zavarovalnih premij
in za oblikovanje zavarovalnotehničnih rezervacij za življenjska zavarovanja ter za druge zavarovalne vrste, v katerih se
uporabljajo tabele smrtnosti in druge podobne verjetnostne
tabele in izračuni, kot veljajo za življenjska zavarovanja,
4. program predvidenega pozavarovanja s tabelami maksimalnega kritja za vse zavarovalne vrste,
5. elaborat o pričakovanih poslovnih izidih za najmanj triletno
obdobje, zlasti o pričakovanih premijskih prihodkih, pričakovanih odškodninah oziroma zavarovalninah, pričakovanih
obratovalnih stroških ter o pričakovanem oblikovanju zavarovalnotehničnih rezervacij in rezerv.
(2) Poslovni načrt mora, če tako zahteva nadzorni organ,
vsebovati podatke iz 3. točke prejšnjega odstavka tudi za
druge zavarovalne vrste.
13. člen
(statistični podatki)
Minister za finance predpiše v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi vrste in obseg statističnih podatkov, ki jih
morajo zavarovalnice zbirati in dostavljati nadzornemu
organu zaradi zagotavljanja zavarovalnega nadzora ter roke
za dostavljanje teh podatkov.
14. člen
(pričetek poslovanja)
Zavarovalnica mora obvestiti nadzorni organ o začetku i"
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prenehanju poslovanja v posamezni zavarovalni skupini ali
vrsti zavarovanja, ki so predvidene v poslovnem načrtu.

6. o pogojih in obsegu dajanja akontacij ali posojil na zavarovalne police pri življenjskem zavarovanju.

15. člen
(sprememba poslovnega načrta)

(2) Posebni zavarovalni pogoji so določbe, ki od splošnih
pogojev odstopajo ali pa jih dopolnjujejo in se morajo za
določene skupine zavarovalnih pogodb obvezno uporabljati,
čeprav v prilogah poslovnega načrta, zlasti cenikih, niso
zajete. (3) Od splošnih in posebnih zavarovalnih pogojev je
dovoljeno v zavarovalčevo škodo odstopati le tedaj, če je bil
zavarovalec pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe na to
izrecno opozorjen in je s tem tudi pisno soglašal.

(1) Spremembo poslovnega načrta, ki vpliva na višino garancijskega sklada iz 71. člena tega zakona, mora zavarovalnica
predložiti nadzornemu organu v soglasje.
(2) O spremembi poslovnega načrta iz prejšnjega odstavka
mora nadzorni organ odločiti v dveh mesecih. Pri zavrnitvi
spremembe poslovnega načrta se uporabljajo določbe tega
zakona o zavrnitvi dovoljenja.
16. člen
(odvzem dovoljenja)
(1) Nadzorni organ odvzame dovoljenje za poslovanje, če
zavarovalnica ne začne poslovati v enem letu od izdaje dovoljenja, ali če prekine poslovanje za več kot tri leta.
(2) Nadzorni organ lahko trajno ali začasno odvzame dovoljenje:
1. zavarovalnici:
- če ugotovi, da je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem
neresničnih podatkov,
- če ugotovi, da zavarovalnica ne izpolnjuje več pogojev, na
osnovi katerih je dobila dovoljenje,
- če ne obvesti nadzornega organa o začetku in prenehanju
poslovanja v posamezni zavarovalni skupini ali vrsti zavarovanja, ki so predvidene v poslovnem načrtu,
- če ne oblikuje zavarovalnotehničnih rezervacij v skladu
z določbami 57. člena tega zakona,
- če ne opravlja finančnega poslovanja in nalaganja zavarovalnih sredstev v skladu s finančnimi standardi in načeli, ki jih
določi z zakonom pooblaščena organizacija in po določbah
tega zakona,
- če ne oblikuje lastnih virov sredstev po 69. členu in ne
izračuna višine solventne meje in garancijskega sklada po 70.
in 71. členu tega zakona,
- če ne nalaga lastnih virov sredstev in sredstev matematične
in drugih zavarovalnotehničnih rezervacij v skladu s ., 74. in
75. členom tega zakona,
- če ne vodi sredstev življenjskih zavarovanj na posebnih
računih in jih uporablja za kritje obveznosti iz drugih zavarovalnih poslov,
- če ne upošteva določbe o najnižjem znesku osnovnega
kapitala po 22. členu tega zakona,
2. družbi za vzajemno zavarovanje tudi:
- če opravlja posle aktivnega pozavarovanja,
- če ne oblikuje varnostne rezerve v skladu s 34. členom in
prvim odstavkom 78. člena tega zakona.
17. člen
(zavarovalni pogoji)
(1) Splošni zavarovalni pogoji morajo vsebovati predvsem
določbe o:
1. dogodkih, pri nastopu katerih je zavarovatelj zavezan k plačilu, in o primerih, ko naj bi bila ta obveznost iz posebnih
razlogov izključena,
2. načinu, obsegu in zapadlosti zavarovateljevih obveznosti,
3. določitvi in plačilu premije, ki jo mora zavarovalec plačati
zavarovatelju, in o pravnih posledicah, ki nastopijo v primeru
zamude ali izostanka plačila,
4. trajanju zavarovalne pogodbe, in sicer predvsem: ali in na
kakšen način se pogodba lahko podaljša, ali in na kakšen
način jo je mogoče odpovedati oziroma kako drugače v celoti
ali delno razveljaviti, in o zavarovateljevih obveznostih v teh
primerih,
5. izgubi pravice do zahtevka iz zavarovalne pogodbe pri
zamujenih rokih.
poročevalec

18. člen
(prenos zavarovalnih pogodb)
(1) Zavarovalnica lahko zavarovalne pogodbe v posamezni
skupini ali vrsti zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: zavarovalni portfelj) v celoti prenese na drugo zavarovalnico tudi
brez soglasja zavarovalcev.
(2) Za ptenos zavarovalnega portfelja je potrebno soglasje
nadzornega organa. Nadzorni organ ne da soglasja, če interesi zavarovalcev niso dovolj zaščiteni, če je mogoče pričakovati, da bo prenos neugodno učinkoval na celotne posle
prevzemajoče zavarovalnice ali da se bo zavarovalni trg za
zavarovalce neugodno razvijal.
(3) Pravice in dolžnosti iz prenesenih zavarovalnih pogodb
preidejo z odobritvijo prenosa portfelja na prevzemajočo
zavarovalnico. Prevzemajoča zavarovalnica mora prizadete
zavarovalce obvestiti o prenosu portfelja.
(4) Ko zavarovalec izve za prenos, lahko ob koncu zavarovalnega leta zavarovalno pogodbo odpove. Zavarovatelj se ne
more sklicevati na morebitni dogovor, ki bi odstopal od te
določbe.
19. člen
(vodenje, posredovanje in uporaba osebnih podatkov)
(1) Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro iz 96. člena
tega zakona zbirajo,
obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo podatke
o zavarovanju, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
(2) Strokovna oseba posamezne zavarovalnice oziroma Slovenskega zavarovalnega biroja je pooblaščena za uporabo
vsake zbirke podatkov kateregakoli upravljalca, ki v celoti ali
delno vsebuje osebne podatke o zavarovanju, potrebne za
likvidacijo škode. Upravljalec takšne zbirke podatkov mora
podatke posredovati pooblaščeni osebi posamezne zavarovalnice oziroma Slovenskega zavarovalnega biroja.
(3) Osebne podatke iz prejšnjega odstavka podrobneje predpiše minister za finance na predlog nadzornega organa.
2. ZAVAROVALNA DELNIŠKA DRUŽBA
20. člen
(uporaba določb zakona o gospodarskih družbah)
Za zavarovalno delniško družbo se uporabljajo določbe
zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na delniško
družbo, če ni s tem zakonom drugače določeno.
21. člen
(tuji ustanovitelji in delničarji)
Zavarovalne delniške družbe ne morejo ustanoviti samo tuje
fizične in pravne osebe.
22. člen
(najnižji znesek osnovnega kapitala)
Najnižji znesek osnovnega kapitala zavarovalne delniške
družbe ne more biti manjši od zneska garancijskega sklada, ki
ga mora imeti zavarovalnica po tem zakonu.
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23. člen
(simultana ustanovitev)
(1) Zavarovalna delniška družba se lahko ustanovi samo
s postopkom sočasne (simultane) ustanovitve.
(2) Zavarovalna delniška družba je ustanovljena, ko ustanovitelji v celoti vplačajo najnižji znesek osnovnega kapitala v denarju.
24. člen
(dejavnost)
(1) Zavarovalna delniška družba se lahko ukvarja z vsemi
zavarovalnimi vrstami.
(2) Nadzorni organ izjemoma dovoli, da se zavarovalna delniška družba hkrati ukvarja z zavarovalnimi in pozavarovalnimi
posli, če je to ekonomsko smotrno in pod pogojem,
da ločeno vodi zavarovalne in pozavarovalne posle.
25. člen
(nadzorni svet)
Zavarovalna delniška družba mora imeti nadzorni svet.
3. DRUŽBA ZA VZAJEMNO ZAVAROVANJE
1. oddelek: Splošne določbe
26. člen
(pojem)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje opravlja zavarovalne
posle za svoje člane po načelu vzajemnosti.
(2) Družba za vzajemno zavarovanje lahko opravlja zavarovalne posle tudi za nečlane, če je v statutu tako določeno.
(3) Družba za vzajemno zavarovanje lahko opravlja vse zavarovalne posle razen poslov aktivnega pozavarovanja.
27. člen
(statusne značilnosti)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje je pravna oseba in mora
biti vpisana v sodni register.
(2) V imenu družbe za vzajemno zavarovanje ali v dodatku
mora biti navedeno, da gre za zavarovalnico, ki opravlja posle
vzajemnega zavarovanja - d.v.z..
(3) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za družbo za
vzajemno zavarovanje uporabljajo določbe o statusnih vprašanjih iz prvega do šestega poglavja I. dela zakona o gospodarskih družbah.
28. člen
(odgovornost družbe)
(1) Člani ne odgovarjajo za obveznosti družbe za vzajemno
zavarovanje.

6. oblikovanje zavarovalnih premij,
7. varnostne rezerve,
8. uporabo dobička ter način kritja izgub,
9. sestavo uprave,
10. potrebno število članov skupščine družbe za uveljavljanje
manjšinskih pravic.
2. oddelek: Ustanovitev in registracija družbe
30. člen
(ustanovitveni sklad)
(1) Ob ustanovitvi družbe za vzajemno zavarovanje morajo
člani zagotoviti sredstva za oblikovanje ustanovitvenega
sklada, ki je namenjen za pokrivanje stroškov ustanovitve in
konstituiranja družbe, organizacijskih in drugih stroškov,
nastalih ob začetku poslovanja. Če statut ne določa drugače,
se lahko sklad uporabi tudi za pokrivanje poslovnih izgub.
(2) Statut mora vsebovati določbe o vračilu ustanovitvenega
sklada oziroma o njegovi uporabi.
(3) Ustanovitveni sklad je mogoče vrniti le iz letnega dobička,
ki je bil izločen v varnostno rezervo in sicer v sorazmerju
z ustanovitvenimi deleži.
31. člen
(registracija družbe)
Prijavi za vpis družbe za vzajemno zavarovanje v register je
treba priložiti statut, dovoljenje,
dokazilo o vplačilu ustanovitvenega sklada in dokazila o imenovanju uprave in nadzornega sveta.
32. člen
(vsebina vpisa v register)
V sodni register se vpišejo: firma in sedež družbe za vzajemno
zavarovanje, dejavnost,
zavarovalne skupine oziroma vrste zavarovanj, višina ustanovitvenega sklada, datum izdaje dovoljenja in člani uprave.
3. oddelek: Oblikovanje zavarovalnih premij
33. člen
(zavarovalne premije in doplačila k zavarovalnim premijam)
(1) Člani družbe za vzajemno zavarovanje vplačajo letne zavarovalne premije kot akontacijo.
(2) Če zavarovalne premije iz prejšnjega odstavka ne zadoščajo za poravnavanje obveznosti, se s statutom določi ali
doplačilo k zavarovalnim premijam ali znižanje zneskov za
pokrivanje obveznosti.
34. člen
(varnostna rezerva)
V statutu je potrebno predvideti rezervo za kritje izgub iz
poslovanja (varnostno rezervo) in določiti letne zneske za
njeno oblikovanje ter njeno minimalno višino.
35. člen
(dodatni kapital)

(2) Član ne more pobotati svoje terjatve do družbe s terjatvijo
družbe za plačilo zavarovalne premije in doplačilo zavarovalne premije.
29. člen
(statut)

Družba za vzajemno zavarovanje lahko s soglasjem skupščine
zbira dodatni kapital in izdaja vrednostne papirje v skladu
z zakonom.

(1) Družba za vzajemno zavarovanje ima statut, ki mora biti
sestavljen in overjen pri notarju.
»

36. člen
(uporaba letnega dobička)

(2) Statut določa predvsem:
1. firmo in sedež družbe,
2. poslovni predmet,
3. način oziroma obliko družbinih objav,
4. začetek članstva,
5. ustanovitveni sklad,
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(1) Dobiček po zaključnem računu se razdeli med člane, če
skupščina družbe za vzajemno zavarovanje v skladu s statutom ne odloči drugače.
(2) Statut družbe za vzajemno zavarovanje določa načela za
razdelitev letnega dobička.
poročevalec

4. oddelek: Organi družbe
37. člen
(organi)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje mora imeti upravo, nadzorni svet in skupščino članov kot najvišji organ družbe.
(2) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se glede organov
družbe za vzajemno zavarovanje uporabljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah o organih delniške družbe.
38. člen
(nadzorni svet)
Nadzorni svet družbe za vzajemno zavarovanje ima najmanj
tri in največ dvajset članov.
39. člen
(skupščina)

(4) Pri prenehanju družbe po sklepu skupščine ugasnejo
zavarovalna razmerja med družbo in zavarovalci na dan, ki ga
določa sklep, vendar ne prej kot v štirih tednih po pričetku
veljavnosti sklepa o prenehanju.
44. člen
(likvidacija)
(1) Če ni bil nad družbo uveden stečaj, se po sprejetju sklepa
o prenehanju družbe za vzajemno zavarovanje opravi likvidacija.
(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za likvidacijo
družbe za vzajemno zavarovanje uporabljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na likvidacijo delniške družbe.
(3) Med likvidacijo se ne smejo prevzemati nova zavarovanja
in poviševati ali podaljševati obstoječa.

(1) Če zakon ne določa drugače, uveljavljajo člani svoje pravice v družbi za vzajemno zavarovanje v skupščini vseh članov
(skupščina članov) ali skupščini zastopnikov članov. Če je
predvidena skupščina zastopnikov članov, mora njeno
sestavo in imenovanje zastopnikov urejati statut.

(4) Ustanovitveni sklad se sme odplačati šele, ko so poplačane terjatve drugih upnikov, vključno z zahtevki članov iz
zavarovalnih razmerij, ali pa je zanje plačana varščina. Za
vračilo ni dovoljeno zahtevati in pobirati doplačil zavarovalnih
premij.

(2) V primerih, ko določbe zakona o gospodarskih družbah
priznavajo določene pravice manjšinskim delničarjem, kate. rih deleži dosegajo določeno kvoto osnovnega kapitala,
mora statut družbe za vzajemno zavarovanje opredeliti
potrebno manjšino članov skupščine.

(5) Če statut ne določa drugače, se premoženje, ki ostane po
poplačilu in zavarovanju vseh dolgov, razdeli med osebe, ki
so bile ob času likvidacije člani družbe. Razdelitev se opravi
po načelih za razdelitev letnega dobička.

(3) Glede ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščine družbe
za vzajemno zavarovanje se uporabljajo določbe 359. do 370.
člena zakona o gospodarskih družbah.
40. člen
(uveljavljanje odškodninskih zahtevkov)
Zahtevki družbe za vzajemno zavarovanje iz vodenja poslov
do članov uprave ali nadzornega sveta se uveljavljajo, če tako
sklene skupščina družbe.
41. člen
(prenos portfelja)
Za dogovore o prenosu zavarovalnega portfelja v celoti ali
delno na drugo družbo je potrebna odobritev nadzornega
organa in soglasje skupščine. Za sklep o prenosu celotnega
portfelja je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih
glasov.
42. člen
(sprememba statuta)
Za vsako spremembo statuta družbe za vzajemno zavarovanje
je potreben sklep skupščine. Za spremembe, ki zadevajo zgolj
uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami, lahko skupščina pooblasti nadzorni svet.
5. oddelek: Prenehanje družbe
43. člen
(redno prenehanje)

6. oddelek: Združitev in preoblikovanje
45. člen
(združitev)
(1) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za združitev
družb za vzajemno zavarovanje uporabljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na združitev delniških družb.
(2) Do združitve lahko pride:
1. s prenosom preostalega premoženja družbe (prevzeta
družba) v celoti na drugo družbo (prevzemna družba), pri
čemer člani prevzete družbe postanejo člani prevzemne
družbe (pripojitev s prevzemom),
2. z ustanovitvijo nove družbe, na katero preide celotno premoženje vsake od družb, ki se združujejo, pri tem pa člani
družbe, ki se združujejo, postanejo člani nove družbe.
(3) Za veljavnost združitve je potrebno soglasje skupščin
udeleženih družb. Sklepi skupščin se sprejemajo z najmanj
tričetrtinsko večino oddanih glasov.
46. člen
(prenos premoženja na delniško družbo)
(1) Družba za vzajemno zavarovanje lahko prenese svoje
premoženje v celoti brez likvidacije na zavarovalno delniško
družbo, katere poslovni predmet je sklepanje zavarovalnih
poslov, kakršne je dotlej opravljala družba za vzajemno zavarovanje.

(1) Družba za vzajemno zavarovanje preneha:
1. s potekom časa, ki je določen v statutu,
2. s sklepom skupščine,
3. s stečajem,
4. s pravnomočnostjo sklepa, s katerim se zavrne uvedba
stečaja, ker predvidoma ni na razpolago dovolj premoženja za
pokrivanje stroškov stečajnega postopka.

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za prenos
premoženja smiselno uporabljajo določbe 534. in 535. člena
zakona o gospodarskih družbah glede prenosa premoženja
delniške družbe.

(2) Za prenehanje po sklepu skupščine je potrebna vsaj tričetrtinska večina oddanih glasov.

47. člen
(preoblikovanje v delniško družbo)

(3) Za sklep skupščine o prenehanju je potrebno soglasje
nadzornega organa. Soglasje se lahko odkloni le v primeru,
ko niso dovolj zaščiteni interesi zavarovalcev.

(1) Družba za vzajemno zavarovanje se lahko s sklepom
skupščine preoblikuje v delniško družbo. Za ta sklep je
potrebna vsaj tričetrtinska večina oddanih glasov.

poročevalec

(3) Za sklep skupščine je potrebna vsaj tričetrtinska večina
oddanih glasov.
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(2) Vsak član družbe ima pravico, da do konca tretjega dne
pred sklepanjem ugovarja preoblikovanju s priporočenim pismom.
(3) Najpozneje ob sklicu skupščine mora uprava vsem članom
družbe sporočiti vsebino predlaganega sklepa o preoblikovanju na način, ki je predviden za družbine objave. Pri tem je
potrebno opozoriti na možnost ugovora in na pravice, ki iz
tega izhajajo.

(5) Za ustanovitev POOLA se ne uporabljajo določbe 22. člena
tega zakona.
(6) Za ustanovitev in poslovanje POOLA se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o ustanovitvi in poslovanju zavarovalnih delniških družb.
(7) Vlada Republike Slovenije lahko predpiše, za katere nevarnosti se mora obvezno ustanoviti POOL.

(4) Za sklep o preoblikovanju je potrebno soglasje nadzornega organa. Soglasje se zavrne,
če bi bili s preoblikovanjem ogroženi interesi članov.

III. DRUŽBE ZA OPRAVLJANJE DRUGIH ZAVAROVALNIH
POSLOV
49. člen

(5) V sklepu o preoblikovanju je treba določiti osnovni kapital
in nominalni znesek delnic.

(1) S posli posredovanja in zastopanja pri zavarovanju, snemanja rizikov, obravnavanja in ocenjevanja škode, pravne
pomoči, finančnih storitev ter z drugimi intelektualnimi in
tehničnimi storitvami v zvezi z zavarovalnimi posli (drugimi
zavarovalnimi posli) se lahko ukvarjajo poleg zavarovalnic
tudi druge gospodarske družbe, ustanovljene po zakonu
o gospodarskih družbah.

Nominalni znesek osnovnega kapitala ne sme presegati družbinega premoženja, ki ostane po odbitku dolgov.
(6) Če sklep o preoblikovanju ne določa drugače, so člani
družbe udeleženi v osnovnem kapitalu. Če ne dobijo vsi člani
enako visokih deležev v osnovnem kapitalu, se za določitev
njihove udeležbe uporabi eno ali več naslednjih meril:
1. višina zavarovalne vsote,
2. višina zavarovalne premije,
3. pri življenjskem zavarovanju višina matematične rezervacije,
4. načela za razdelitev letnega dobička,
5. doba članstva.
(7) Če kak član po merilih za razdelitev ne doseže najnižje
nominalne vrednosti delnic, se pri določanju deležev v osnovnem kapitalu ne upošteva; izjemo predstavlja primer, ko bi
bilo več takih članov soglasnih, da kot pravna skupnost participirajo pri delnici v smislu 234. člena zakona o gospodarskih
družbah. Deleže je treba zaokrožiti tako, da so deljivi z najmanjšo nominalno vrednostjo delnic in da je pokrit osnovni
kapital.
(8) Če je nominalna vrednost deleža višja od kvote za delitev,
je treba razliko plačati delniški družbi. Če pa je vrednost nižja
ali če član ni udeležen, mora razliko ali delež poravnati delniška družba.
(9) Prijavi za vpis preoblikovanja v sodni register je treba
priložiti odločbo nadzornega organa, s katero je dal soglasje
k sklepu o preoblikovanju.
(10) Od vpisa preoblikovanja dalje deluje družba kot delniška
družba. Člani družbe so po določbah sklepa o preoblikovanju
od tega trenutka naprej delničarji.
(11) Vsak član družbe, ki je ugovarjal preoblikovanju, lahko
svoje delnice ponudi družbi.
(12) Po vpisu preoblikovanja v sodni register je potrebno
pisno pozvati delničarje, da v roku najmanj šestih mesecev
dvignejo delnice. Za nepravočasno dvignjene delnice se smiselno uporabljajo določbe 340. člena zakona o gospodarskih
družbah.
4. ZAVAROVALNI IN POZAVAROVALNI POOLI
48. člen
(1) Dve ali več zavarovalnic lahko ustanovi POOL za opravljanje poslov premoženjskega in osebnega sozavarovanja oziroma pozavarovanja.
(2) POOL se ustanovi s pogodbo.
(3) POOL za sozavarovanje oziroma pozavarovanje nastopa
v pravnem prometu v svojem imenu in za račun svojih ustanoviteljev.
(4) Za obveznosti, ki jih prevzame POOL glede sozavarovanja
oziroma pozavarovanja, so ustanovitelji odgovorni na način in
pod pogoji, določenimi v pogodbi o ustanovitvi,
statutu in drugih splošnih aktih.
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(2) Za opravljanje drugih zavarovalnih poslov potrebujejo
gospodarske družbe dovoljenje nadzornega organa.
(3) Nadzorni organ mora odločiti o prošnji za izdajo dovoljenja v treh mesecih po vložitvi popolne vloge za izdajo dovoljenja.
(4) Pri odločanju o izdaji dovoljenja iz drugega odstavka tega
člena, nadzorni organ predvsem upošteva:
1. da ima vsaj en redno zaposlen delavec najmanj štiri leta
delovnih izkušenj, če ima visoko strokovno izobrazbo, pa
najmanj eno leto delovnih izkušenj za opravljanje vsakega od
drugih zavarovalniških poslov iz prvega odstavka tega člena
posebej;
2. dokaz o vplačilu celotnega zneska predpisanega osnovnega kapitala;
3. da ni bil uveden stečaj nad pravno osebo, v kateri je bil
delavec iz 1. točke tega odstavka vodilni delavec in
4. druge pogoje, ki jih predpiše minister za finance.
(5) Za odvzem dovoljenja gospodarski družbi iz prvega
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe iz
prvega odstavka ter prve in druge alinee 1. točke drugega
odstavka 16. člena tega zakona.
IV. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO
50. člen
(poslovne knjige)
Zavarovalnice morajo voditi poslovne knjige, izdelati letna
poročila, sestavljati knjigovodske listine, revidirati letne računovodske izkaze, vrednotiti postavke v računovodskih izkazih
in zagotavljati javnost podatkov iz letnih poročil v skladu
z določbami zakona o gospodarskih družbah in zakona o revidiranju, če s tem zakonom ni drugače določeno.
51. člen
(poslovna poročila)
Zavarovalnice sestavljajo računovodske izkaze in poslovna
poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, in
sicer:
- zavarovalnice v prvih štirih mesecih tekočega leta za preteklo leto;
- pozavarovalnice v prvih šestih mesecih tekočega leta za
preteklo leto in - povezane zavarovalnice sestavijo konsolidirane podatke v prvih osmih mesecih tekočega leta za preteklo
leto.
. 52. člen
(revizija računovodskih izkazov)
(1) Letne računovodske izkaze morajo zavarovalnice predložiti revizijski gospodarski družbi v pregled v treh dneh p o
preteku rokov iz 51. člena tega zakona.
poročevalec

(2) Revizijska gospodarska družba mota opraviti pregled in
sestaviti poroćilo o opravljenem pregledu v dveh mesecih po
preteku rokov iz 51. člena tega zakona.
53. člen
(kontni plan in kontni okvir)
Zavarovalnice vodijo poslovne knjige po kontnem planu, ki
temelji na kontnem okvirju, ki ga določa Inštitut za revizijo
v soglasju z nadzornim organom.
54. člen
(bilanca stanja in bilanca uspeha)
(1) V bilanci stanja se izkažejo temeljni podatki o sredstvih in
virih sredstev posebej za življenjska zavarovanja, za prostovoljna zdravstvena zavarovanja, za ostala osebna in premoženjska zavarovanja ter posebej za pozavarovanje.
(2) V bilanci uspeha se izkažejo prihodki, odhodki in poslovni
izid ločeno za življenjska zavarovanja, prostovoljna zdravstvena zavarovanja, za ostala osebna in premoženjska zavarovanja ter posebej za pozavarovanje."

tve za obveznosti povračila zavarovalnih premij na podlagi
določil zavarovalnih pogojev ali poslovnega načrta oziroma
na podlagi zakonskih ali statutarnih določil, ali na podlagi
dogovorov o predčasnem prenehanju zavarovanj med letom
(storno).
60. člen
(škodne rezervacije)
Škodne rezervacije morajo vključevati poleg ocenjenih obveznosti za prijavljene nastale, a še nerešene škode, tudi ocenjene obveznosti za že nastale, a še neprijavljene škode.
61. člen
(matematične rezervacije)
(1) Matematične rezervacije se razčlenjujejo na matematične
rezervacije življenjskih zavarovanj, matematične rezervacije
zdravstvenih zavarovanj in na matematične rezervacije v drugih zavarovalnih vrstah, če se zanje uporabljajo podobne
verjetnostne tabele in izračuni kot veljajo za življenjska zavarovanja.

(3) Vsebino in obliko bilance stanja in bilance uspeha ter
drugih izkazov, opredeljenih v slovenskih računovodskih
standardih, določa in objavlja Inštitut za revizijo v soglasju
z nadzornim organom.

(2) V matematičnih rezervacijah kot kritnih rezervacijah za
poravnavo bodočih obveznosti se izkazujejo sedanje vrednosti ocenjenih bodočih obveznosti za nadomestila sklenjenih
zavarovanj iz prvega odstavka tega člena, zmanjšane za sedanjo vrednost bodočih vplačil premije.

55. člen
(potrditev skladnosti bilančnih podatkov)

62. člen
(izravnalne rezervacije)

Skladnost podatkov z zavarovalnimi računovodskimi standardi in pravilnost obračunov v letnih računovodskih izkazih
za oblikovanje zavarovalnih tehničnih rezervacij in rezerv
potrdi pooblaščeni aktuar.

(1) Izravnalne rezervacije se nanašajo na časovno izravnavo
med kalkulativnim in dejanskim škodnim potekom zaradi
časovno neenakomernega odvijanja škodnih dogodkov
v posameznih zavarovalnih vrstah.

56. člen
(pooblaičenl aktuar)

(2) Zavarovalnica oblikuje izravnalne rezervacije v posamezni
zavarovalni vrsti na podlagi kalkulativnih izračunov in statističnih podatkov v tistih zavarovalnih vrstah, kjer so znatna
nihanja v pogostnosti in intenzivnosti škod v posameznih letih
opazovanega kalkulativnega obdobja in niso izravnana
z zavarovalno premijo posameznega leta ali s pozavarovanjem.

(1) Pogoje za pridobitev pooblastila za opravljanje aktuarskih
poslov predpiše minister za finance.
(2) S predpisom iz prvega odstavka tega člena se določi organ
oziroma pravna oseba, ki izda osebam, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, pooblastilo za opravljanje poslov pooblaščenega aktuarja.
57. člen
(zavarovalnotehnične rezervacije)
(1) Zavarovalnice morajo zaradi zagotovitve izvrševanja
obveznosti iz dolgoročnega izravnavanja nevarnosti oblikovati zavarovalnotehnične rezervacije. Pri tem upoštevajo
zavarovalnotehnična načela in računovodske standarde, ki
urejajo obračunavanje teh rezervacij.
(2) Zavarovalnotehnične rezervacije sestavljajo:
- prenosne premije,
- rezervacije za bonuse, popuste in storno,
- škodne rezervacije,
- matematične rezervacije,
- izravnalne rezervacije,
- rezervacije v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje in - ostale zavarovalnotehnične rezervacije.
58. člen
(prenosna premija)
Prenosna premija je pri posameznemu zavarovanju opredeljena z razmerjem med časom zavarovalnega kritja za tisti del
zavarovalne dobe, ki bo tekla po poteku obračunskega
obdobja, in celotnim časom zavarovalnega kritja.
59. člen
(rezervacije za bonuse, popuste In storno)
Rezervacije za bonuse, popuste in storno vključujejo razmejiporočevalec

63. člen
(podatki za izračun izravnalnih rezervacij)
(1) Zavarovalnica oblikuje v posamezni zavarovalni vrsti izravnalno rezervacijo, če:
1. znaša standardni odklon deleža škod v opazovanem
obdobju od povprečnega deleža škod vsaj 5 odstotnih točk in
2. delež škod vsaj enkrat v opazovanem obdobju prekorači
100 odstotkov.
(2) Opazovano obdobje za izračun izravnalne rezervacije je
najmanj 10 let pred letom, za katero se izračunava ta rezervacija. Če zavarovalnica nima podatkov za vse obdobje,
mora za manjkajoča leta uporabiti skupne uradne statistične
podatke, ki jih zbere nadzorni organ za posamezno zavarovalno vrsto na podlagi 13. člena tega zakona.
(3) Delež škod za posamezno poslovno leto se izračuna iz
razmerja med odhodki za škode,
upoštevajoč spremembe v stanju zavarovalnotehničnih rezervacij in zmanjšane za prihodke od obresti teh rezervacij in
med prihodki za premije upoštevajoč spremembo stanja prenosne premije.
(4) Povprečni delež škod je aritmetična sredina deležev škod
za vsa leta opazovanega obdobja.
64. člen
(povečanje oziroma zmanjšanje izravnalnih rezervacij)
(1) Zgornja meja obveznosti za oblikovanje izravnalne rezervacije v posamezni zavarovalni vrsti je pri zavarovanjih posevkov in plodov proti toči in pozebi ter pri kreditnih zavarovanjih
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šestkratnik, pri vseh drugih zavarovalnih vrstah pa štirikratnik
standardnega odklona od poprečnih deležev škod opazovanega obdobja, pomnoženega z lastnim deležem zavarovalne
premije za tekoče obračunsko leto.
(2) Zavarovalnica izloča vsako leto v izravnalno rezervacijo 3,5
% zneska izračunanega po prejšnjem odstavku tega člena,
dokler ta ne doseže zneska iz prejšnjega odstavka,
oziroma ga ponovno ne doseže, če ga je porabila po tretjem
odstavku tega člena.
(3) Zavarovalnica zmanjša oblikovano izravnalno rezervacijo,
če delež škod v obračunskem letu preseže povprečni delež
škod opazovanega obdobja. Zmanjšanje se izračunava tako,
da se razliko obeh deležev pomnoži z lastnim deležem zavarovalne premije za tekoče obračunsko leto.
65. člen
(rezervacije v korist življenjskih zavarovalcev, ki
prevzemajo naložbeno tveganje)

letne zavarovalne premije za obračunsko obdobje in sicer:
a) do zneska 10 milijonov ECU 18 % in b) na razliko zavarovalne premije 16 %.
Ta znesek se pomnoži z odstotkom iz razmerja med lastnim
deležem v izravnavanju nevarnosti in skupno letno zavarovalno premijo, vendar ne z manj kot 50 %;
3. za zavarovanja iz tč. 2. se opravi izračun tudi od zneska
odškodnin, obračunanih poprečno letno v zadnjih treh letih in
sicer:
a) do zneska 7 milijonov ECU 26 % in b) na razliko odškodnin
23 %.
Ta znesek se pomnoži z odstotkom iz razmerja med povprečnim lastnim deležem v izravnavanju odškodnin in skupno
letno povprečno odškodnino zadnjih treh let,
vendar ne z manj kot 50 %;
4. za prostovoljna zdravstvena zavarovanja po postopku iz 2.
in 3. tč. tega odstavka,
pomnoženega z eno tretjino.

Rezervacije v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo
naložbeno tveganje, obsegajo tehnične rezervacije, oblikovane za pokrivanje obveznosti, ki izhajajo iz naložb v zvezi
s policami življenjskih zavarovanj, katerih vrednost ali donos
je določen v odvisnosti od naložb, za katere nosi tveganje
nosilec zavarovalne police, ali v odvisnosti od določenega
indeksa.

5. po izračunu iz 2. in 3. tč. tega odstavka se upošteva
v obračunu višji izračunani znesek.

66. člen
(ostale zavarovalnotehnične rezervacije)

71. člen
(garancijski sklad)

Med ostale zavarovalnotehnične rezervacije uvrsti zavarovalnica zlasti rezervacije za možne velike škode (iz zavarovanja
atomskih rizikov in iz zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti za farmacevtske izdelke) ter druge, s predpisi nadzornega
organa dovoljene ali s statutom zavarovalnice določene rezervacije.

(1) Po prejšnjem členu izračunana višina solventne meje je
osnova za izračun potrebne višine garancijskega sklada.

V. FINANČNO POSLOVANJE
67. člen
(načela finančnega poslovanja)
Zavarovalnica opravlja finančno poslovanje v skladu s finančnimi standardi in načeli, ki jih določi z zakonom pooblaščena
organizacija in po določbah tega zakona.
68. člen
(načela nalaganja zavarovalnih sredstev)
Pri nalaganju zavarovalnih sredstev mora zavarovalnica poleg
načel varnosti in likvidnosti upoštevati tudi načelo rentabilnosti ter zagotoviti primerno mešanje posameznih vrst naložb in
primerno razpršenost z večjim številom manjših naložb.
69. člen
(oblikovanje lastnih virov sredstev)
Zavarovalnica je dolžna oblikovati lastne vire sredstev za
zagotovitev trajnega izpolnjevanja obveznosti iz zavarovalnih
pogodb. Ta prosta neobremenjena lastna sredstva se morajo
oblikovati najmanj v višini solventne meje, ki se meri po
skupnem poslovnem obsegu.
70. člen
(izračun višine solventne meje)
(1) Višino solventne meje lastnih sredstev izračuna zavarovalnica za posamezno poslovno leto po naslednjem postopku:
1. za življenjska zavarovanja in za zavarovanja, za katera se
izračunava matematična rezervacija tako kot za življenjska
zavarovanja 4 % od stanja matematične rezervacije ob koncu
obračunske dobe, pomnoženega z odstotkom iz razmerja
med lastnim deležem in skupno letno zavarovalno premijo,
vendar ne z manj kot 85 %;
2. za vsa ostala zavarovanja razen pod tč. 1. in 4., od dosežene
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(2) Na novo ustanovljena zavarovalnica v prvem poslovnem
letu ni dolžna opraviti izračuna višine solventne meje po 3.
točki prvega odstavka tega člena.

(2) Potrebna višina garancijskega sklada ob koncu obračunskega obdobja znaša eno tretjino zneska iz prejšnjega
* odstavka, vendar po posameznih zavarovalnih razredih ne
manj kot:
1. za nevarnosti obveznih in drugih zavarovanj odgovornosti,
za kreditna in kavcijska zavarovanja 400.000 ECU 2. za nevarnosti nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj, kasko zavarovanj, transportnih zavarovanj, zavarovanj proti požaru in
nekaterim drugim nevarnostim, ter zavarovanj raznih finančnih izgub (škod) 300.000 ECU 3. za nevarnosti zavarovanj
posevkov in plodov proti toči in pozebi, zavarovanj živali,
zavarovanj proti vlomu in ropu, zavarovanj stekla in ostalih
nenavedenih premoženjskih zavarovanj ter zavarovanj pravne
zaščite 200.000 ECU 4. za nevarnosti življenjskih zavarovanj
800.000 ECU 5. za vse nevarnosti zavarovanj iz tč. 1 do 3 tega
odstavka 500.000 ECU 6. za vzajemno zavarovalnico se vsi
zneski iz tč. 1 do 5 in 8 znižajo za eno četrtino 7. za pozavarovalnico 500.000 ECU 8. če znaša letna zavarovalna premija za
zavarovalni razred iz tč. 1 več kot 2.500.000 ECU se zneski iz
tč. 1, 5 in 7 povečajo za 1,000.000 ECU 9. če zavaruje zavarovalnica nevarnosti zavarovanj, ki spadajo delno v tč. 1 oziroma 8 ali delno v tč. 2 ali delno v tč. 3, se uporablja najvišji
znesek iz teh točk.
(3) Minister za finance na predlog nadzornega organa predpiše, v katere zavarovalne razrede in zavarovalne skupine se
uvrščajo posamezne zavarovalne vrste in določi podrobnejšo
metodologijo za izračun višine solventne meje in garancijskega sklada.
72. člen
(načrt solventnosti in načrt financiranja)
(1) Če so lastni viri sredstev nižji od višine solventne meje iz
70. člena tega zakona, lahko zahteva nadzorni organ od
zavarovalnice, da pripravi načrt za ponovno vzpostavitev solventnosti.
(2) Če so lastni viri sredstev nižji od garancijskega sklada iz
71. člena tega zakona ali niso z njim v predpisanem razmerju,
lahko zahteva nadzorni organ od zavarovalnice, da predloži
načrt za kratkoročno pridobitev potrebnih lastnih virov sredstev.
poročevalec

73. člen
(lastni viri sredstev)
(1) Med lastne vire sredstev zavarovalnice, ki sestavljajo
garancijski sklad, spadajo:
1. vplačan osnovni kapital (vplačane delnice, ustanovitveni
sklad),
2. varnostne rezerve vzajemnih zavarovalnic po 78. členu tega
zakona,
3. druge zakonske in statutarne rezerve oblikovane iz razdelitve dobička,
4. prenesen nerazporejen dobiček.
(2) Od zneskov iz prvega odstavka se odštejejo:
1. stanje nekrite izgube,
2. stanje aktiviranih neamortiziranih stroškov iz 77. člena in 3.
stanje aktivirane vrednosti »dobrega imena« zavarovalnice.
(3) Zavarovalnica nalaga lastne vire sredstev v skladu z določbami iz prvega odstavka 74. člena tega zakona.
(4) Zavarovalnica mora sproti voditi seznam naložb iz tretjega
odstavka tega člena in ga predložiti nadzornemu organu do
konca februarja tekočega leta za preteklo leto.
74. člen
(nalaganje matematičnih rezervacij)
(1) Matematične rezervacije sme zavarovalnica vlagati le v:
1. vrednostne papirje Republike Slovenije ter v posojila, za
katerih obrestovanje in vračilo jamči republika in sicer mora
skupno stanje teh vlaganj znašati najmanj 30 % stanja matematične rezervacije;
2. domače nepremičnine s stalnimi prihodki, vendar sme
skupno stanje teh vlaganj znašati največ 30 % stanja matematične rezervacije;
3. dolžniške vrednostne papirje, razen za posojila 1. točke
tega odstavka, s katerimi se trguje na domači borzi in glasijo
na denar, vendar sme skupno stanje teh vlaganj znašati največ 25 % skupnega stanja matematične rezervacije iz tega
člena;
4. lastniške vrednostne papirje, s katerimi se trguje na domači
borzi, vendar sme skupno stanje teh vlaganj znašati največ 10
% stanja matematične rezervacije, pri tem pa posamezna
naložba ne sme preseči 1 % tega stanja;
5. depozite in druge naložbe v domače banke, vendar skupno
največ 30 % stanja te rezervacije, pri tem pa skupne naložbe
v posamezno banko ne smejo preseči 10 % tega stanja.

7. domače nepremičnine s stafhimi prihodki, vendar sme
skupno stanje teh vlaganj znašati največ 30 % skupnega
stanja zavarovalnotehničnih rezervacij iz tega člena in 8.
depozite in druge naložbe v domače banke, vendar skupno
največ 50 % stanja teh rezervacij, pri tem pa skupne naložbe
v posamezno banko ne smejo preseči 10 % tega stanja.
(2) Nadzorni organ lahko zahteva podatke o stanju naložb
sredstev zavarovalnotehničnih rezervacij po posameznih
vrstah naložb iz prvega odstavka tega člena.
76. člen
(udeležba v gospodarskih družbah)
(1) Zavarovalnica je lahko udeležena kot delničar ali družbenik v gospodarskih družbah ali pri posameznih podjetnikih.
Kadar je udeležba večja kot 10 % osnovnega kapitala take
družbe in tudi presega 10 % osnovnega kapitala zavarovalnice, je potrebno predhodno soglasje nadzornega organa. To
velja tudi za pridobitev dodatnih deležev ali za povečanje
osnovnega kapitala.
(2) Za vlaganja iz prvega odstavka tega člena izdaja predhodna soglasja nadzorni organ. Tako soglasje je potrebno
tudi, kadar zavarovalnica odobri posojilo družbi, v kateri je
udeležena kot delničar ali družbenik.
(3) Nadzorni organ lahko odkloni izdajo soglasja, če oceni, da
bi udeležba glede na vrsto ali obseg ogrozila interese zavarovalcev.
(4) Nadzorni organ lahko zahteva, da se razdre udeležbeno
razmerje, če:
1. nastopijo razmere, ki bi glede na vrsto in obseg udeležbe
lahko ogrozile interese zavarovalcev,
2. ima družba, v kateri je zavarovalnica udeležena, trajno
izgube.
(5) Nadzorni organ lahko od zavarovalnice zahteva pojasnila
in podatke o družbi, v kateri namerava biti udeležena oziroma
je udeležena, zlasti letno poslovno poročilo ali druge
poslovne podlage.
(6) Zavarovalnica mora sproti voditi seznam udeležb nad mejo
iz prvega odstavka tega člena in ga predložiti nadzornemu
organu do konca februarja tekočega leta za preteklo leto.
77. člen
(ustanovni stroški)

(2) Zavarovalnica mora sproti voditi seznam naložb po vrstah
naložb iz prvega odstavka tega člena in ga dostaviti nadzornemu organu do konca februarja tekočega leta za preteklo
leto.

(1) Vplačan osnovni kapital zavarovalnice se lahko uporablja
za financiranje ustanovnih stroškov, organizacijskih stroškov
in stroškov razvijanja.

75. člen
(nalaganje drugih zavarovalnotehničnih rezervacij)

(2) Dolgoročno razmejene stroške iz prejšnjega odstavka
mora zavarovalnica kriti najkasneje v petih letih.

(1) Zavarovalnotehnične rezervacije, razen matematičnih
rezervacij, smejo zavarovalnice vlagati le v:
1. vrednostne papirje Republike Slovenije ter v posojila, za
katerih obrestovanje in vračilo jamči republika;
2. domača hipotekama posojila, ki smejo znašati največ 60
% s hipoteko zavarovane prometne vrednosti nepremičnin;
3. posojila domačim javnim podjetjem, zavodom in drugim
institucijam, če so zavarovana z odstopom pravic, ki pripadajo posojilojemalcu proti tretjim osebam;
4. posojila, za katera so zastavljeni vrednostni papirji ali
hipoteke iz 1. in 2. točke tega odstavka;
5. dolžniške vrednostne papirje, razen za posojila iz 1. točke
tega odstavka, s katerimi se trguje na domači borzi in glasijo
na denar, vendar sme skupno stanje teh vlaganj znašati največ 25 % skupnega stanja zavarovalnotehničnih rezervacij iz
tega člena;
6. lastniške vrednostne papirje, s katerimi se trguje na domači
borzi, vendar sme Skupno stanje teh naložb znašati največ 20
% skupnega stanja zavarovalnotehničnih rezervacij iz tega
člena, pri tem pa posamezna naložba ne sme preseči 1 % tega
stanja;

78. člen
(varnostna rezerva)

poročevalec

(1) Družba za vzajemno zavarovanje oblikuje varnostno
rezervo iz razporeditve dobička po letnem obračunu. Varnostna rezerva se kot del garancijskega sklada uporablja za
pokrivanje izgub potem, ko so druge, v ta namen oblikovane
zavarovalnotehnične rezervacije, že v celoti uporabljene.
(2) Statut družbe za vzajemno zavarovanje določa merila za
oblikovanje in višino, do katere se oblikuje varnostna rezerva.
79. člen
(plačilni promet)
Zavarovalnice opravljajo plačilni promet preko računov
z zakonom pooblaščenih finančnih organizacij v Republiki
Sloveniji. Pri tem morajo na posebnih računih voditi sredstva
življenjskih zavarovanj, ki jih ne smejo uporabljati za kritje
obveznosti iz drugih zavarovalnih poslov, niti ne morejo biti
predmet izvršbe za take obveznosti.
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80. člen
(značaj sredstev življenjskih zavarovanj)

mora ugotoviti njihovo stanje ob trenutku uvedbe stečajnega
postopka.

Sredstva življenjskih zavarovanj imajo glede obdavčevanja in
obrestovanja značaj vezanih hranilnih vlog.

(2) Matematične rezervacije predstavljajo v stečaju posebno
stečajno maso.

VI. PRENEHANJE ZAVAROVALNIC
81. člen
(sanacijski ukrepi)

(3) Višina zahtevkov iz zavarovalnih pogodb in višina celotne
zahtevane matematične rezervacije se ugotavlja na dan
uvedbe stečajnega postopka.

(1) Če pride do plačilne nezmožnosti ali prezadolžitve zavarovalnice ali se pri preverjanju vodenja poslov in premoženjskega stanja pokaže, da zavarovalnica ni zmožna izpolnjevati
svojih obveznosti, vendar je v interesu zavarovalcev, da ne
pride do stečaja in obstajajo realne možnosti za preprečitev
stečaja, mora nadzorni organ, če je to potrebno za koristi
zavarovalcev:
1. prepovedati plačila, zlasti dajatve zavarovalnice; pri življenjskem zavarovanju pa tudi odkupe in posojila na police
v obsegu, ki je potreben za premostitev plačilnih težav,

(3) Če zahtevkov, ki bi morali biti vključeni v zahtevane matematične rezervacije, ni mogoče v celoti poravnati iz sredstev
matematičnih rezervacij, jih je treba obravnavati kot druge
terjatve iz zavarovalnih pogodb.
86. člen
(varščine v stečaju)
(1) Varščina predstavlja v stečaju posebno stečajno maso.

2. znižati zavarovateljeve obveznosti iz življenjskega zavarovanja ustrezno obstoječemu premoženju.

(2) Iz varščine je treba sorazmerno poravnati zahtevke iz
zavarovalnih pogodb, katerih poravnava naj bi bila z varščino
zagotovljena. Če zahtevkov iz zavarovalnih pogodb na ta
način ni mogoče poravnati, jih je treba obravnavati kot druge
terjatve iz zavarovalnih pogodb.

(2) Ukrepe iz 1. točke prejšnjega odstavka je treba preklicati
takoj, ko to dovoljuje premoženjsko stanje zavarovalnice.

87. člen
(vrstni red terjatev)

(3) Ti ukrepi ne spreminjajo dolžnosti zavarovalcev, da še
naprej plačujejo zavarovalne premije v višini, ki jo določa
zavarovalna pogodba.

(1) Terjatve iz zavarovalnih pogodb imajo prednost pred ostalimi stečajnimi terjatvami. Matematične rezervacije in varščine, ki predstavljajo v stečaju posebno stečajno maso, s to
prednostno pravico ne smejo biti prizadete.

82. člen
(uvedba stečajnega postopka)
(1) Uprava ali likvidatorji zavarovalnice morajo primer plačilne
nezmožnosti ali prezadolžitve zavarovalnice nemudoma javiti
nadzornemu organu.

(2) Obveznosti zavarovalnice za odškodnine za škodni dogodek imajo prednost pred vsemi drugimi terjatvami iz zavarovalnih pogodb. Terjatve na isti ravni se poravnavajo v sorazmerju z njihovo višino.

(2) Predlog za uvedbo stečajnega postopka nad zavarovalnico
lahko vloži le nadzorni organ.

88. člen
(izključitev prisilne poravnave)

(3) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za stečaj
zavarovalnic uporabljajo predpisi o stečaju gospodarskih
družb.
83. člen
(kurator)

Nad premoženjem zavarovalnice v nobenem primeru ni
mogoče uvesti postopka izvensodne poravnave ali prisilne
poravnave.

(1) Stečajno sodišče mora ob uvedbi stečajnega postopka
imenovati pooblaščeno osebo (kuratorja) za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb. Zahtevke iz zavarovalnih
pogodb do zavarovalnice lahko uveljavlja le kurator. Kurator
je dolžan, da se na željo upravičencev pred prijavo zahtevka
z njimi posvetuje. Zahtevki, ki so ugotovljivi iz knjig zavarovalnice, veljajo za prijavljene.

(1) Pri ocenjevanju prezadolženosti družbe za vzajemno zavarovanje se razpisanih doplačil (h kapitalu), ki šest mesecev po
zapadlosti še niso vplačana, ne sme več vrednotiti kot aktiva
družbe.

(2) Stečajni upravitelj mora kuratorju in na zahtevo tudi upravičencem iz zavarovalnih pogodb omogočiti vpogled v knjige
in zapiske zavarovalnice in v seznam vrednosti matematične
rezervacije.
(3) Kurator sme zahtevati, da se mu iz stečajne mase povrnejo
gotovinski izdatki in izplača primerna nagrada za njegovo
delo.
84. člen
(prenehanje zavarovalnih pogodb)
Z uvedbo stečajnega postopka prenehajo zavarovalne
pogodbe v skladu s predpisi, ki urejajo zavarovalne pogodbe.

89. člen
(družba za vzajemno zavarovanje)

(2) Za obračun in izterjavo doplačil k zavarovalnim premijam
družb za vzajemno zavarovanje v stečaju se smiselno uporabljajo določbe zakona o prisilni poravnavi in stečaju. Doplačila
k zavarovalnim premijam ne smejo presegati v statutu določenega najvišjega zneska.
(3) Pri ocenjevanju, ali bo premoženje družbe za vzajemno
zavarovanje predvidoma zadostovalo za kritje stroškov stečajnega postopka, je treba upoštevati dovoljena doplačila iz
drugega odstavka tega člena.
(4) Zahtevki za odplačilo ustanovitvenega sklada pridejo na
vrsto za vsemi drugimi stečajnimi terjatvami.
VII. ZAVAROVALNI NADZOR

85. člen
(matematične rezervacije ob stečaju)

90. člen
(Urad za zavarovalni nadzor)

(1) Če za zavarovanja obstajajo matematične rezervacije,
mora stečajni upravitelj zahtevati, da se seznam vrednosti teh
rezervacij takoj zaključi in predloži nadzornemu organu, ki

Naloge nadzornega organa po tem zakonu opravlja Urad za
zavarovalni nadzor, ki se ustanovi kot organ v sestavi Ministrstva za finance.
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poročevalec

Li

91. člen
(splošna pooblastila)
(1) Pri opravljanju nadzora ima nadzorni organ pravice in
obveznosti, ki so določene s tem zakonom.
(2) Pri odločanju o pravicah in obveznostih strank po tem
zakonu izdaja nadzorni organ odločbe v upravnem postopku.
Odločbe v upravnem postopku so dokončne.
92. člen
(sprememba poslovnega načrta)
(1) Nadzorni organ lahko zahteva, da se spremeni poslovni
načrt še pred sklepanjem novih zavarovalnih pogodb.
(2) Nadzorni organ lahko zahteva spremembo ali odredi prenehanje uporabe poslovnega načrta tudi za obstoječa zavarovalna razmerja ali za zavarovalna razmerja, ki še niso potekla,
če je to nujno za varstvo interesov zavarovalcev. (3) Če nadzorni organ ukrepa po drugem odstavku tega člena, mora
določiti primeren rok za spremembo poslovnega načrta.
•
93. člen
(pregled poslovanja)
Delničarji oziroma lastniki, organi in druge pooblaščene
osebe zavarovalnice oziroma družbe za opravljanje drugih
zavarovalnih poslov morajo v svojih poslovnih prostorih predložiti pooblaščenemu delavcu nadzornega organa vse knjige,
listine in druge spise ter dati druge informacije, ki so potrebne
za opravljanje zavarovalnega nadzora.
94. člen
(prisotnost na sejah)
(1) Nadzorni organ lahko pošlje pooblaščenega delavca na
sejo organov zavarovalnice oziroma družbe za opravljanje
drugih zavarovalnih poslov, kjer sporoči mnenje nadzornega
organa v obravnavani zadevi.

(3) Biro lahko na podlagi pogodbe opravlja tudi določene
naloge skupnega pomena za zavarovalnice in družbe za
opravljanje drugih zavarovalnih poslov. (4) Določbe tega
zakona o poslovnem načrtu, statističnih podatkih, poslovnih
knjigah in letnem poročilu, škodnih rezervacijah ter zavarovalnem nadzoru, veljajo tudi za poslovanje biroja.
97. člen
(status)
(1) Biro je pravna oseba.
(2) Biro se vpiše v register.
(3) S statutom se uredi organizacija biroja.
(4) S pogodbo med zavarovalnicami in družbami za opravljanje drugih zavarovalnih poslov ter birojem se določi način
financiranja.
(5) Za poslovanje biroja se uporabljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na gospodarsko
interesno združenje.
IX. KAZENSKE DOLOČBE

98. člen

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica:
1. če ne pozavaruje pri zavarovalnici s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki je registrirana za aktivno pozavarovanje, tistega
dela v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki presega lastne
deleže po tabelah maksimalnega kritja (prvi odstavek 5.
člena);
2. če je registrirana za aktivno pozavarovanje, pa presežkov
ponujenih nevarnosti,
ki jih sama ne more izravnati v okviru svojih zmogljivosti, ne
ponudi drugim zavarovalnicam s sedežem v Republiki Sloveniji, registriranim za aktivno pozavarovanje, do višine njihovih
zmogljivosti, preden takšne presežke ponudi v tujini (drugi
odstavek 5. člena);

(2) Nadzorni organ lahko zahteva od zavarovalnice oziroma
družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, da skliče
sejo pristojnega organa. Če se njegovi zahtevi ne ugodi,
lahko nadzorni organ sam skliče in vodi sejo. Stroške v zvezi
s sklicem takšne seje poravna zavarovalnica oziroma družba
za opravljanje drugih zavarovalnih poslov.

3. če ne organizira nadzora za tekoče preverjanje zakonitosti,
pravilnosti in smotrnosti poslovanja in delovanja zavarovalnice (prvi odstavek 8. člena);

95. člen
(stroški poslovanja)

5. če ne predloži nadzornemu organu v soglasje spremembe
poslovnega načrta,
ki vpliva na spremembo višine garancijskega sklada iz 71.
člena tega zakona (15. člen);

(1) Zavarovalnice in družbe za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov zagotovijo sredstva za poravnavo sedem desetin neposrednih stroškov celotnega poslovanja nadzornega organa, in
sicer s plačilom posebne pristojbine.
(2) Obremenitev s pristojbino iz prejšnjega odstavka ne smp
biti večja od 0,5 tisočinke zbrane zavarovalne premije oziroma
doseženih prihodkov za opravljene druge zavarovalne posle
v preteklem letu.
(3) Višino pristojbine in način plačevanja predpiše minister za
finance.
VIII. SLOVENSKI ZAVAROVALNI BIRO
96. člen
(splošno)
(1) Slovenski zavarovalni biro (v nadaljnjem besedilu: biro),
kot gospodarsko interesno združenje, opravlja posle, predvidene s sprejetimi mednarodnimi sporazumi o zavarovanju
lastnikov motornih vozil proti odgovornosti (zelena karta).
(2) Biro predstavlja slovenske zavarovalnice v mednarodnih
organizacijah zavarovalnic v zvezi s posli iz prvega odstavka
tega člena.
poročevalec

4. če opravlja zavarovalne posle brez dovoljenja nadzornega
organa (9. člen);

6. če prenese zavarovalni portfelj na drugo zavarovalnico brez
soglasja nadzornega organa (drugi odstavek 18. člena);
7. če ob prevzemu zavarovalnega portfelja ne obvesti prizadetih zavarovalcev o njegovem prenosu (tretji odstavek 18.
člena);
8. če ne sestavi računovodskih izkazov in poslovnih poročil
v skladu z določbami tega zakona (51 .člen);
9. če ne predloži letnih računovodskih izkazov revizijski
gospodarski družbi v pregled v skladu z določbami prvega •
odstavka 52. člena tega zakona;
10. če ne izkaže postavk v bilanci stanja in bilanci uspeha
tako, kot je to določeno v 54. členu tega zakona;
11. če ne pridobi potrditve o skladnosti bilančnih podatkov
s strani pooblaščenega aktuarja (55. člen);
12. če je brez predhodnega soglasja nadzornega organa
njena udeležba v gospodarskih družbah večja od 10 % osnovnega kapitala gospodarske ali zavarovalne družbe (76.člen);
13. če dolgoročno razmejenih stroškov iz prvega odstavka 77.
člena ne krije najkasneje v petih letih;
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14. če ne vodi sredstev življenjskih zavarovanj na posebnih
računih ali jih uporablja za kritje obveznosti iz drugih zavarovalnih poslov (79. člen);

predvidenih s sprejetimi mednarodnimi sporazumi o zavarovanju lastnikov motornih vozil proti odgovornosti (prvi odstavek 96. člena).

15. če ne uskladi organizacije, poslovanja, aktov in virov
sredstev po določbah iz 111. in 112. člena.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba v Slovenskem zavarovalnem biroju, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba vsake zavarovalnice, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.

104. člen

99. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalna delniška družba:
1. če jo ustanovijo samo tuje fizične in pravne osebe (21.
člen);
2. če brez dovoljenja nadzornega organa sočasno opravlja
zavarovalne in pozavarovalne posle (drugi odstavek 24.
člena);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba v zavarovalni delniški družbi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
100. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje družba za vzajemno zavarovanje:
1. če svojo terjatev za plačilo zavarovalne premije in doplačilo
zavarovalne premije pobota s terjatvijo člana do družbe (drugi
odstvek 28. člena);
2. ni oblikovala ustanovitvenega sklada v skladu s tem zakonom (30. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba družbe za vzajemno zavarovanje, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.
101. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje družba za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, če
opravlja druge zavarovalne posle brez dovoljenja nadzornega
organa (drugi odstavek 49. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba v družbi za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
102. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje likvidacijski upravitelj - pravna oseba:
1. če v primeru plačilne nezmožnosti ali prezadolžitve zavarovalnice tega ne javi nadzornemu organu (prvi odstavek 82.
člena).
2. če med likvidacijo družbe za vzajemno zavarovanje prevzame nova zavarovanja, povišuje ali podaljšuje obstoječa in
odplača ustanovitveni sklad pred poravnavo terjatev ostalih
upnikov (tretji in četrti odstavek 44. člena);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje likvidacijski upravitelj - fizična oseba, ki stori dejanje
iz prvega odstavka tega člena.
103. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje Slovenski zavarovalni biro, če ne opravlja poslov,
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Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje stečajni upravitelj:
1. če ob uvedbi stečajnega postopka ne imenuje kuratorja za
uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb in mu ne omogoči vpogleda v dokumentacijo zavarovalne družbe (prvi in
drugi odstavek 83. člena);
2. če ne zahteva, da se seznam vrednosti matematičnih rezervacij takoj zaključi in predloži nadzornemu organu (prvi
odstavek 85. člena).
105. člen
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje kurator, če se pred prijavo zahtevka iz zavarovalne
pogodbe na željo upravičenca z njim ne posvetuje (prvi odstavek 83. člena).
106. člen
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se za prekršek
kaznujejo delničarji oziroma lastniki, organi in druge pooblaščene osebe zavarovalnice oziroma družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, če v svojih poslovnih prostorih pooblaščenemu delavcu nadzornega organa ne predložijo vseh
knjig, listin in drugih spisov in ne dajo drugih informacij, ki so
potrebne za opravljanje zavarovalnega nadzora (93. člen).
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
107. člen
(lastninjenje)
Zavarovalnice, ki so v skladu z določbami 120. člena zakona
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja
(Ur.l. SFRJ, št. 17/90 in 82/90) uskladile svojo organizacijo in
poslovanje z navedenim zakonom, izvedejo lastninjenje družbenega kapitala iz 123.a člena navedenega zakona po določbah tega poglavja.
108. člen
(družbeni kapital)
(1) V zavarovalnicah iz prejšnjega člena je družbeni kapital na
dan 31 .decembra 1990 razlika med vrednostjo sredstev zavarovalnice (celotna aktiva, zmanjšana za vrednost nekrite
izgube) ter vrednostjo obveznosti zavarovalnice (začetni varnostni sklad, rezervacije, razen rezervacij za investicijsko
vzdrževanje, druge dolgoročne obveznosti, sklad varnostnih
rezerv, sklad matematične rezerve, preventivni sklad, tekoče
obveznosti, obveznosti iz virov izvenposlovnih sredstev),
vključno z obveznostmi do pravnih in fizičnih oseb na podlagi
trajnih vlog teh oseb v zavarovalnico. Družbeni kapital so tudi
trajne vloge, navadne in prednostne delnice ali deleži, ki ne
pripadajo nobeni pravni ali fizični osebi.
(2) Vrednost družbenega kapitala na dan 1. januarja 1993
ugotovi zavarovalnica z otvoritveno bilanco po metodologiji,
ki jo je predpisala Vlada Republike Slovenije. Zavarovalnica
lahko pripravi otvoritveno bilanco tudi na podlagi cenitve
pooblaščenih ocenjevalcev.
. 109. člen
(izvedba lastninjenja)
(1) Zavarovalnica izda za družbeni kapital navadne delnice,
s katerimi prenese: - 10% na Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, - 10% na Odškodninski sklad.
poročevalec

(2) Zavarovalnica lahko zaposlenim razdeli navadne delnice,
izdane za družbeni kapital, v zameno za lastniške certifikate,
vendar največ do deleža, ki odraža razmerje med vrednostjo
stanovanjskega sklada, sklada ostale skupne porabe in virov
drugih izvenposlovnih sredstev ter celotno vrednostjo družbenega kapitala po otvoritveni bilanci. Ta delež ne sme presegati 20 % vrednosti družbenega kapitala po otvoritveni bilanci.
(3) Preostanek navadnih delnic izdanih za družbeni kapital, ki
ni bil razdeljen po prejšnjem odstavku in prenesen na sklade
iz prvega odstavka tega člena, se prenese na Sklad Republike
Slovenije za razvoj z namenom nadaljnje prodaje.
(4) Sklad Republike Slovenije za razvoj obvesti Vlado Republike Slovenije o načinu predvidene prodaje.
(5) Za urejanje razmerij, ki se nanašajo na izdajo, prenosljivost
ter razdelitev navadnih delnic, se smiselno uporabljajo
določbe zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur.l.RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93);
110. člen
(predpisi Vlade Republike Slovenije)
Vlada Republike Slovenije lahko podrobneje predpiše izvajanje določb iz 108. in 109. člena.
111. člen
(uskladitev organlzacl|e, poslovanja in aktov)
(1) Zavarovalnice, ki so bile ustanovljene po določbah zakona
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja,
morajo uskladiti svojo organizacijo in poslovanje ter oblikovanje potrebnega garancijskega sklada, rezervacij in rezerv ter
ustanovitvene in druge akte z določbami tega zakona najkasneje do 31. decembra 1994.
(2) Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka morajo zavarovalnice uskladiti naložbe zavarovalnih sredstev z razmerji iz
73. do 76. členatega zakona najkasneje do 31.decembra 1995.
V tem obdobju smejo nalagati nova sredstva in podaljševati
roke posameznih naložb le v tiste namene, kjer niso prekoračene spodnje oziroma gornje meje iz navedenih členov.
(3) Zavarovalnice iz prvega odstavka tega člena morajo nadzornemu organu predložiti:
1. dovoljenje za ustanovitev zavarovalnice, če je tako dovoljenje izdal bivši Zvezni sekretariat za finance na podlagi določb
16., 26., 27. in 29. člena zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja in sicer v 15 dneh po uveljavitvi zakona,
2. statut zavarovalnice do 30. januarja 1995,
3. poslovni načrt iz 12. člena tega zakona do 30. januarja 1995.
(4) Družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, ki so
bile ustanovljene do uveljavitve tega zakona, morajo uskladiti
svojo organizacijo in poslovanje, ustanovitvene in druge akte
ter višino osnovnega kapitala z določbami tega zakona najkasneje do 31. decembra 1994; dokaze o tem morajo dostaviti
nadzornemu organu v 15 dneh po uskladitvi.
(5) Zavarovalnice in družbe za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov, ki ne ravnajo po 1. do 4. odstavku tega člena, se
likvidirajo in izbrišejo iz registra. Likvidacijo opravi sodišče po
uradni dolžnosti za račun družbe oziroma družbenikov.
(6) Biro mora prilagoditi svojo organiziranost in uskladiti
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svoje akte z določili 96. in 97. člena tega zakona najkasneje do
31. decembra 1994.
112. člen
(uskladitev virov sredstev)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenesejo zavarovalnice iz
prejšnjega člena:
1. vire in sredstva začetnega varnostnega sklada na vire in
sredstva vplačanega osnovnega kapitala;
2. vire in sredstva preventivnega sklada na vire in sredstva
varnostne rezerve;
3. iz virov varnostne rezerve, rezervacij za katastrofalne in
množične škode, skupno s prenosom iz 2. tč. tega člena
oblikujejo in prenesejo potrebne zneske v izravnalne rezervacije, rezervacije za bonuse in popuste ter v ostale tehnične
rezervacije, morebitni preostanek pa v druge zakonske oziroma statutarne rezerve;
4. iz virov varnostne rezerve življenjskih zavarovanj prenesejo
potrebne zneske v rezervacije v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje in v ostale tehnične
rezervacije, morebitni preostanek pa v matematične rezervacije in v druge zakonske in statutarne rezervacije;
5. vire drugih zavarovalnotehničnih rezervacij na istoimenske
vire po tem zakonu;
6. vire družbenega kapitala med obveznosti ugotovljene po
108. členu tega zakona in
7. druge vire in sredstva ter terjatve in obveznosti med
ustrezne bilančne postavke po tem zakonu.
113. člen
(posli prostovoljnega nezgodnega in prostovoljnega
življenjskega zavarovanja)
(1) Zavarovalnice in zavodi, ustanovljeni po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 9/
92 in 13/93) in zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 12/92), ki opravljajo posle prostovoljnega
nezgodnega in prostovoljnega življenjskega zavarovanja,
morajo poslovanje v teh vrstah zavarovanj opravljati v skladu
z določbami od 50. do 76. člena tega zakona, najkasneje od
1.1.1995.
(2) Poslovanje v teh vrstah zavarovanj pravnih oseb iz prvega
odstavka tega člena nadzoruje nadzorni organ.
114. člen
Slovenski zavarovalni biro, ustanovljen po zakonu o temeljih
sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja, nadaljuje
delo kot biro po tem zakonu.
115. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja
in zakon o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb (Uradni list RS, št. 13/93).
VARIANTA:
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja, razen
členov od 83. člena do 110. člena, in zakon o začasni ureditvi
izdajanja dovoljenj za ustanavljanje Zavarovalnih družb
(Uradni list RS, št. 13/93).
116. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Zakon o zavarovalnicah ureja temeljna vprašanja v zvezi
z ustanavljanjem, poslovanjem, preoblikovanjem, nadzorom
in prenehanjem zavarovalnic in družb za opravljanje drugih
zavarovalnih poslov in se uporablja za zavarovalnice in
družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov. Premoženje, premoženjski interesi in osebe v Republiki Sloveniji se
zavarujejo pri zavarovalnicah, ki so ustanovljene po tem
zakonu. Vlada Republike Slovenije lahko predpiše, katero
premoženje in osebe se lahko zavarujejo ali sozavarujejo
v tujini.
Sklepanje zavarovalnih poslov po tem zakonu je načeloma
prostovoljno, sklepanje obveznih zavarovalnih poslov ureja
poseben zakon. Pozavarovanje v tujini je dovoljeno le za tisti
del v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki presega zmogljivosti zavarovalnic, s sedežem v Republiki Sloveniji, za opravljanje aktivnih pozavarovalnih poslov.
Zavarovalnice se lahko ustanovijo kot delniške družbe po
zakonu o gospodarskih družbah ali kot družbe za vzajemno
zavarovanje po tem zakonu.
Zavarovalnice morajo organizirati notranji nadzor, država pa
organizira zunanji nadzor.
II. ZAVAROVALNICE
Za opravljanje zavarovalnih poslov potrebuje zavarovalnica
dovoljenje nadzornega organa. Nadzorni organ izda ali
zavrne dovoljenje v šestih mesecih po vložitvi popolne vloge
za izdajo dovoljenja. Nadzorni organ lahko pogojuje izdajo
dovoljenja s pologom varščine. Zavarovalnice morajo sestaviti poslovni načrt (vsebino predpisuje ta zakon), ki ga odobri
nadzorni organ. Nadzorni organ odobrava tudi spremembo
poslovnega načrta, ki vpliva na spremembo višine garancijskega sklada.
Zakon določa tudi vsebino zavarovalnih pogojev in ureja
postopke pri prenosu zavarovalnega portfelja. Vsaka posamezna zavarovalnica in biro mora zbirati, obdelovati, shranjevati, posredovati in uporabljati podatke o zavarovanju
v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kadar je
upravljalec podatkov druga zavarovalnica, državni organ ali
kak drug subjekt, mora le-ta posredovati podatke o zavarovanju biroju ali zavarovalnici, ki jih potrebuje za rešitev škodnega primera.
Za zavarovalno delniško družbo se uporabljajo v glavnem
določila zakona o gospodarskih družbah o delniški družbi.
Tuje fizične in pravne osebe so lahko večinski delničarji
zavarovalne delniške družbe, ne morejo pa biti edini ustanovitelji. Najnižji znesek osnovnega kapitala ne more biti manjši
od zneska garancijskega sklada. Zakon dovoljuje samo postopek sočasne ustanovitve ob celotnem vplačilu osnovnega
kapitala v denarju. Zavarovalnica se lahko ukvarja z vsemi
zavarovalnimi vrstami, če pa se ukvarja z zavarovalnimi in
s pozavarovalnimi posli, mora ločeno voditi pozavarovalne
-posle. Zavarovalna delniška družba mora imeti nadzorni svet.
Družba za vzajemno zavarovanje (vzajemna zavarovalna
družba) opravlja zavarovanje svojih članov po načelu vzajemnosti, ne more pa se ukvarjati s pozavarovanjem. Člani plačujejo za zavarovanje zavarovalne premije ob sklenitvi zavarovanja in lahko tudi doplačilo k zavarovalnim premijam po letnem
obračunu. Statut mora izrecno predvideti, da je dovoljeno
sklepanje zavarovanj tudi brez oblikovanja članstva. Zakon
predpisuje za družbe za vzajemno zavarovanje vsebino statuta, ustanovitveni sklad, pogoje za začetek poslovanja, registracijo družbe in vsebino vpisa v sodni register in oblikovanje
varnostne rezerve. Družba mora imeti upravo, nadzorni svet in
skupščino članov. Zakon ureja tudi prenehanje družbe za
vzajemno zavarovanje, združitev ter preoblikovanje v delniško
družbo.
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Dve ali več zavarovalnic lahko ustanovi POOL za opravljanje
poslov premoženjskega in osebnega sozavarovanja oziroma
pozavarovanja.
III. DRUŽBE ZA OPRAVUANJE DRUGIH ZAVAROVALNIH
POSLOV
S posli posredovanja in zastopanja pri zavarovanju, snemanju
rizikov, obravnavanju in ocenjevanju škode, pravno pomočjo
ter z drugimi intelektualnimi in tehničnimi storitvami v zvezi
z zavarovalnimi posli, se lahko ukvarjajo poleg zavarovalnic
tudi druge gospodarske družbe. Družbe za opravljanje drugih
zavarovalnih poslov potrebujejo za opravljanje teh poslov
dovoljenje nadzornega organa. Nadzorni organ preverja pri
tem strokovno usposobljenost, finančno stanje in dokaz, da ni
bil uveden stečaj nad pravno osebo, v kateri je bil delavec
takšne družbe prej vodstveni delavec.
IV. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO
Zavarovalnice morajo voditi poslovne knjige, izdelati letna
poročila, sestavljati knjigovodske listine, revidirati letne računovodske izkaze, vrednotiti postavke v računovodskih izkazih
in zagotavljati javnost podatkov iz letnih poročil v skladu
z določbami zakona o gospodarskih družbah in zakona o revidiranju z izjemami, določenimi v tem zakonu. Zakon določa
roke za sestavo računovodskih izkazov in letnih poslovnih
poročil ter njihova revidiranja. Zavarovalnice vodijo poslovne
knjige po kontnem planu, ki temelji na kontnem okvirju, ki ga
določa Inštitut za revizijo v soglasju z nadzornim organom.
Enako velja tudi za vsebino in obliko bilanc stanja in bilanc
uspeha. Skladnost bilančnih podatkov z zavarovalnimi računovodskimi standardi potrdi pooblaščeni aktuar. Pogoje za
pridobitev pooblastila za opravljanje aktuarskih poslov predpiše minister za finance. Zakon opredeljuje po zavarovalnih
načelih potrebne in z računovodskimi standardi opisane zavarovalnotehnične rezervacije.
V. FINANČNO POSLOVANJE
Zakon določa načela nalaganja zavarovalnih sredstev, oblikovanje lastnih virov sredstev in izračun višine solventne meje
potrebnih lastnih sredstev. Predpisana je potrebna višina
garancijskega sklada in določeni najnižji zneski garancijskega sklada ločeno po posameznih zavarovalnih razredih.
Zakon določa namene in omejitve za nalaganje lastnih virov
sredstev matematičnih rezervacij in drugih zavarovalnotehničnih rezervacij, kakor tudi nadzor nad udeležbo zavarovalnic v gospodarskih družbah ali pri posameznih podjetnikih.
Če se uporablja vplačan osnovni kapital zavarovalnice za
financiranje ustanovnih stroškov, organizacijskih stroškov in
stroškov razvijanja, mora takšne dolgoročne razmejene stroške kriti najkasneje v petih letih. Z zakonom je opredeljeno
oblikovanje varnostne rezerve v vzajemnih zavarovalnicah.
Zavarovalnice opravljajo plačilni promet preko računov
z zakonom pooblaščenih finančnih organizacij v Republiki
Sloveniji. Pri tem morajo sredstva življenjskih zavarovanj
voditi na posebnih računih in jih ne smejo uporabljati za kritje
obveznosti iz drugih zavarovalnih poslov, niti ne morejo biti
predmet izvršbe za take obveznosti. Sredstva življenjskih
zavarovanj imajo glede obdavčevanja in obrestovanja značaj
vezanih hranilnih vlog. Pri tem so zaščitena z zakonom sredstva matematične rezervacije in sicer največ do povprečne
višine tolarskih hranilnih vlog občanov v primerjavi s povprečno vrednostjo matematične rezervacije življenjskih zavarovanj na enega sklenitelja življenjskega zavarovanja.
VI. PRENEHANJE ZAVAROVALNIC
Zakon ureja uvedbo stečajnega postopka v primeru plačilne
nezmožnosti ali prezadolžitve zavarovalnice. Predlog za
uvedbo stečajnega postopka lahko vloži le nadzorni organ.
Stečajno sodišče mora ob uvedbi stečajnega postopka imenovati pooblaščeno osebo (kuratorja) za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb. Z uvedbo stečajnega postopka
poročevalec

prenehajo zavarovalne pogodbe. Matematične rezervacije in
varščine predstavljajo v stečaju posebno stečajno maso. Terjatve iz zavarovalnih pogodb imajo prednost pred ostalimi
stečajnimi terjatvami. Nad premoženjem zavarovalnice
v nobenem primeru ni mogoče uvesti postopka izvensodne
poravnave ali prisilne poravnave. Nadzorni organ lahko
izvede z zakonom predvidene ukrepe za preprečitev stečaja,
če je v interesu zavarovalcev, da ne pride do stečaja in
obstajajo realne možnosti za preprečitev stečaja.

drugih zavarovalnih poslov ter birojem se določi način financiranja biroja.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
Vsi prekrški so hujše kršitve po tretjem odstavku 25. člena
Zakona o prekrških.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Naloge in pooblastila nadzornega organa določajo ravnanje
tega organa ob ustanovitvi zavarovalnice in družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, nadalje v zvezi s poslovnim
načrtom, statutom in drugimi zavarovalnotehničnimi podlagami ter ukrepe, ki jih sme izvajati nadzorni organ v mejah
svojih pristojnosti.

Zavarovalnice, ki so uskladile svojo organizacijo in poslovanje z zakonom o temeljih sistema premoženjskih in osebnih
zavarovanj (Ur.l. SFRJ, št. 17/90 in 82/90) in so 1. januarja 1991
prevzele od bivših zavarovalnih skupnosti tudi družbeni kapital, ugotovijo njegovo vrednost na dan 1. januarja 1993 z otvoritveno bilanco po metodologiji, ki jo je predpisala Vlada
Republike Slovenije. Stanje virov družbenega kapitala v teh
zavarovalnicah sestavljajo poslovni sklad in skladi delovnih
skupnosti. Deleži posameznih subjektov v tem družbenem
kapitalu so določeni v 109. členu zakona. Uskladitev organizacije, poslovanja in aktov ter oblikovanje potrebnega garancijskega sklada, rezervacij in rezerv morajo zavarovalnice, ki so
bile ustanovljene po določilih navedenega temeljnega zakona
izvesti najkasneje do 31. decembra 1994; naložbe zavarovalnih sredstev pa do 31. decembra 1995. Te zavarovalnice in
družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov morajo nadzornemu organu dostaviti dokaze o tej uskladitvi.

Zakon pooblašča nadzorni organ, da sme pregledovati poslovanje zavarovalnic in družb za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, da lahko odvzame dovoljenje za poslovanje ter da
sodeluje pri uvedbi stečaja zavarovalnice.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenesejo obstoječe zavarovalnice sredstva in vire sredstev med ustrezne bilančne
postavke po tem zakonu.

VIII. SLOVENSKI ZAVAROVALNI BIRO

Slovenski zavarovalni biro, ustanovljen po zakonu o temeljih
sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja, nadaljuje
delo kot biro po tem zakonu.

VII. ZAVAROVALNI NADZOR
Posebno poglavje je posvečeno zavarovalnemu nadzoru.
Opravlja ga Urad za zavarovalni nadzor v sestavi Ministrstva
za finance Republike Slovenije (nadzorni organ).
Zavarovalnica in družba za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov ne smeta opravljati zavarovalnih oziroma drugih zavarovalnih poslov brez dovoljenja nadzornega organa.

Slovenski zavarovalni biro opravlja posle, predvidene s sprejetimi mednarodnimi sporazumi, o zavarovanju lastnikov
motornih vozil proti odgovornosti in v zvezi s temi posli
predstavlja slovenske zavarovalnice.
Biro lahko na-podlagi pogodbe opravlja tudi določene naloge
skupnega pomena za zavarovalnice in družbe za opravljanje
drugih zavarovalnih poslov.
Za poslovanje biroja se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na gospodarsko interesno
združenje.
S pogodbo med zavarovalnicami in družbami za opravljanje
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Določbe tega zakona veljajo za poslovanje v vrstah prostovoljnega nezgodnega in prostovoljnega življenjskega zavarovanja tudi za tiste pravne osebe, ki so ustanovljene po zakonu
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in
zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S tem
dnem prenehata veljati zakon o temeljih sistema premoženjskih in osebnih zavarovanj in zakon o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb.
Varianta o neprenehanju veljavnosti nekaterih določb zakona
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja
bo veljala v primeru, če bo zakon o obveznih zavarovanjih
v prometu sprejet kasneje kot zakon o zavarovalnicah.
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Predlog zakona o DRŽAVNEM TOŽILSTVU — EPA 416
- PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 56. seji dne 18/11-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije

določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in delovnih telesih sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Jadranka SOVDAT, podsekretarka v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o državnem tožilstvu
UVOD
1. Ocena stanja In razlogi za sprejem zakona
Ustava Republike Slovenije v 135. členu določa, da državni
tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe in ima druge
z zakonom določene pristojnosti. S to ustavno določbo je
v temeljnih potezah opredeljena vsebina funkcije državnega
tožilca, hkrati pa ustava glede ureditve in pristojnosti državnih
tožilstev v celoti odkazuje na zakonsko ureditev.
Po veljavni zakonodaji opravljajo funkcijo pregona storilcev
kaznivih dejanj javna tožilstva oziroma javni tožilci, ki vodijo
delo javnega tožilstva in njihovi namestniki, njihov položaj in
organizacijo pa ureja zakon o javnem tožilstvu (Uradni list
SRS, št. 10/77, 7/86, 41/87 in Uradni list RS, št. 8/90). Za
izvrševanje funkcij javnega tožilstva je pristojno Javno tožilstvo Republike Slovenije, štiri višja javna tožilstva in osem
temeljnih javnih tožilstev z 19 enotami kot notranje organizacijskimi oblikami temeljnih tožilstev. Trenutno opravlja v Sloveniji funkcijo javnih tožilstev 111 temeljnih javnih tožilcev in
njihovih namestnikov, 15 višjih javnih tožilcev in njihovih
namestnikov ter poleg javnega tožilca Republike Slovenije še
6 namestnikov Javnega tožilstva Republike Slovenije. V organih javnih tožilstev je zaposlenih skupaj še 107 administrativno tehničnih delavcev. Po veljavni zakonodaji so javni
tožilci in njihovi namestniki Imenovani s strani državnega
zbora, njihov mandat pa je omejen na dobo osem let. Pogoji
za imenovanje tožilcev so vsebinsko enaki pogojem, ki se po
še veljavni zakonodaji zahtevajo za sodnike.
Javna tožilstva po veljavni ureditvi delujejo po načelu hierarhije, saj ima višji javni tožilec pravico in dolžnost dajati nižjemu javnemu tožilcu obvezna navodila za njegovo delo. Višji
javni tožilec sme tudi prevzeti posamezne zadeve ali opravila,
za katere je pristojen nižji javni tožilec, v skladu z zakonom pa
lahko tudi pooblasti nižjega javnega tožilca za postopek
v posamezni zadevi ali za določena dejanja iz pristojnosti
drugega nižjega tožilca.
Uskladitev pravnega reda z ustavo Republike Slovenije terja
tudi ustrezno spremembo veljavne ureditve položaja državnega tožilca in na eni strani njeno prilagoditev novi sistemski
zakonodaji sodne oblasti, na drugi strani pa prilagoditev
novemu kazenskemu postopku, ki po predlaganih rešitvah
državnega tožilca postavlja predvsem v položaj stranke
v postopku. Državno tožilstvo ni organ sodne oblasti, kajti ta
gre sodnikom. Pa vendar je položaj državnih tožilcev v tistem
delu, ki se nanaša na službeno razmerje, tako podoben sodniškemu, da to terja njegovo prilagoditev zakonodaji o sodstvu.
Se pa seveda v določenem delu tudi bistveno razlikuje, kar je
razvidno tako iz primerjalnega pregleda, ki ga predlagatelj
posebej prilaga, kot tudi iz obrazložitve posameznih predlaganih rešitev. Navedeni razlogi narekujejo vsebinske spremembe v ureditvi državnega tožilstva, ne pa le tehnične in
terminološke prilagoditve.
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2. Temeljna načela in glavne rešitve ter cilji zakona
Predlagana ureditev izhaja, tudi po zgledu drugih pravnih
ureditev, iz razmejitve, ki narekuje, da t.lm. organizacijska
oziroma statusna zakonodaja na področju pravosodja ureja le
tista vprašanja, ki zadevajo položaj nosilcev funkcije ter njihove dolžnosti in pravice, ki izhajajo iz tega položaja oziroma
iz poklicnega opravljanja te funkcije, ter organizacijo državnih organov. Medtem ko so vsebinske pristojnosti državnih
tožilcev praviloma opredeljene v zakonih, ki urejajo postopke
pred sodišči ali drugimi državnimi organi, bodisi, da gre za
postopanje v kazenskih zadevah ali za izvrševanje drugih
funkcij, v katerih nastopajo državni tožilci kot varuhi javnega
interesa.
Zato so zakonske rešitve v tem predlogu zakona zgrajene na
temeljnih načelih, ki zadevajo statusni položaj državnega
tožilca in organizacijo državnih tožilstev kot tistih državnih
organov, v okviru katerih izvajajo svojo funkcijo državni
tožilci. To pa so predvsem načelo trajnosti tožilske funkcije,
načelo vstopa v tožilsko funkcijo in napredovanja v tožilskem
poklicu na podlagi strokovnih meril, načelo izenačenosti
tožilske funkcije s sodniško funkcijo v pravicah, ki izhajajo iz
službe, vključno s pravico, da je odločitev o disciplinski odgovornosti tožilca podvržena neodvisnemu (sodnemu) organu,
z izjemo načela nepremakljivosti, ki je lastno samo sodnikom,
pač pa z ureditvijo načela hierarhične podrejenosti, ki je na
drugi strani značilno za državne tožilce. Glede organizacije
državnih tožilstev je predlagano načelo samostojnosti državnih organov, pri čemer gre za samostojnost z organizacijskega vidika.
Zakon naj opredeli splošno pristojnost in pooblastila državnega tožilca, uredi vsa vprašanja, ki zadevajo statusni položaj
državnega tožilca in zajemajo določitev pogojev za imenovanje ter postopek imenovanja, režim napredovanja, ki je odraz
načela trajnosti funkcije, dolžnosti in vse pravice državnega
tožilca, ki izhajajo iz službenega razmerja z državo ter razloge
in način prenehanja funkcije oziroma razrešitev funkcije.
Z zakonom naj se ustanovijo državna tožilstva kot samostojni
državni organi, pri čemer naj se mreža državnih tožilstev
pokriva z mrežo sodišč, upoštevaje obseg pristojnosti državnih tožilstev in racionalnost organizacije.
V skladu z načelom hierarhije naj zakon posebej ureja, kdo je
pristojen izdajati navodila za tožilsko delo, prav tako pa tudi
način poročanja o delu državnih tožilcev in način obveščanja
javnosti o njihovem delu.
Ker se spreminja predvsem položaj državnih tožilcev
v odnosu do njihovega sedanjega položaja, naj zakon
z ustreznimi prehodnimi določbami zagotovi kontinuirano
nadaljevanje dela javnih tožilcev in hkrati ustrezne možnosti
osebam, ki opravljajo javnotožilsko funkcijo ob uveljavitvi
tega zakona, da pridobijo trajni mandat, pri čemer naj gre
poročevalec

glođe na izenačenost položaja sodnikov in tožilcev za vsebinsko enako ureditev, ki jo je državni zbor že sprejel glede
sodnikov.

sodiščem ali drugim državnim organom v tem jeziku ali če
stranka, ki živi na tem območju v občevanju z državnim
tožilstvom uporablja ta jezik.

Cilj predlaganih rešitev je uskladitev položaja državnih tožilcev z ustavno ureditvijo Republike Slovenije, hkrati pa vzpostavitev takega položaja, ki nosilcem teh funkcij omogoča
njihovo učinkovito opravljanje, ki temelji na visoki strokovnosti in spoštovanju človekovih pravic v postopkih, ki jih vodi
oziroma, v katerih nastopa državni tožilec.

6. člen

3. Finančne in druge posledice
Izvedba zakona o državnem tožilstvu neposredno ne bo zahtevala povečanja proračunskih sredstev za delo državnih
tožilcev in za delo državnih tožilstev. Določbe, ki pomenijo
v primerjavi s sedanjo ureditvijo, s finančnega vidika novo
obveznost, so tako kot pri sodnikih določbe, ki namenjajo
posebno pozornost izobraževanju, ki pa je nujen predpogoj
zahtevane strokovnosti pri opravljanju tako sodniškega kot
državnotožilskega poklica. Predlagatelj bo zato finančne
posledice predlaganih določb za izobraževanje sodnikov in
državnih tožilcev predstavil v drugi obravnavi predloga
zakona o sodniški službi.
' BESEDILO ČLENOV
1. poglavje: TEMELJNE DOLOČBE
1-člen
Pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, za
katere je tako določeno z zakonom, izvajajo državni tožilci.
Državni tožilec opravlja svoje naloge na podlagi ustave in
zakona in v skladu z navodili, ki so dana po določbah tega
zakona.
2. člen
Državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe ter opravlja
druga procesna dejanja tožilca v kazenskem postopku, kolikor zakon ne določa drugače.
Državni tožilec vlaga predloge za pregon in pravna sredstva
v zadevah prekrškov oziroma gospodarskih prestopkov, če
tako določa zakon.
Državni tožilec vlaga procesne akte v civilnih in drugih sodnih
postopkih ter v upravnih postopkih, če zakon tako določa.
3. člen
Funkcija državnega tožilca je trajna.
Državni tožilec je glede pravic, ki izhajajo iz njegovega službenega razmerja z Republiko Slovenijo, izenačen s sodnikom,
kolikor ta zakon ne določa drugače.
4. člen
Organizacijo in splošne pristojnosti državnih tožilstev ureja ta
zakon.
Državna tožilstva so samostojni državni organi; njihov položaj
in medsebojna razmerja ureja ta zakon.
Sredstva in druge pogoje za delo državnih tožilstev zagotavlja
Republika Slovenija.
5. člen
Državna tožilstva poslujejo v slovenskem jeziku.
Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska
narodna skupnost, poslujejo državna tožilstva tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, če teče postopek pred
poročevalec
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Navodila za notranje poslovanje državnih tožilstev izda generalni državni tožilec v soglasju z ministrom za pravosodje.
Nadzor nad upravnim poslovanjem državnih tožilstev izvajata
generalni državni tožilec in ministrstvo za pravosodje.
2. poglavje: SPLOŠNA PRISTOJNOST IN POOBLASTILA
7. člen
Državni tožilec je v okviru temeljne funkcije vlaganja in zastopanja kazenske obtožbe pristojen opravljati vsa procesna
dejanja upravičenega tožilca po zakonu o kazenskem
postopku, sodelovati na narokih in sejah ter ukreniti, kar je
potrebno, da se odkrijejo kazniva dejanja in njihovi storilci.
V izvrševanju funkcije pregona storilcev kaznivih dejanj in
drugih ravnanj, ki so kazniva, državni tožilec sodeluje z organi
odkrivanja, jih usmerja in ukrepa, kar je potrebno v zvezi
z odkrivanjem dejanj oziroma storilcev, v okviru pristojnosti
državnega tožilca v predhodnem postopku, ki jih določa
zakon o kazenskem postopku.
8. člen
V civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih
državno tožilstvo vlaga procesne akte in druga pravna sredstva, za katera je pooblaščeno z zakonom.
9. člen
Generalni državni tožilec Republike Slovenije lahko za obravnavo več zahtevnih kaznivih dejanj ali iz drugih zelo tehtnih
razlogov postavi enega ali skupino državnih tožilcev.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko generalni državni
tožilec premesti državnega tožilca na delo v drugo državno
tožilstvo za čas, ki je potreben za izvedbo nalog, vendar
najdalj za šest mesecev. O podaljšanju premestitve odloča na
predlog generalnega državnega tožilca personalna komisija.
Premestitev iz prejšnjega odstavka ne vpliva na položaj, plačo
in druge pravice, ki jih ima državni tožilec.
10. člen
Če državni tožilec ugotovi, da je zaradi kršitve ustave, zakona
ali mednarodne pogodbe dana podlaga, da uporabi zoper
izvršljivo sodno odločbo ali odločbo, izdano v upravnem ali
kakšnem drugem postopku, pravno sredstvo, lahko zahteva,
naj se izvršitev takšne odločbe odloži ali prekine, če bi z njeno
izvršitvijo utegnile nastati nepopravljive škodljive posledice.
Zahtevo za odložitev oziroma prekinitev izvršitve odločbe iz
prejšnjega odstavka vloži državni tožilec, ki je upravičen uporabiti pravno sredstvo zoper takšno odločbo, pri sodišču
oziroma drugem organu, ki je pristojen za dovolitev izvršbe,
če le-ta že teče, pa pri organu, ki jo opravlja.
Organ, pristojen za dovolitev izvršbe ali za izvršitev odločbe,
odloži dovolitev izvršbe oziroma prekine izvršbo do odločitve
o pravnem sredstvu državnega tožilca.
Odločba o odložitvi oziroma prekinitvi izvršbe neha veljati, če
državni tožilec v 30 dneh od prejema odločbe ne vloži pravnega sredstva.
11. člen
Državna tožilstva si pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti
dajejo medsebojno pravno pomoč.
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Državno tožilstvo ima pravico zahtevati od državnih organov
ter organov lokalne in druge samouprave, naj mu pošljejo
listine, spise, predmete ali obvestila, ki jih potrebuje za dejanja iz svoje pristojnosti.
Državno tožilstvo ima pravico zahtevati od posameznikov ali
pravnih oseb, ki so se nanj obrnili z vlogo, ali neposredno
v zvezi z njegovimi pristojnostmi pojasnila ali izjave.
12. član
Pred sodišči s položajem okrajnih in okrožnih sodišč lahko
nastopajo državni tožilci, ki imajo najmanj položaj okrožnega
državnega tožilca.
Pred sodišči s položajem višjih sodišč lahko nastopajo
državni tožilci, ki imajo najmanj položaj višjega državnega
tožilca.
Državne tožilce iz prejšnjih odstavkov lahko nadomeščajo
pomočniki državnega tožilca na delu v okrožnem oziroma
višjem državnem tožilstvu v okviru pooblastil, ki jim jih določi
državni tožilec.
Pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije lahko nastopajo samo vrhovni državni tožilci.
Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo za
pomočnike državnih tožilcev določbe tega zakona, ki veljajo
za državne tožilce.
3. poglavje: DRŽAVNI TOŽILCI
1. oddelek: Pogoji za Imenovanje državnih tožilcev in
postopek Imenovanja
13. člen
V državnem tožilstvu opravlja funkcijo državnega tožilca eden
ali več državnih tožilcev.
Število mest državnih tožilcev pri posameznih državnih tožilstvih določi na predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije minister za pravosodje.
V aktu o določitvi mest se posebej določi število mest pomočnikov državnega tožilca.
Akt o določitvi števila mest državnih tožilcev iz drugega
odstavka tega člena velja, ko da k njemu soglasje Vlada
Republike Slovenije.
14. člen
Državne tožilce imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka imenuje generalnega državnega tožilca Republike Slovenije državni zbor na
predlog vlade.
Akt o imenovanju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Državni tožilec nastopi funkcijo z dnem, ko pred predsednikom vlade, generalni državni tožilec pa pred predsednikom
državnega zbora izreče naslednjo prisego:
»Prisegam, da bom varoval-a pravni red republike Slovenije
in svoje delo opravljal-a vestno, po ustavi in zakonih.«
Po pooblastilu predsednika vlade lahko izrečejo državni
tožilci prisego pred ministrom za pravosodje.
15. člen
Minister za pravosodje poda predlog iz prvega odstavka prejšnega člena potem, ko prejme mnenje personalne komisije
državnega tožilstva (v nadaljnjem besedilu: personalna komisija).
54

Personalno komisijo sestavlja sedem članov. Generalni
državni tožilec Republike Slovenije in njegov namestnik sta
člana komisije po položaju. Enega člana komisije imenuje
minister za pravosodje izmed vodij višjih ali okrožnih državnih
tožilstev. Štiri člane komisije izvolijo izmed državnih tožilcev,
ki nimajo vodstvenih položajev, državni tožilci po postopku, ki
ga določa zakon o sodniški službi za volitve članov presonalnih svetov, od tega dva člana izmed okrožnih državnih tožilcev in dva člana izmed višjih državnih tožilcev.
Volitve članov personalne komisije razpiše generalni državni
tožilec.
Mandat imenovanega ter izvoljenih članov personalne komisije traja pet let in po poteku mandata ne morejo biti takoj
ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Delo personalne komisije vodi generalni državni tožilec Republike Slovenije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
Personalna komisija oblikuje mnenja z večino glasov vseh
članov.
16. člen
Prosto mesto državnega tožilca razpiše ministrstvo za pravosodje na predlog generalnega državnega tožilca Republike1
Slovenije, prosto mesto le-tega pa po uradni dolžnosti. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za
prijave ne more biti krajši kot 15 dni.
Razpisni postopek vodi ministrstvo za pravosodje.
V postopku iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja
določba 15. člena zakona o sodniški službi.
17. člen
Ko prejme razpisno gradivo od ministrstva za pravosodje,
personalna komisija povabi na razgovor prijavljene kandidate, ki prvič kandidirajo na prosto mesto državnega tožilca.
Na podlagi ugotovitev, ki temeljijo na razpisnem gradivu, in
na podlagi neposrednega vtisa, ki so ga kandidati napravili na
razgovoru, oblikuje razpisna komisija mnenje glede predlogov za imenovanje. V mnenju razvrsti personalna komisija
kandidate glede na svojo oceno o primernosti za imenovanje
ter utemelji razloge za sprejeto razvrstitev.
Mnenje iz prejšnjega odstavka pošlje personalna komisija
ministru za pravosodje v 30 dneh od dneva, ko prejme razpisno gradivo.
Če je v mnenju personalne komisije za zasedbo prostega
mesta državnega tožilca najvišje uvrščen kandidat, ki je že
imenovan za državnega tožilca in se je prijavil na razpis zaradi
napredovanja, je minister za pravosodje tega kandidata dolžan predlagati v imenovanje, kolikor zakon ne določa drugače.
18. člen
Za okrožnega državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo na položaj
okrožnega sodnika.
r
Za višjega državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in je najmanj pet let
uspešno opravljala funkcijo okrožnega državnega tožilca.
Za vrhovnega državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena in je najmanj
pet let uspešno opravljala funkcijo višjega državnega tožilca
ali najmanj deset let uspešno opravljala funkcijo okrožnega
državnega tožilca.
Za pomočnika državnega tožilca je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo na položal
okrajnega sodnika.
poročevalec

19. člen
Za višjega ali vrhovnega državnega tožilca je lahko ne glede
na določbe prejšnjega člena imenovana tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev oziroma imenovanje na položaj višjega ali vrhovnega sodnika.
2. oddelek: Napredovanje državnih tožilcev
20. člen
Z imenovanjem na funkcijo pridobi državni tožilec pravico do
napredovanja.
Napredovanje zajema napredovanje v plačilnih razredih,
napredovanje na višje mesto in napredovanje na položaj svetnika.
Kolikor ta zakon ne določa drugače, se za napredovanje
državnih tožilcev, za določitev kriterijev za izbiro in napredovanje in o postopku za ocenjevanje dela državnih tožilcev
smiselno uporabljajo določbe zakona o sodniški službi.
Za izdelavo ocene dela za državnega tožilca je pristojna
personalna komisija.
O napredovanju v plačilnih razredih in na položaj svetnika
odloča personalna komisija, o napredovanju na višje mesto
pa organ, ki je pristojen za imenovanje državnega tožilca
v skladu z določbami tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka in četrtega
odstavka 17. člena tega zakona odloči o imenovanju oziroma
napredovanju na mesto vodje višjega ali okrožnega državnega tožilstva Vlada Republike Slovenije na predlog ministra
za pravosodje in po poprejšnjem mnenju personalne komisije
in generalnega tožilca Republike Slovenije, kolikor ta zakon
ne določa drugače.
3. oddelek: Dolžnosti državnega tožilca in nezdružljivost
funkcije državnega tožilca
21. člen
Državni tožilec mora pri uresničevanju svojih pravic in svoboščin vselej ravnati tako, da varuje ugled in dostojanstvo
svoje službe. Zaradi uveljavljanja svojih pravic ne sme ovirati
delovanja državnega tožilstva.
Državni tožilec je dolžan zase ohraniti vse, kar je zvedel
o strankah in njihovih pravnih in dejanskih razmerjih v okviru
opravljanja službe, ter varovati tajnost vseh podatkov, do
katerih javnost nima dostopa.
22. člen

4. Oddelek: Pravice državnih tožilcev
25. člen
Plača državnega tožilca se določi po enakih osnovah, z enakimi dodatki ter na enak način kot plača sodnika ustreznega
položaja.
Plača pomočnika državnega tožilca se določi enako kot plača
okrajnega sodnika.
O uvrstitvi v plačilni razred odloči personalna komisija.
26. člen
Predpisi o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem in
drugem socialnem zavarovanju, ki veljajo za osebe v delovnem razmerju, se uporabljajo za državne tožilce, če ni z zakonom drugače določeno.
Služba državnega tožilca se šteje v delovno dobo.
27. člen
Državni tožilec ima poleg plače pravico do drugih prejemkov
in povračil v enakih primerih in v enaki višini kot sodnik.
%
28. člen
Državni tožilec ima pravico do letnega dopusta v trajanju do
40 delovnih dni, vendar ne manj kot 30 delovnih dni.
Državni tožilec ima pravico do izrednega plačanega dopusta
do 7 delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi
osebnih razlogov.
Če državni tožilec kandidira za poslanca ali predsednika republike, ima od dneva potrditve kandidature pravico do izrednega plačanega dopusta za pripravo na volitve v trajanju 30
delovnih dni.
V drugih izjemnih primerih se lahko državnemu tožilcu odobri
izredni neplačani dopust do 30 dni v koledarskem letu.
Primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov določi personalna
komisija.
29. člen
Za izobraževanje državnih tožilcev se smiselno uporabljajo
določbe zakona o sodniški službi.
Personalna komisija odloči, katerim najboljšim kandidatom
se glede na letna razpoložljiva sredstva za štipendije državnih
tožilcev dodelijo štipendije.

Državni tožilec ne sme sprejemati daril ali drugih koristi
v zvezi z njegovo službo. Prav tako ne smejo sprejemati daril
ali drugih koristi v zvezi z njegovo službo njegov zakonec in
drugi družinski člani, sorodniki in druge osebe, ki živijo
ž državnim tožilcem v skupnem gospodinjstvu.

Državni tožilec nastopa pred sodiščem v službenem oblačilu,
katerega obliko in način nošenja predpiše minister za pravosodje.

23. člen

31. člen

te je državni tožilec izvoljen za predsednika republike,
Poslanca, sodnika ustavnega sodišča ali predsednika vlade,
v
aruha človekovih pravic oziroma njegovega namestnika ozi'oma imenovan za ministra, mu funkcija državnega tožilca ter
vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz službenega razmerja,
Mirujejo.

Za potrebe izvajanja tega zakona ministrstvo vodi osebno
evidenco državnih tožilcev ter osebja, ki je zaposleno v državnem tožilstvu, ki vsebuje enake podatke kot osebna evidenca
sodnikov oziroma sodnega osebja.

24. člen

30. člen

Z osebnimi podatki iz prejšnjega odstavka je treba ravnati na
enak način kot z osebnimi podatki iz osebne evidence sodnikov.

Državni tožilec ne sme opravljati poslov in dejavnosti ali
sprejeti zaposlitve ali dela, ki jih po določbi ustave in zakona
le sme opravljati oziroma sprejeti sodnik.

5. oddelek: Premestitve in dodelitve na delo v drug državni
organ
32. člen

D nezdružljivosti dela ali poslov s funkcijo državnega tožilca
odloči personalna komisija.

Državni tožilec je lahko premeščen na mesto v drugo državno
tožilstvo,:

Poročevalec

1. če se odpravi državno tožilstvo, v katerem opravlja funkcijo;
2. če se bistveno za daljši čas zmanjša obseg dela državnega
tožilstva, v katerem državni tožilec opravlja funkcijo;
3. če se spremeni organizacija tožilstev;
4. v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Državni tožilec disciplinsko odgovarja, če je kršil dolžnosti
državnega tožilca ali ugled in dostojanstvo funkcije državnega tožilca.

Za premestitev po prejšnjem odstavku in za začasno premestitev v primerih, določenih s tem zakonom, ni potrebna
privolitev državnega tožilca.

Uvedbo disciplinskega postopka zoper državnega tožilca ima
pravico zahtevati generalni državni tožilec in minister za pravosodje.

O premestitvi po prvem odstavku tega člena odloči generalni
državni tožilec.

Na podlagi pismeno vložene zahteve iz prejšnjega odstavka je
disciplinski tožilec dolžan zahtevati uvedbo disciplinskega
postopka.

Premestitev ne vpliva na položaj, plačo in druge pravice, ki jih
ima državni tožilec pred premestitvijo.
33. člen
Državni tožilec je lahko dodeljen za opravljanje zahtevnejših
strokovnih nalog ministrstvu za pravosodje največ za šest let.
Državni tožilec iz prejšnejga odstavka obdrži pravico uporabljati naziv državni tožilec, vendar hkrati ne more opravljati
funkcije državnega tožilca in mu vse druge pravice in dolžnosti iz službenega razmerja mirujejo.
Državnemu tožilcu iz prvega odstavka tega člena pripada
najmanj takšna plača, kot bi jo prejemal, če bi opravljal službo
državnega tožilca, varovane pa so tudi vse njegove pravice do
napredovanja po izteku dela v ministrstvu.
O dodelitvi odloči personalna komisija na predlog ministra za
pravosodje po pisni privolitvi državnega tožilca.
6. oddelek: Prenehanje funkcije In razrešitev državnega
tožilca
34. člen
Državnemu tožilcu preneha funkcija:
1. z upokojitvijo, ko dopolni 70 let starosti;
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije;
3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost za
opravljanje službe;
4. če se odpove službi državnega tožilca;
5. če se odpravi državno tožilstvo in državnemu tožilcu ni
mogoče zagotoviti, da nadaljuje z delom v drugem državnem
tožilstvu;
6. če državni tožilec sprejme funkcijo, začne opravljati dejavnost ali sklene delovno razmerje oziroma kljub prepovedi
opravlja delo, ki ni združljivo s funkcijo državnega tožilca;
7. če iz ocene njegove službe dvakrat zaporedoma izhaja, da
ne ustreza državnotožilski službi.
Šteje se, da je razlog iz 1. točke prejšnjega odstavka nastopil
z iztekom leta, v katerem je sodnik-dosegel starostno mejo za
upokojitev, razlog iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka z dnem
pravnomočnosti odločbe pristojnega organa, razlog iz 5.
točke prejšnjega odstavka z dnem prenehanja dela državnega
tožilstva, razlog iz 7. točke pa z dnem, ko personalna komisija
sprejme drugo negativno oceno.
35. člen
Državni tožilec se razreši, če je obsojen za kaznivo dejanje,
storjeno z zlorabo svoje funkcije, ali za drugo kaznivo dejanje
na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, ali na krajšo
zaporno ali neprostostno kazen, če gre za kaznivo dejanje,
zaradi katerega je osebnostno neprimeren za opravljanje
funkcije državnega tožilca.
Sodišče mora v primerih iz prejšnjega odstavka poslati pravnomočno sodbo ministru za pravosodje.
O razrešitvi državnega tožilca v primerih iz prvega odstavka
tega člena odloči vlada na predlog ministra za pravosodje,
o razrešitvi generalnega državnega tožilca pa državni zbor na
predlog vlade.
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36. člen

Določbe tega zakona o disciplinski odgovornosti se ne uporabljajo za generalnega državnega tožilca.
37. člen
Disciplinske sankcije po tem zakonu so:
1. razrešitev funkcije državnega tožilca;
2. ustavitev napredovanja;
3. zmanjšanje plače.
Ustavitev napredovanja se izreče za čas treh let.
Zmanjšanje plače se izreče do višine 20% za čas do enega
leta.
38. člen
Disciplinska sankcija iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega
člena se lahko izreče samo za naslednje kršitve dolžnosti:
1. neizpolnjevanje ali nevestno, nepravočasno ali malomarno
opravljanje službenih dolžnosti;
2. neupravičena odklonitev službene dolžnosti oziroma neizpolnjevanje navodil, ki so dana po določbah tega zakona;
3. kršitev predpisov o varovanju državne in uradne tajnosti;
4. hujša kršitev predpisov o varstvu pri delu, pred požarom ali
eksplozijo;
5. nedostojno in žaljivo obnašanje do posameznikov, državnih
organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem funkcije
državnega tožilca in zunaj nje.
39. člen
Disciplinskega postopka zoper državnega tožilca ni mogoče
uvesti, ko preteče pet let od dneva kršitve iz prejšnjega člena,
v drugih primerih pa ne, ko pretečeta dve leti od dneva kršitve.
Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v enem letu.
40. člen
V disciplinskem postopku odloča na prvi stopnji disciplinsko
sodišče, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana prvostopnega disciplinskega sodišča za sodnike ter državni tožilci,
člani personalne komisije, izvoljeni izmed državnih tožilcev,
na drugi stopnji pa disciplinsko sodišče, ki ga sestavljajo
štirje sodniki, člani drugostopnega disciplinskega sodišča za
sodnike, in trije vrhovni državni tožilci, določeni z letnim
razporedom dela vrhovnega državnega tožilstva za dobo dveh
let.
Funkcijo disciplinskega tožilca v postopku proti državnemu
tožilcu opravlja z letnim razporedom dela določeni vrhovni
državni tožilec.
41. člen
V disciplinskem postopku zoper državnega tožilca se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo v disciplinskem
postopku zoper sodnika.
42. člen
V primeru lažje oblike disciplinske kršitve iz prvega odstavka
poročevalec

36. člena tega zakona se lahko disciplinski postopek zoper
državnega tožilca ustavi.
V primeru disciplinske kršitve iz 38. člena se državnemu
tožilcu izreče glede na težo kršitve eden od disciplinskih
ukrepov, če so podane posebne olajševalne okoliščine, pa se
lahko disciplinski postopek ustavi.
če je zoper državnega tožilca, zoper katerega je bil disciplinski postopek ustavljen, uveden nov disciplinski postopek, ta
postopek ne more biti ustavljen na način iz prejšnjih odČe je zoper državnega tožilca uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 35. člena tega
zakona, generalni državni tožilec Republike Slovenije odloči,
da se državni tožilec začasno odstrani z opravljanja funkcije
(suspenz).

organizacijska enota državnega tožilstva, ki opravlja funkcije
okrožnega državnega tožilstva pred enim ali več okrajnimi
sodišči.
Zunanji oddelek ustanovi ali ukine minister za pravosodje na
predlog generalnega državnega tožilca Republike Slovenije.
V upravnem in nadzornem pogledu je zunanji oddelek neposredno podrejen vodji okrožnega državnega tožilstva.
47. člen
Kadar so za to pooblaščeni po zakonu, nastopajo državni
tožilci v izvrševanju svojih funkcij pred drugimi državnimi
organi ali njihovimi izpostavami, ki imajo sedež na območju
državnega tožilstva, v katerem opravljajo funkcijo.
V sporu o pristojnosti med državnimi tožilstvi odloči generalni
državni tožilec Republike Slovenije.

0 suspenzu generalnega državnega tožilca Republike Slovenije odloči minister za pravosodje.

48. člen

če je zoper državnega tožilca uveden disciplinski postopek
zaradi disciplinske kršitve iz 38. člena tega zakona, lahko
generalni državni tožilec zoper državnega tožilca odredi suspenz.

Zadeve iz pristojnosti državnega tožilstva se razporejajo med
pri njem imenovane državne tožilce po vnaprejšnjem razporedu dela, ki ga za naslednje koledarsko leto določi vodja
državnega tožilstva.

Zoper odločbo o suspenzu ni pritožbe.

Pri državnih tožilstvih z večjim obsegom istovrstnih zadev se
lahko z razporedom dela oblikujejo oddelki kot notranje organizacijske enote, namenjene specializaciji in boljši učinkovitosti delovanja državnega tožilstva na posameznem ožjem
področju njegovih pristojnosti. Delo oddelka vodi namestnik
vodje državnega tožilstva ali drug državni tožilec, ki ga z razporedom dela določi vodja državnega tožilstva.

V ostalem se glede suspenza državnega tožilca smiselno
uporabljajo določbe 4. oddelka VII. poglavja zakona o sodniški službi.
4. poglavje: ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA
44. člen
V Republiki Sloveniji so:
1) Državno tožilstvo Republike Slovenije
2) a. Višje državno tožilstvo v Celju
b. Višje državno tožilstvo v Kopru
c. Višje državno tožilstvo v Ljubljani
č. Višje državno tožilstvo v Mariboru
3) a. Okrožno državno tožilstvo v Celju
b. Okrožno državno tožilstvo v Kopru
c. Okrožno državno tožilstvo v Kranju
č. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
d. Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
e. Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
f. Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici
g. Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu.
Sedež državnega tožilstva Republike Slovenije je v Ljubljani.
45. člen
Državno tožilstvo Republike Slovenije deluje za območje
Republike Slovenije.
Višje državno tožilstvo deluje za območje višjega sodišča
s splošno pristojnostjo.
Okrožno državno tožilstvo deluje za območje okrožnega
sodišča s splošno pristojnostjo in okrajnih sodišč z območja
tega okrožnega sodišča.
Svoje funkcije pred okrajnimi sodišči izvaja državno tožilstvo
s sedeža državnega tožilstva ali z zunanjega oddelka.
46. člen
Zunanji oddelek iz zadnjega odstavka prejšnjega člena je
Poročevalec

Razpored dela mora biti sestavljen tako, da so državni tožilci
čim enakomerneje obremenjeni. Med letom je dopustno razpored dela spremeniti le, če so za to podani tehtni razlogi,
zlasti daljša odsotnost državnega tožilca ali izjemno povečanje oziroma zmanjšanje obsega dela pri posameznem državnem tožilcu ali v oddelka kot celoti.
49. člen
Državna tožilstva nižje stopnje pošljejo razpored dela vodji
državnega tožilstva višje stopnje; Državno tožilstvo Republike
Slovenije svoj razpored dela pošlje ministrstvu za pravosodje.
Vodja višjega državnega tožilstva sme iz tehtnih razlogov
spremeniti razpored dela v državnem tožilstvu nižje stopnje.
Razpored dela v državnem tožilstvu mora biti objavljen na
oglasni deski v prostorih državnega tožilstva, ki so dostopni
javnosti.
50. člen
Upravne in nadzorstvene pristojnosti v zvezi z delovanjem
državnega tožilstva ima vodja državnega tožilstva.
Za vodjo Državnega tožilstva Republike Slovenije je lahko
postavljen državni tožilec s položajem vrhovnega državnega
tožilca. Za vodjo višjega državnega tožilstva je lahko postavljen državni tožilec s položajem višjega državnega tožilca, za
vodjo okrožnega državnega tožilstva pa državni tožilec s položajem okrožnega državnega tožilca.
Vodja državnega tožilstva ima poleg pristojnosti, določenih
s tem ali drugim zakonom, tudi druge pristojnosti, ki gredo
predstojniku državnega organa po splošnih predpisih.
Vodja državnega tožilstva ima namestnika, ki ga na predlog
glavnega državnega tožilca Republike Slovenije imenuje
minister za pravosodje.
Namestnik vodje državnega tožilstva opravlja funkcije in
naloge iz pristojnosti vodje državnega tožilstva, če je ta odsoten ali zadržan.
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51. člen

58. člen

Vodja Državnega tožilstva Republike Slovenije je generalni
državni tožilec Republike Slovenije.

Generalni državni tožilec ali po njegovem pooblastilu drug
državni tožilec posreduje obvestila o delu državnih tožilcev
sredstvom javnega obveščanja's pošiljanjem pismenih sporočil ali sklicevanjem tiskovnih konferenc oziroma na drug
primeren način, ki ga določi generalni državni tožilec.

Državni tožilci, imenovani pri Državnem tožilstvu Republike
Slovenije, imajo naziv vrhovni državni tožilec.
Državni tožilci, imenovani pri višjem državnem tožilstvu, imajo
naziv višji državni tožilec.
Državni tožilci, imenovani pri okrožnem državnem tožilstvu,
imajo naziv okrožni državni tožilec.
52. člen
Državni tožilec opravlja svojo funkcijo pri državnem tožilstvu,
za katero je imenovan, kolikor ni s tem zakonom drugače
določeno.
Če to narekujejo okoliščine, v katerih bi bilo sicer ogroženo
ali onemogočeno pravočasno izvajanje funkcij državnega
tožilstva ali v drugih primerih, določenih s tem zakonom, sme
generalni državni tožilec Republike Slovenije odrediti, da se
državni tožilec za določeno dobo, najdlje pa za šest mesecev
premesti na opravljanje funkcije v drugo državno tožilstvo in
sicer: okrožni državni tožilec k drugemu okrožnemu državnemu tožilstvu, višji državni tožilec k okrožnemu državnemu
tožilstvu, vrhovni državni tožilec k višjemu državnemu tožilstvu.
53. člen
Pri vsakem državnem tožilstvu je potrebno število strokovnih
sodelavcev za opravljanje pravnih del in potrebno število
administrativnih in drugih delavcev.
Število in vrste delovnih mest delavcev iz prejšnjega odstavka
določi minister za pravosodje na predlog personalne komisije, potrdi pa Vlada Republike Slovenije.
54. člen
Ministrstvo za pravosodje skrbi za razvoj, enotnost in delovanje informacijske podpore poslovanja državnih tožilstev.
55. člen
Okrožna državna tožilstva so dolžna skrbeti, da so državni
tožilci po razporedu dela dosegljivi za nujno izvajanje funkcij
po določbah zakona o kazenskem postopku (in zakona o prekrških) zunaj delovnega časa ter ob dela prostih dnevih
(dežurna služba).
5. poglavje: OBVEŠČANJE, POROČANJE, NAVODILA IN
NADZOR
56. člen
O kazenskih zadevah, ki so predmet posebnega zanimanja
javnosti, ali v katerih niso jasna temeljna pravna vprašanja
kazenskega pregona, so dolžna okrožna javna tožilstva nemudoma obvestiti Državno tožilstvo Republike Slovenije.
Minister za pravosodje lahko določi, da so državna tožilstva
posameznih stopenj dolžna poročati ministrstvu za pravosodje o posameznih primerih kazenskih zadev ali o posameznih
primerih zadev Iz drugih sodnih postopkov.
57. člen
Državna tožilstva pošiljajo letna poročila o delu državnim
tožilstvom višjih stopenj in ministrstvu za pravosodje,
Državno tožilstvo Republike Slovenije pošlje skupno letno
poročilo o delu državnih tožilstev tudi Državnemu zboru.
Minister za pravosodje lahko zahteva za posamezne vrste
zadev poročanje državnega tožilstva za krajša obdobja.
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59. člen
V posameznih vrstah zadev ali v posameznih zadevah lahko
vodja državnega tožilstva ali vodja višjega državnega tožilstva
daje obvezna navodila za poslovanje državnih tožilcev ali
državnih tožilstev.
Navodila iz prejšnjega odstavka morajo biti dana v pisni
obliki. Če je navodilo zaradi nujnosti zadeve dano ustno, ga
mora izdajatelj potrditi v pisni obliki brez odlašanja.
60. člen
Če državni tožilec meni, da je navodilo iz prejšnjega člena, ki
se nanaša na njegovo postopanje v posamezni zadevi,
v nasprotju z ustavo ali zakonom, ali če ima v zvezi z navodilom druge tehtne pomisleke, obvesti o tem (v pisni obliki)
nadrejenega vodilnega državnega tožilca in izdajatelja navodila. Obvestilo pošlje, predno opravi procesno dejanje ali
uporabi ukrep, na katerega se navodilo nanaša, razen če bi
odlašanje s procesnim aktom ali ukrepom povzročilo nepopravljive pravne ali dejanske posledice.
Če je državni tožilec prepričan, da se od njega zahteva protipravno ali škodljivo ravnanje, ga nadrejeni državni tožilec
odveže nadaljnjega dela na zadevi, razen če je nevarno, da bi
zaradi tega prišlo do nepopravljive zakasnitve nujnega procesnega akta ali ukrepa.
61. člen
Vlada Republike Slovenije daje splošna navodila glede prednostnega obravnavanja določenih vrst zadev in usmerjanja
politike pregona.
Generalni državni tožilec Republike Slovenije daje splošna
navodila za ravnanje državnih tožilcev, ki se nanašajo na
enotno uporabo zakona pri državnih tožilstvih in na izenačevanje politike pregona.
62. člen
Nadzorstveni pregled poslovanja okrožnih državnih tožilstev
z njegovega območja izvaja višje državno tožilstvo s pregledovanjem spisov, ki jih zahteva na vpogled, in na drug primeren
način, najmanj enkrat na tri leta pa z neposrednim pregledom
dokumentacije in vpisnikov pri okrožnem državnem tožilstvu.
Na način, določen v prejšnjem odstavku, izvaja nadzorstveno
pravico nad državnimi tožilstvi nižje stopnje tudi Državno
tožilstvo Republike Slovenije, s tem da mora neposredni pregled poslovanja višjih državnih tožilstev opraviti najmanj
enkrat na tri leta, poslovanja okrožnih državnih tožilstev pa
najmanj enkrat na štiri leta.
Poročila o splošnih nadzorstvenih pregledih iz prvega
odstavka tega člena se pošljejo generalnemu državnemu
tožilcu Republike Slovenije in ministru za pravosodje. Temu
se pošljejo tudi poročila o splošnih nadzorstvenih pregledih iz
prejšnjega odstavka. Z ugotovitvami pregleda morajo biti seznanjeni državni tožilci pri organu, katerega poslovanje je bilo
pregledano.
63. člen
4
Nadzorstvene pritožbe v zvezi z delom okrožnega državnega
tožilca se pošljejo pristojnemu vodji višjega državnega tožilstva, nadzorstvene pritožbe v zvezi z delom drugih državnih
tožilcev pa generalnemu državnemu tožilcu. Če nadzorstvena
pritožba ni očitno neutemeljena, pristojni vodja državnega
tožilstva z njeno vsebino seznani državnega tožilca, na katerega delo se pritožba nanaša, in zahteva od njega pojasnila
poročevalec

oziroma poročilo o okoliščinah ali dejstvih, ki jih navaja pritožnik.
64. člen
Kolikor zakon ne določa drugače, je vpogled v spise, vpisnike
in drugo dokumentacijo državnega tožilstva dovoljen samo
državnim tožilcem in ministru za pravosodje oziroma od njega
posebej pooblaščenim delavcem ministrstva za pravosodje.
Sodišče ali državni zbor lahko zahteva listine iz prvega
odstavka na vpogled, kolikor se nanašajo na predmet kazenskega postopka zoper državnega tožilca ali delavca pri državnem tožilstvu oziroma na parlamentarno preiskavo zoper
državnega tožilca.
Minister za pravosodje lahko dovoli vpogled vpisnikov državnega tožilstva osebi, ki izkaže, da so ji podatki iz vpisnikov
potrebni za znanstvenoraziskovalno delo. Dovoljenje se lahko
nanaša le na vpisnike, ki so arhivirani.
6. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
65. člen
Državna tožilstva, ustanovljena s tem zakonom, začnejo
z delom 1. julija 1994. S tem dnem prevzamejo zadeve, dokumentacijo, sredstva, prostore in delavce iz 44. člena zakona
o javnem tožilstvu (Uradni list SRS, štev. 10/77, 7/86, 41/87 in
Uradni list RS, št 8/90):
- Državno tožilstvo Republike Slovenije od dotedanjega Javnega tožilstva Republike Slovenije,
- višje državno tožilstvo od dotedanjega višjega javnega
tožilstva,
' - okrožno državno tožilstvo od dotedanjega temeljnega javnega tožilstva.
Z dnem iz prejšnjega odstavka nadaljujejo javni tožilci
z delom v državnih tožilstvih kot vodje državnih tožilstev,
namestniki javnih tožilcev pa kot državni tožilci ustreznega
položaja do izteka svojega mandata.
Za državne tožilce iz prejšnjega odstavka veljajo glede dolžnosti in pravic določbe tega zakona, razen določb, ki se
nanašajo na izobraževanje in razrešitev ter disciplinsko odgovornost.
Za državne tožilce iz drugega odstavka tega člena se uporabljajo določbe dosedanjih predpisov, ki se nanašajo na razrešitev javnega tožilca in njegovih namestnikov.
66. člen
Javni tožilci in njihovi namestniki, ki ob uveljavitvi tega
zakona opravljajo funkcije javnega tožilstva, imajo pravico
pred iztekom svojega mandata prijaviti kandidaturo za izvolitev v funkcijo državnega tožilca po določbah tega zakona.
Kandidaturo prijavijo ministrstvu za pravosodje.
V primeru iz prejšnjega odstavka se javni tožilec oziroma
namestnik javnega tožilca odpove svojemu mandatu, zaradi
tesar se njegovo tožilsko mesto šteje za prosto In ga mora
ministrstvo za pravosodje razpisati v petnajstih dneh po prejemu kandidature javnega tožilca oziroma namestnika javnega tožilca. Kandidatura mora vsebovati vse sestavine, ki se
po določbah tega zakona zahtevajo za prijavo na prosto
mesto državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca.
Javnemu tožilcu ali njegovemu namestniku Iz prvega
odstavka tega člena preneha mandat z dnem, ko je na podlagi
razpisnega postopka imenovan državni tožilec.
Osebe iz prvega odstavka tega člena, ki ne izpolnjujejo
Pogoja za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca,
imajo pravico kandidirati na mesto pomočnika državnega
tožilca.
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67. člen
Prosta mesta državnih tožilcev iz tretjega odstavka 8. člena
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 33/91) in državnih tožilcev, ki po določbi
prvega in drugega odstavka 8. člena citiranega ustavnega
zakona nadaljujejo mandat, se razpišejo tri mesece pred iztekom njihovega mandata.
68. člen
Za javne tožilce in njihove namestnike oziroma državne
tožilce iz prvega odstavka 66. člena tega zakona in prejšnjega
člena, ki prijavijo kandidaturo za prosto mesto državnega
tožilca, se izdela strokovna ocena dela državnega tožilca.
Strokovno oceno izdela neposredno višji javni tožilec, za
namestnike javnega tožilca Republike Slovenije Javni tožilec
Republike Slovenije.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za Javnega
tožilca Republike Slovenije.
69. člen
Pravice po tem zakonu se zagotavljajo državnim tožilcem, ki
so ob uveljavitvi tega zakona opravljali funkcijo javnega
tožilca oziroma njegovega namestnika in ki so imenovani za
državne tožilce po določbah tega zakona, z dnem nastopa
službe državnega tožilca, kolikor ta zakon ne določa drugače.
Javni tožilci in njihovi namestniki, ki so na funkciji ob uveljavitvi tega zakona, pa do izteka mandata niso imenovani za
državne tožilce po določbah tega zakona, imajo po prenehanju mandata pravice, ki so jih po določbi 30. člena zakona
o javnem tožilstvu imeli pred uveljavitvijo tega zakona javni
tožilci, ki po izteku mandata niso bili ponovno imenovani.
70. člen
Število državnih tožilcev pri državnih tožilstvih, ustanovljenih
s tem zakonom, mora biti določeno v tridesetih dneh po
uveljavitvi tega zakona.
71. člen
Prve volitve članov personalne komisije morajo biti razpisane
petnajst dni po uveljavitvi tega zakona.
Volitve se izvedejo po določbi drugega odstavka 15. člena
tega zakona s tem, da imajo pravico voliti in biti voljeni za
člana personalne komisije javni tožilci in njihovi namestniki
oziroma državni tožilci in pomočniki državnih tožilcev, ki na
dan volitev opravljajo javnotožilsko oziroma državnotožilsko
funkcijo in so vpisani v začasni volilni imenik, ki ga sestavi
ministrstvo za pravosodje.
' 72. člen
Navodila o notranjem poslovanju državnih tožilstev (6. člen)
morajo biti izdana v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do izdaje se smiselno uporabljajo pravila o poslovanju in
vodenju vpiusnikov in drugih pomožnih knjig, izdana po
določbi 54. člena zakona o javnem tožilstvu, kolikor niso
v nasprotju z določbami tega zakona.
73. člen
S 1. julijem 1994 preneha veljati zakon o javnem tožilstvu,
razen določb o razrešitvi javnih tožilcev in njihovih namestnikov, ki nehajo veljati z dnem izteka mandatov javnih tožilcev
in njihovih namestnikov, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo funkcijo.
74. člen
Določbe tega zakona o plačah državnih tožilcev se pričnejo
uporabljati s 1. julijem 1994, za državne tožilce, ki so pred tem
datumom imenovani po določbah tega zakona, pa z dnem
nastopa službe državnega tožilca.
75. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
V skladu z načeli, ki so predstavljena v uvodu zakona, predlagani določbi 1. in 2. člena v skladu z ustavno določbo prvega
odstavka 135. člena v temelju opredeljujeta vsebino funkcije
državnega tožilca, glede njegovih pooblastil v posameznih
postopkih pa odkazujeta na ustrezno zakonsko ureditev, kar
izrecno v elja tudi za določbo drugega odstavka 7. člena.
Sprejeto načelo legalitete glede pregona storilcev kaznivih
dejanj v predlogu zakona o kazenskem postopku terja zapoved državnemu tožilcu, da se ravna po določbah veljavnega
pravnega reda ter v skladu z navodili, ki jih predlog tega
zakona podrobneje ureja (drugi odstavek 1. člena).
Službeno opravljanje funkcije državnega tožilca mora biti po
mnenju predlagatelja določeno po enakih kriterijih in na enak
način, kot se predlaga za sodniško službo. Delo državnega
tožilca je predvsem strokovno delo na določenem pravnem
področju, zaradi česar mora biti strokovna usposobljenost
glavni kriterij za imenovanje in za napredovanje v službi. Zato
se v 3. členu tako kot za sodnike predlaga trajnost državnotožilske funkcije in njena načelna izenačenost s sodniško
službo, ki je v predlogu dosledno izpeljana v zadevah, ko gre
za službeno razmerje, odstopanja pa so predvidena v tistem
delu, v katerem vsebina tožilske funkcije narekuje drugačno
ureditev.
Predvsem dve bistveni značilnosti določata razliko v položaju
tožilca in sodnika, kar lahko razberemo tudi iz ureditev, ki
sicer poznajo enoten pojem magistrature, vendar v teh dveh
bistvenih vidikih dosledno ločeno opredeljujejo sodnika in
tožilca. Prvi vidik je sodnikova nepremakljivost, ki se opredeljuje tako, da se celo izrecno določa, da tudi napredovanje ni
mogoče brez vnaprejšnje sodnikove privolitve, enako pa tudi
ne vsakršne druge premestitve, razen v zelo izjemnih in
zakonsko posebej opredeljenih primerih. To ne velja za državnega tožilca. Drugi vidik je sodnikova neodvisnost, ki je imanentna osebam, ki jim je poverjena sodna oblast v državi in ki
je tudi v naši pravni ureditvi z določbo 23. člena ustave
povzdignjena na nivo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Za državne tožilce pa na drugi strani velja hierarhija in to
hierarhija znotraj tožilstva in predvsem v državah, ki poznajo
oportunitetno načelo (ne glede na enotno magistraturo) pri
pregonu storilcev kaznivih dejanj, poudarjena hierarhija
v odnosu do izvršilne oblasti oziroma do ministra za pravosodje, saj so tožilci neposredno pod njegovo oblastjo. Skladno
s tem so v predlogu zakona oblikovana tudi odstopanja od
v drugem odstavku 3. člena opredeljenega načela.
Izhajajoč iz te temeljne opredelitve predlagatelj v 3. poglavju
predloga zakona predlaga ureditev pogojev za opravljanje
tožilske funkcije, ki so enaki pogojem, predlaganim za sodnike (18., 19. člen), napredovanje državnih tožilcev, ki je razen
v posebnostih določenih organov, prav tako vsebinsko enako
kot pri sodnikih (20. člen) ter enako dolžnosti in pravice
državnih tožilcev (21. do 30. člen).
Skladno s sodno organizacijo, ki je tristopna, je predvideno
tudi tristopno organiziranje državnih tožilcev in s tem trije
temeljni položaji, to je okrožni, višji in vrhovni državni tožilec
(12. člen). Drobitev te organizacijske strukture še na okrajne
državne tožilce po mnenju predlagatelja ni smotrna, saj glede
na število kazenskih zadev ustreza kot najnižje okrožno
državno tožilstvo in okrožni državni tožilec, ki svojo funkcijo
opravlja pred obemi prvostopnimi sodišči (okrajnim in okrožnim). Temu ustrezno je določena že veljavna organizacija
tožilstev v okviru bistveno manjšega števila enot, kot pa je
enot temeljnih sodišč. Glede na ustavno določbo prvega
odstavka 135. člena predlagatelj predlaga za vse osebe, ki
imajo državnotožilsko funkcijo, položaj državnega tožilca,
posebej pa predlaga ureditev položaja vodij organov, ki so
tako vodje državnih tožilcev zaradi načela hierarhije kot tudi
vodje oziroma predstojniki državnega organa (50. člen). Poleg
državnih tožilcev pa se predlaga (tretji in peti odstavek 12.
člena) uveljavitev pomočnikov državnih tožilcev, vendar
z omejitvijo na okrožna in višja sodišča, katerih pooblastila bi
določal državni tožilec, pri čemer se ta pooblastila glede na
pogoje, ki se zahtevajo za pomočnika (četrti odstavek 18.
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člena) in glede na to, da je pomočnik že imenovan v trajni
mandat, lahko bistveno enaka pooblastilom, ki jih ima
v postopku državni tožilec.
Glede na navedene značilnosti v položaju sodnika in tožilstva,
so po mnenju predlagatelja upravičeno predlagane nekoliko
drugačne določbe kot za sodnike, s katerimi naj se uredi
način postavljanja državnih tožilcev. V določbi 14. člena je
predlagano, da generalnega tožilca Republike Slovenije, to je
vodjo Državnega tožilstva in v hierarhiji najvišjega državnega
tožilca, imenuje državni zbor na predlog vlade, medtem ko naj
bi ostale državne tožilce imenovala vlada na predlog ministra
za pravosodje po posebnem prej izvedenem postopku ugotavljanja strokovne usposobljenosti in na temelju javnega
razpisa (15., 16. in 17. člen).
Imenovanje najvišjega državnega tožilca v državnem zboru je
po mnenju predlagatelja utemeljeno zaradi njegovega položaja, ker je v hierarhiji najvišje in zaradi pristojnosti, ki mu jih
zakon prav zaradi takšnega položaja daje predvsem glede
navodil za delo državnih tožilcev in določanja pravil notranjega poslovanja. Imenovanje v državnemu zboru daje generalnemu državnemu tožilcu ustrezen položaj tudi v odnosu do
vlade, čeprav je na drugi strani res, da se položaj državnih
tožilcev praviloma primerja s položajem državnih uradnikov,
zaradi česar je po mnenju predlagatelja tudi ustrezen predlagani način postavljanja ostalih državnih tožilcev. V zvezi s tem
želi predlagatelj opozoriti predvsem na dvoje. Sam način
postavljanja določenih funkcionarjev še ne pomeni njihove
odvisnosti in podrejenosti telesu, ki ga postavlja, če so podani
v njegovem delovanju mehanizmi, ki zagotavljajo ravnovesje.
Ti mehanizmi pa so po našem mnenju trajnost mandata in
izdelan disciplinski in razrešitveni režim, ki mora preprečiti,
da bi tisti, ki funkcionarja postavlja, mogel doseči njegovo
razrešitev, če ne gre za utemeljene razloge in samo na podlagi
sodne odločbe.
Predlagane zakonske določbe konstituirajo podoben organ,
(drugi odstavek 15. člena) kot je pri sodnikih sodni svet,
katerega namen je predvsem v tem, da se zagotovi upoštevanje strokovnih kriterijev kot merilo za imenovanje, pa tudi
napredovanje v tožilskem poklicu. Vendar je glede na načelo
hierarhije v delu državnih tožilcev predlagano, da sta po
položaju predsednik in član personalne komisije generalni
državni tožilec in njegov namestnik, da je član personalne
komisije eden od vodij državnih tožilstev, večino pa sestavljajo državni tožilci, ki jih izmed sebe neposredno volijo sami
državni tožilci.
S predlaganima določbama 32. in 33. člena zakona se urejajo
primeri premestitev in dodelitev državnega tožilca na delo
v drug državni organ. Dodelitev je pravzaprav predvidena
samo za primer dodelitve na delo v Ministrstvo za pravosodje
(33. člen), kjer gre v bistvu za enako ureditev, kot se predlaga
za sodnike. Z določbo 32. člena pa se predlaga ureditev
razlogov, ki objektivno nastanejo in povzročijo razlog za premestitev, pri čemer gre za trajno premestitev. Tem razlogom
pa je treba dodati še razloge, določene v 9. členu in v drugem
odstavku 52. člena, ki povzročijo na podlagi ocene generalnega tožilca razlog za začasno premestitev državnega tožilca,
ki lahko traja le za čas šest mesecev oziroma v primeru iz 9.
člena je ta čas mogoče podaljšati, vendar le na podlagi
odločitve personalne komisije. Zaradi že obrazložene hierarhije in drugačnega položaja tožilca predlog zakona izrecno
določa, da za nobeno premestitev ni potrebna vnaprejšnja
privolitev državnega tožilca. Predlagane določbe 6. oddelka 3poglavja predstavljajo način prenehanja funkcije oziroma
razloge in postopek za razrešitev državnega tožilca. V 34.
členu predloga so opredeljeni razlogi, katerih nastop povzroči prenehanje funkcije po samem zakonu. Razlogi so vsebinsko enaki, kot so pedlagani za sodnike. Poleg navedenega
načina prenehanja funkcije pa sta predlagana še dva v obliki
prenehanja z razrešitvijo. Prvi način je opredeljen v določbi
35. člena predloga zakona, kjer pravnomočna obsodilna
sodba kazenskega sodišča za kazniva dejanja, zaradi katerih
bi bil tožilec neorimeren za opravljanje tožilske funkcije, predporočevalec

stavlja razrešitveni razlog, tudi za generalnega državnega
tožilca. Drugi način razrešitve pa je možnost izreka disciplinske sankcije razrešitve, če državni tožilec stori katero od
disciplinskih kršitev, ki so v 38. členu predloga zakona posebej naštete.
Po mnenju predlagatelja je zaradi načela hierarhije treba dati
iniciativo za sprožitev disciplinskega postopka generalnemu
državnemu tožilcu, glede na to, da se predlaga tudi pri sodnikih podobna rešitev, pa tudi ministru za pravosodje (36. člen).
Bistveno pri vsem tem pa je, da o tem, ali je bila storjena
kršitev, in o odgovornosti tožilca zanjo odloča organ, ki ima
kvalifikacijo neodvisnosti, torej disciplinsko sodišče (40.
tlen). Tak način po mnenju predlagatelja zagotavlja v celoti,
da je edini kriterij presoje dela tožilca njegova strokovnost in
vestno opravljanje dela. V ostalem so določbe o disciplinski
odgovornosti, kakor tudi o suspenzu državnega tožilca vsebinsko podobne kot pri sodnikih.
V določbah 4. poglavja zakona je predlagana organizacija
državnih tožilstev s tem, da se poleg Državnega tožilstva
Republike Slovenije predlaga (enako kot doslej) ustanovitev
štirih višjih ter osmih okrožnih tožilstev z možnostjo ustanovitve zunanjega oddelka kot notranje organizacijske enote, ki
Pomeni trajnost poslovanja, identično s predlagano sodno
Mrežo. Hkrati se določa območje, za katerega se ustanavlja in
Posluje državno tožilstvo (44. do 47. člen). V primeru spremembe sodnih okrožij bi bilo treba prilagoditi tudi mrežo
tožilstev.
Predlagani določbi 48. in 49. člena predstavljata temeljne
določbe za določitev notranje organizacije dela v tožilstvu,
kakor tudi za zagotovitev enakomerne notranje obremenjenosti posameznih tožilcev. Med te določbe pa lahko uvrstimo
tudi predlagano določbo 55. člena, s tem da naj bi bila
Podrobnejša ureditev notranjega poslovanja predmet posebnih navodil (6. člen). Po predlaganih rešitvah naj bi delo
državnega tožilstva vodil vodja, pri čemer se predlaga za
vodjo najvišjega državnega tožilstva poseben naziv, to je
Generalni državni tožilec. Vodja naj bi imel svojega namestnika (50. in 51. člen), kar je potrebno zaradi zagotovitve
nemotenega poslovanja tožilstva v odsotnosti vodje.
Predlagane določbe 5. poglavja so prilagojene in izhajajo iz
načela hierarhije dela. Zato je s predlaganimi določbami 56. in
$7. člena predlagana ureditev poročanja in to poročanja
hierarhično nadrejenemu tožilcu in hkrati poročanja ministru
pravosodje. Minister za pravosodje namreč odgovarja parbmentu,
ki je predstavnik suverena, za resor pravosodja in
s
tem tudi za delo državnega tožilstva kot celote. Prav tako je
njegova funkcija v tem, da je dolžan skrbeti za pripravo
takonov
s tega področja in če hoče izvajati svojo funkcijo
v
obeh smereh, mora imeti določene pristojnosti. Te pa so mu
s
predlogom tega zakona dane v enakih elementih, kot jih
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imajo tudi ministri za pravosodje v drugih zahodnoevropskih
državah, to je ustrezen vpliv v kadrovski politiki ter pristojnost
zahtevanja poročil o delu državnih tožilstev.
V predlagani določbi 58. člena so predlagana pravila, ki naj
veljajo v zagotavljanju obveščanja javnosti o delu posameznega državnega tožilca ali državnih tožilstev.
Navodila v posameznih vrstah zadev naj bi bila pridržana
izrecno notranje tožilski pristojnosti, pri čemer po mnenju
predlagatelja obvezna zahteva po pisnosti teh navodil in tudi
posebej določen postopek v zvezi z njimi (59. in 60. člen) daje
garancije, da so ta navodila dana v skladu z zakonom. Hkrati
pa je predlagano, da bi imel generalni državni tožilec pristojnost izdajati splošna navodila (drugi odstavek 61. člena), ki bi
se nanšala na enako uporabo zakona pri državnih tožilstvih in
izenačevanje politike pregona. Takšna navodila so po mnenju
predlagatelja potrebna prav iz istih razlogov, zaradi katerih je
npr. potrebna občna seja vrhovnega sodišča, saj gre za mehanizem, ki naj zagotavlja predvsem enako obravnavanje vseh
pred zakonom.
V tem okviru predlagatelj predlaga tudi posebna splošna
navodila, ki naj bi jih izdajala vlada, vendar le glede vprašanja
prednostnega obravnavanja določenih vrst zadev in usmerjanja politike pregona (prvi odstavek 61. člena). Po mnenju
predlagatelja takšna navodila zaradi svoje splošnosti in zaradi
zakonske omejenosti ne bi pomenila nedovoljenega poseganja v delo državnih tožilcev z vidika načela legalitete in zagotavljanja strokovnosti dela.
Načelo hierarhije dela zahteva tudi opredelitev nadzora, ki je
po predlaganih določbah 62. in 63. člena v celoti prepuščena
nadrejenim državnim tožilstvom. Izvajanje te funkcije pa je na
drugi strani potrebno tudi zato, da se zagotovi ustrezno dajanje navodil in na tak način poskrbi za skladno delovanje
državnega tožilstva.
Za spise, vpisnike in drugo dokumentacijo državnega tožilstva mora veljati poseben režim glede vpogleda vanje oziroma
dostopa do njih in to zaradi varovanja osebnih podatkov in
s tem varovanja človekovih pravic predvsem v kazenskih
postopkih. Zato je predlagana posebna omejitvena določba
64. člena.
Predlagane prehodne določbe so prirejene novo predlaganim
določbam v vsebinskem delu zakona, pri čemer so določbe, ki
se nanšajo na spremembo položaja sedanjih javnih tožilcev in
njihovih namestnikov (66. do 69. člen), oblikovane po enakih
načelih in v skladu s stališči, ki jih je državni zbor že sprejel
glede sodnikov in ki jih je dolžana predlagatelj pripraviti za
drugo obravnavo zakona o sodniški službi. Zaradi predlagane
izenačenosti v položaju kot tudi zaradi enake obravnave sodnikov in tožilcev v določbah ustavnega zakona za izvedbo
ustave, so takšne rešitve po mnenju predlagatelja utemeljene.
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Pregled pravne ureditve položaja državnega tožilca in organizacije državnega tožilstva v Franciji, Zvezni
republiki Nemčiji in Avstriji.
I. FRANCOSKA UREDITEV
1. Položaj tožilca
Ustava Republike Francije ne vsebuje določb, ki bi bodisi
opredeljevale državno tožilstvo z vidika njegovega položaja,
bodisi določale njegove pristojnosti. Položaj državnih tožilcev
je urejen z organskim zakonom o položaju magistrature (sprejet v letu 1958 in s kasnejšimi spremembami; organski zakon
je v francoski hierarhiji pravnih aktov v podobnem položaju,
kot je pri nas ustavni zakon). Ta organski zakon opredeljuje
tako položaj sodnikov kot tudi položaj tožilcev, v to ureditev
pa so vključene še nekatere kategorije funkcionarjev oziroma
uradnikov, ki jih zakon opredeljuje kot sodno telo (le corps
judiciaire), česar pa ne moremo enačiti s sodno oblastjo, ker
to imajo sodniki. To sodno telo sestavljajo tako sodniki kot
tudi tožilci kasacijskega sodišča, apelacijskih sodišč in prvostopnih sodišč. Poleg sodnikov in tožilcev, ki izvršujejo svojo
funkcijo, pa zakon vanj uvršča tudi sodnike in tožilce, ki so
v okviru centralne uprave Ministrstva za pravosodje (dodeljeni
na delo v ministrstvo) Francije, in tudi sodne slušatelje. Pri
tem moramo pojasniti, da pravna ureditev uporablja pojem
»magistrat« enotno samo takrat, kadar gre za vprašanja, ki so
enako urejena za sodnike in tožilce, kadar pa gre za različno
ureditev, pa se dosledno uporabljata izraza, ki se v našem
jeziku prevajata kot sodnik (magistrat du sige) oziroma tožilec
(magistrat du parquet).
Pregled pravne ureditve položaja sodnika je bil predstavljen
pri predlogu zakona o sodiščih, zato v tem pregledu ne
ponavljamo vsebine ureditve, ki je skupna sodnikom in tožilcem, ampak samo odkazujemo nanjo.
Medtem, ko zakon v splošnih določbah za sodnike razgradi
ustavno določbo o njihovi nepremakljivosti, pa glede temeljne
opredelitve položaja tožilca določa: »Državni tožilci so
nameščeni pod vodstvom (sous la direction) in kontrolo njihovih hierarhičnih šefov in pod oblastjo (sous l'autorit) varuha
pečata - ministra za pravosodje.« Enako določbo vsebuje
tudi kazenski procesni zakon, pri čemer velja zaradi boljšega
razumevanja poudariti, da je v Franciji uveljavljeno načelo
oportunitete pri kazenskem pregonu, kar pojasnjuje ureditev,
po kateri minister za pravosodje daje tožilcu navodila za
pregon in to ne le splošna, ampak v vsaki posamezni zadevi,
kar je v celoti predmet ureditve v zakonu, ki ureja kazenski
postopek. Ta tožilčeva vezanost velja za pismena navodila in
od tu poznano reklo, ki se tudi v pravni literaturi pogosto
navaja : » La plume est serve, mais la parole est libre.« (Pero
služi, ampak beseda je svobodna).
Tožilci imajo enako vsebino prisege kot sodniki, vendar pa je
glede na tekst prisege to tudi mogoče, saj prisežejo, da bodo
dobro in zvesto izvrševali svoje dolžnosti (funkcije), varovali
verno tajnost posvetovanj in se vselej obnašali kot marljivi in
lojalni »magistrat«-i.
Za nezdružljivost funkcije tožilca z opravljanjem drugih funkcij ali del velja enaka ureditev kot za sodnike, enaka ureditev
velja za pogoje za vstop v funkcijo ter glede napredovanja
(komisija, ki pripravlja predloge za napredovanje, je skupna
za sodnike in tožilce), plač in izobraževanja. Tudi za tožilce na
najvišjih položajih velja, da so zunaj hierarhije, za katero velja
napredovanje. Vendar zanje ne velja način imenovanja, ki
velja za sodnike kasacijskega sodišča in prve predsednike
apelacijskih sodišč, kajti sodni svet (Conseil suprieur de la
magistrature) je organ, katerega vloga in pristojnosti so
vezane za sodnike. Za tožilce zunaj hierarhije pa zakon
izrecno določa, da so imenovani z dekretom predsednika
republike in na način, kot ga določa organski zakon za imenovanje civilnih in vojaških uradnikov (uslužbencev) države.
Posebne so določbe glede disciplinskega režima tožilcev, le
sankcije so enake, kot so določene za sodnike. Suspenz
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odreja minister za pravosodje, kar sicer velja tudi za sodnike,
vendar pri sodnikih potrebuje predhodno mnenje sodnega
sveta. Za tožilce pa je ustanovljena pri ministrstvu za pravosodje posebna disciplinska komisija (commission de dicipline
du parquet) in minister ne more izreči nobene disciplinske
sankcije zoper tožilca brez predhodnega mnenja te komisije.
Disciplinsko komisijo sestavljajo poleg predsednika, ki je
generalni tožilec pri kasacijskem sodišču (procureur gnral prs
la Cour de cassation), še en svetnik (sodnik) in dva generalna
pravdnika (avocat gnral) kasacijskega sodišča ter 15 tožilcev
različnih položajev, pri čemer se svetnik in generalna pravdnika volita na generalni skupščini kasacijskega sodišča (ki jo
sestavljajo vsi sodniki tega sodišča in tožilci pri tem sodišču).
Tudi ostali člani - tožilci so voljeni in za oboje velja sistem
odprte kandidatne liste z najmanj tremi predlogi; njihova
mandatna doba je tri leta. Disciplinska komisija sprejema
mnenja z večino glasov.
Postopek pred to komisijo je takšen, da minister za pravosodje predloži generalnemu tožilcu, to je predsedniku komisije,
dejstva, ki so razlog za disciplinsko obtožbo proti tožilcu.
Predsednik disciplinske komisije določi člana komisije, ki
opravi funkcijo poročevalca, po potrebi se opravi preliminarna preiskava. Tožilec, na katerega se obtožba nanaša, ima
že od takrat, ko minister predloži gradivo, pravico vpogleda
v svoj dosje. Ko je preiskava končana oz. je odločeno, da ni
potrebna, je tožilec vabljen pred komisijo zaradi pravice do
podajanja svojega stališča oziroma predložitve dokazov, ki so
mu v prid. Priti mora osebno, lahko mu pomaga zagovornik.
Komisija da tako mnenje o disciplinski kršitvi, kot tudi mnenje
o sankciji, ki naj bi bila izrečena.
Če komisija meni, da ni disciplinske kršitve, minister za pravosodje ne more izreči disciplinske sankcije, ne da bi prej
predložil to vprašanje posebni komisiji, ki je vzpostavljena pri
kasacijskemu sodišču in jo sestavljajo prvi predsednik tega
sodišča kot predsednik komisije, poleg njega pa še trije svetniki (sodniki) in trije generalni pravdniki tega sodišča, določeni letno z odločitvijo generalne skupščine kasacijskega
sodišča. Odločitev te komisije je obvezna za ministra za pravosodje in za disciplinsko komisijo.
2. Organizacija javnega ministrstva
Pojem, s katerim pri nas označujemo državno tožilstvo, v francoski pravni ureditvi predstavlja javno ministrstvo (le ministre
public). Tožilci organizacijsko sodijo pod javno ministrstvo. Iz
prikaza njihovega položaja je razvidno, da imajo lastnost
»magistrat«, vendar da se od sodnika bistveno razlikujejo po
tem, da ne uživajo bonitete nepremakljivosti, za njihovo organizacijo je značilna enotnost in nedeljivost ter hierarhična
organiziranost, pri čemer vrh te hierarhije predstavlja minister
za pravosodje. Pristojnosti javnega ministrstva so dane predvsem na kazenskem področju (predvsem izvrševanje javne
kazenske obtožbe), ter na civilnem, kjer ima pristojnost intervenirati v postopkih, ki zadevajo javni red, pa tudi na upravnem področju (npr. nadzor in kontrola sodne policije in nadzor vodenja kazenske evidence).
Javno ministrstvo je organizirano tako, da deluje z enakim
organizacijskim nivojem in za enako območje kot sodišča;
organizirano je v bistvu pri sodiščih, vendar je od sodišč
v celoti neodvisno. Tako se na prvostopna sodišča vežejo tudi
prvostopna tožilstva (parquet des tribunaux de grande
instance), pri čemer gre za prvo stopnjo z zahtevnejšo pristojnostjo (lahko bi rekli okrožna sodišča). Tožilstvo pri teh sodiščih sestavljajo tožilec republike (procureur de la Republique)
in eden ali več namestnikov, ki izvajajo funkcije javnega
ministrstva, vendar pod kontrolo generalnega tožilca pri apelacijskom sodišču. Pristojni so nastopati tudi pred policijskimi
sodišči (tribunal de police; policijsko sodišče je organizacij'
sko vključeno v nižje prvostopno sodišče -tribunal d'inporočevalec

stance- in njegov predsednik je sodnik tega sodišča) v zadevah prekrškov petega razreda in pred porotnim sodiščem
(cour d'assise).

nost navedenega načela pa se pravica nadzora in vodenja
zveznega ministra za pravosodje in deželnih pravosodnih
uprav ne nanaša na dajanje konkretnih navodil v posameznih
zadevah.

Drugostopna tožilstva (parquet des cours d'appel) sestavljajo
generalni tožilec (procureur gnral), ki je hkrati šef vseh tožilcev z območja apelacijskega sodišča, in eden ali več generalnih pravdnikov (avocat gnral) in namestnikov generalnega
tožilca. Namestniki sicer teoretično nimajo takega položaja
kot generalni pravdniki, vendar dejansko izvršujejo enako
funkcijo tožilca.

Za nezdružljivost funkcije tožilca z opravljanjem drugih funkcij ali del razen profesure velja enaka ureditev kot za sodnike.
Zakon posebej poudarja, da tožilec ne sme dajati pravnih
nasvetov ali pripravljati pravnih ekspertiz. Tožilci tudi ne
smejo prevzeti sodniških opravil in izvajati službenega nadzora nad sodniki.

Tožilstvo pri kasacijskem sodišču (parquet de la Cour de
cassation) vodi generalni tožilec, prvi tožilec v Franciji, poleg
njega pa je še prvi generalni pravdnik in 21 generalnih pravdnikov. Tožilci v javnih ministrstvih pri prvostopnih sodiščih in
Pri apelacijskom sodišču niso podrejeni generalnemu državnemu tožilcu, ampak so direktno odvisni od ministra za pravosodje, ki jim neposredno posreduje svoja navodila.
H. NEMŠKA UREDITEV
Položaj tožilca
Ustava Zvezne Republike Nemčije ne opredeljuje organizacije
državnega tožilstva in položaja državnega tožilca.
Položaj državnih tožilcev je urejen z nemškim zakonom o sodnikih in z deželnimi zakoni o sodnikih. Naloge, za katere so
Pristojna državna tožilstva, opravljajo državni tožilci. Državni
tožilci so uradniki, ki so, tako kot sodniki, v službi zvezne
republike ali ene od dežel. Zato tudi zanje za določena pravna
razmerja veljajo določbe zveznega zakona o državnih uradnikih, glede plač pa zvezni plačilni red, določen z zvezno plačilno uredbo.
Za državnega tožilca se lahko imenuje le oseba, ki je usposobljena za opravljanje sodniške službe. Ker je bil pregled pravne
ureditve položaja sodnika in organizacije sodišč podrobno
predstavljen pri predlogu zakona o sodiščih, v tem pregledu
ne bomo ponavljali ureditve, ki je skupna sodnikom in tožilcem, se pa nanjo sklicujemo. Generalnega zveznega tožilca in
*vezne tožilce imenuje predsednik republike na predlog zveznega ministra za pravosodje. Predlog ministra mora predhodno potrditi Zvezni svet (Bundesrat). Nižje tožilce (Amtsanvvlte) imenujejo deželna ministrstva za pravosodje. Prosta
delovna mesta tožilcev se zasedajo na podlagi razpisa, razen
delovna mesta vodilnih javnih tožilcev. Glede pridobivanja
usposobljenosti za imenovanje na funkcijo sta dejavnost javnega tožilca in sodniška služba enakovredni. Po petih letih od
imenovanja za javnega tožilca mora biti državni uradnik, sprejet v državno službo za doživljenjsko dobo. Za pravna razmerja državnih tožilcev v zvezni službi veljajo predpisi za
zvezne državne uradnike. Na deželni ravni (kot npr. na Bavarskem), pa so za kadrovske zadeve sodnikov in državnih toži•ecv formirane skupne deželne kadrovske komisije. Komisije
so sestavljene iz predstavnikov deželne uprave, deželnega
rninistrstva za pravosodje in sodnikov. Člane komisije imenuje deželna vlada za obdobje šestih let.
Uradniki pri državnih tožilstvih morajo pri opravljanju zadev iz
Pristojnosti državnega tožilstva slediti službenim navodilom
svojih predpostavljenih. Pravico nadzora in vodenja imajo:
~ zvezni minister za pravosodje nad generalnim zveznim
tožilcem in zveznimi tožilci,
~ deželne pravosodne uprave nad državnimi tožilskimi uradniki posameznih dežel,
- vodilni uradniki (ersten Beamten) državnih tožilstev pri
v
išjih deželnih sodiščih in deželnih sodiščih nad vsemi uradniki državnih tožilstev na območjih teh sodišč.
Osnovna funkcija državnih tožilstev je pregon storilcev kaznivih dejanj, zato ima tožilstvo t.i. obtoženo oblast (Anklagebennrde). V Zvezni Republiki Nemčiji je uveljavljeno načelo legalitete pri kazenskem pregonu. Omenjeno načelo z nekaterimi
Možnostmi spregleda kazenskega pregona je v celoti predmet
ureditve v zakonu o kazenskem postopku. Glede na uveljavljePoročevalec

Pri vsakem državnem tožilstvu so oblikovani posebni kolegiji
državnih tožilcev, ki so pristojni za splošne in socialne
zadeve, ki se nanašajo na državne tožilce. Kot višja stopnja
kolegijev so ustanovljeni kolegiji pri državnih tožilstvih višjih
deželnih sodišč, pri Vrhovnem deželnem sodišču (Bavarska)
pa glavni koegij državnih tožilcev. Pri kadrovskih zadevah
državnih tožilcev opravlja glavni kolegij državnih tožilcev tudi
funkcijo predsedniškega gveta in je udeležen pri dodeljevanju
višjih funkcij državnim tožilcem, pri njihovih upokojitvah iz
razloga nesposobnosti za službo, pri odvzemih imenovanj, pri
odpovedih službe državnim tožilcem, ki so bili sprejeti v sodniško službo na poskusno dobo in pri drugih zadevah. Glavni
kolegij državnih tožilcev je sestavljen iz petih izvoljenih članov državnih tožilstev pri višjih deželnih sodiščih in ima štiriletno mandatno dobo.
Določbe zakona, ki urejajo napredovanje, odvzem imenovanja in odpovedi so enake za tožilce in za sodnike, zato se pri
tej tematiki sklicujemo na pregled pravne ureditve položaja
sodnika.
V primerih disciplinskega postopka proti državnim tožilcem
odločajo disciplinska sodišča za sodnike. Začasni člani disciplinskega sodišča pa so v teh primerih lahko le državni tožilci,
imenovani na doživljenjsko dobo. Začasne člane pri zveznih
disciplinskih sodiščih vpokliče k sodelovanju zvezni minister
za pravosodje. Pri deželnih disciplinskih sodiščih in višjih
deželnih disciplinskih sodiščih sodelujejo pri reševanju disciplinskih zadev proti državnim tožilcem kot začasni člani
državni tožilci na doživljenjsko dobo, ki jih v disciplinsko
sodišče, z mandatno dobo petih let, vpokliče deželno ministrstvo za pravosodje. Državni tožilci, ki so začasni člani disciplinskih sodišč, so častni sodniki. Deželna disciplinska
sodišča so organizirana tako, da je zagotovljena dvoinstančnost postopka. Za disciplinski postopek veljajo določila
zakona o disciplinskem postopku zoper sodnike. Proti državnemu tožilcu se z disciplinsko odločbo lahko izreče samo
ukor. Preiskavo lahko v postopkih zoper državne tožilce vodi
le državni tožilec na doživljenjsko dobo.
2. Organizacija državnega tožilstva
Organizacijo državnega tožilstva v osnovi ureja nemški zakon
o sodiščih. Podrobneje pa je materija urejena v deželnih
zakonih o sodiščih. Zvezni zakon določa, da mora biti pri
vsakem sodišču organizirano državno tožilstvo in poudarja,
da je državno tožilstvo pri svojih uradnih dejanjih neodvisno
od sodišč.
Naloge državnega tožilstva (stvarna pristojnost) opravljajo
generalni zvezni tožilec (Generalbundesanvvaltj in zvezni
tožilci pri Zveznem sodišču, državni tožilci pri višjih deželnih
sodiščih in pri deželnih sodiščih ter državni tožilci ali nižji
tožilci (Amtsanvvalt) pri nižjih sodiščih. Na Bavarskem opravlja naloge državnega tožilstva tudi generalni državni tožilec
(Generalstaatsanvvalt) in vrhovni tožilci pri Vrhovnem deželnem sodišču (Bersten Landesgericht). Za območje enega ali
večih nižjih sodišč lahko deželno ministrstvo za pravosodje
ustanovi stranski oddelek državnega tožilstva (Zvveigstelle).
Generalni zvezni tožilec opravlja naloge državnega tožilstva
tudi pred višjimi deželnimi sodišči in sicer v kazenskih zadevah, kjer je to sodišče pritožbena inštanca. Če se zadeva, ki je
sicer v pristojnosti deželnega tožilstva, pretežno nanaša na
interese zveze ali če je to v interesu enotnosti prava, prevzame
zadevo v svojo pristojnost zvezni tožilec. V določenih primerih pa lahko Generalni zvezni tožilec po vloženi obtožnici
zadevo preda deželnemu tožilstvu. V pristojnost nižjih tožil63

cev ne spada priprava javne obtožbe v kazenskih zadevah iz
pristojnosti nižjih sodišč.
Krajevna pristojnost državnih tožilstev je določena glede na
krajevno pristojnost sodišč, za katera so tožilstva ustanovljena. Če se uradniki državnih tožilstev različnih dežel ne
morejo sporazumeti o tem, kateri od njih je pristojen za
pregon, odloči njim skupni nadrejeni uradnik v državnem
tožilstvu ali pa generalni državni tožilec. Če je to smotrno za
potek postopka ali za njegov hitrejši zaključek, se lahko
v določenih zadevah odkaže pristojnost državnega tožilstva
tudi izven območja krajevne pristojnosti, določene z zakonom.
Državna tožilstva sestavljajo državni uradniki in sicer vodilni
uradnik (der erste Beamte) in njegovi namestniki. Zakon pooblašča deželne vlade, da s predpisom opredelijo skupine
pomožnih uradnikov in nameščencev, ki v državnih tožilstvih
opravljajo javne službe. Navedeno pooblastilo lahko deželne
vlade prenesejo na deželno pravosodno upravo. Zakon
o sodiščih Bavarske na primer določa, da lahko pri nižjih
sodiščih in oddelkih nižjih sodišč, ki ne zasedajo na sedežu
državnega tožilstva, glavni državni tožilec pri višjem deželnem
sodišču, s privolitvijo predsednika višjega deželnega sodišča,
nastavi posebne uradnike, ki opravljajo enostavne naloge
državnega tožilstva v zadevah iz pristojnosti sodnika posameznika. To so tako iemnovani krajevni sedežni namestniki
(rtliche Sitzungsvertreter). Podobno se lahko zastopanje
zadev državnega tožilstva pred sodnikom posameznikom pri
nižjem sodišču prenese na pravne referente (Rechtsreferendaren) in pravne pripravnike (Rechtspraktikanten).
III. Avstrijska ureditev
1. Položaj tožilca
Ustava Republike Avstrije državnega tožilstva ne omenja.
Z zveznim zakonom o državnem tožilstvu (Staatsanvvaltschaftsgesetz), sprejetim v letu 1986, pa je vsa pristojnost na
področju tožilstva prenešena na zvezo. Navedeni zakon
v osnovi ureja tako položaj tožilca kot organizacijo tožilstva.
Glede na to, da je tožilska funkcija opredeljan kot državna
služba, so nekatere pravice in obveznosti državnih tožilcev
opredeljene tudi v zakonu o uradniški službi (Beamten Dienstrechts gesetz).
V Republiki Avstriji je funkcija varstva interesov države podeljena državnotožilski oblasti. Njena naloga je predvsem pregon storilcev kaznivih dejanj ter vlaganje in zastopanje obtožnice, zato se imenuje tudi obtožna oblast. Zakon izrecno
določa, da je državnotožilska oblast pri izvajanju svojih funkcij neodvisna od sodišč.
Državnotožilske oblasti izvajajo svoje, z zakonom določene
naloge, preko imenovanih državnih tožilcev, ki nastopajo kot
namestniki vodilnega državnega tožilca. Namestniki delajo
samostojno in na svojo dogovornost v okviru službenih navodil svojih nadrejenih. Z zvestobo so zavezani Republiki Avstriji
in morajo spoštovati ustavo in zakone. Zakon izrecno določa,
da se morajo posvetiti službi z vso močjo in vnemo in morajo
izpolnjevati svoje službene dolžnosti hitro, nepristransko,
vestno in nesebično. V službo pri državnem tožilstvu je lahko
sprejet tudi sodnik ali sodniški pripravnik po uspešno končanem sodniškem izpitu. Na čelu državnih tožilstev je vodilni
državni tožilec, ki predstavlja tožilstvo navzven, nadzira delo
njemu podrejenih, lahko pa tudi prenese zadevo iz pristojnosti enega tožilca v pristojnost drugega. Vodilni državni tožilci
morajo poskrbeti za enakomerno porazdelitev dela po tožilcih. S tem v zvezi sprejmejo načrt dela, s katerim morajo
seznaniti nadrejeno državno tožilstvo in ga objaviti v poslopju
tožilstva. Višja državna tožilstva in generalno tožilstvo (prokuratura) morajo načrt dela naznaniti zveznemu ministru za
pravosodje.
Za državnega tožilca je lahko imenovan kdor je, v smislu
zakona o sodniški službi, lahko imenovan za sodnika. Državni
tožilci so na mesta v državnem tožilstvu imenovani na osnovi
razpisa. Razpis se opravi na podlagi sistemizacije, ki jo pred64

pišejo vodje državnih tožilstev, po pooblastilu ministra za
pravosodje. Za vodje višjih državnih tožilstev in vodjo generalnega tožilstva (prokurature) pa zvezni minister za pravosodje.
Razpis mora vsebovati pogoje za imenovanje in mora biti
objavljen v službenem listu. Izbiro prijavljenih kandidatov
opravijo personalne komisije, ustanovljene pri zveznem ministrstvu za pravosodje, pri generalnem tožilstvu in pri višjih
državnih tožilstvih. Komisije odločajo na podlagi osebnega
razgovora s kandidati. Personalne komisije so sestavljene iz
štirih članov, ki morajo izpolnjevati pogoje za imenovanje za
državnega tožilca. V personalni komisiji pri zveznem ministrstvu za pravosodje sta dva člana imenovana s strani ministra,
od katerih je eden tudi predsedujoči komisije. Komisija pri
ministrstvu ima dveletni mandat in je pristojna za dajanje
predlogov za zasedbo sistemizacij za vodjo generalnega tožilstva in vodje višjih državnih tožilstev. Personalne komisije pri
generalnem tožilstvu in višjih državnih tožilstvih so ustanovljene s trajnim mandatom in jim predsedujejo generalni tožilec oziroma vodje višjih državnih tožilstev. Pristojne so za
pripravo predlogov za zasedbo sistemizacij za generalno
tožilstvo in višja državna tožilstva. Personalne komisije sprejemajo svoje odločitve z glasovanjem, zadržanje glasu ni
dopustno. Pri enakosti glasov odloči glas predsedujočega.
Odločitev o izbranem kandidatu pošljejo personalne komisije
zveznemu ministru za pravosodje v enem mesecu od zaključka razpisa. V predlogu navedejo najprimernejšega kandidata in svojo odločitev utemeljijo. Primernost kandidata temelji na ugotovljenih predhodnih službenih izkušnjah, sposobnostih vodenja in organizacije ter drugih sposobnostih. Potek
izbire kandidata je zaupne narave. Tehnično podporo nudijo
komisijam državnotožilske oblasti, pri katerih so personalne
komisije ustanovljene.
Določbe glede pravice državnih tožilcev do plače, dopusta ter
glede nekaterih drugih pravic so enake kot za sodnike, zato
v tem delu smiselno odkazujemo na prikaz ureditve položaja
sodnika pri predlogu zakona o sodiščih.
Državnemu tožilcu pripada službeno oblačilo iz proračunskih
sredstev zveze. Oblačilo, ki sestoji iz halje in pokrivala je
različno glede na položaj tožilca.
Nadrejene državnotožilske oblasti dajejo državnim tožilcem
navodila za ravnanje v konkretnih zadevah. Navodila morajo
biti praviloma pisna. Če zaradi nevarnosti zamude procesnega dejanja to ni mogoče, so izjemoma lahko ustna, vendar
jih je potrebno takoj, ko je to mogoče, pisno potrditi. Tožilec,
ki se mu zdi navodilo nezakonito mora o tem obvestiti nadrejene.
Tožilec ima monopol pregona storilcev kaznivih dejanj in jih
je dolžan preganjati po uradni dolžnosti. Pri delu državnega
tožilca v Republiki Avstriji je torej uveljavljeno načelo legalitete pregona, ki je podrobno izpeljano v zakonu o kazenskem
postopku.
Zoper delo državnih tožilcev se lahko vlagajo nadzorstvene
pritožbe pri njim nadrejeni oblasti.
2. Organizacija državnih tožilstev

■
Državna tožilstva so ustanovljena pri sodiščih. Tako obstaja
pri vsakem sodišču prve stopnje, ki je pristojno za obravnavanje kazenskih zadev, državno tožilstvo prve stopnje. Pri vsakem sodišču druge stopnje je ustanovljeno višje državno
tožilstvo (Oberststaatsanwaltschaft) in pri Vrhovnem sodišču
Generalno tožilstvo (Generalprokuratur). Dražavno tožilstvo
pri sodiščih prve stopnje je zadolženo tudi za vlaganje obtožb
pred okrajnimi sodišči na območju tega sodišča. To nalogo
pa lahko opravljajo tudi okrajni tožilci (Bezirksanvvlten), ki so
pod nadzorom in vodstvom državnih tožilstev.
Iz razloga racionalizacije dela so pri državnih tožilstvih ustanovljeni referati. Več referatov pa se lahko po potrebi poveže
v skupino.
Državna tožilstva so neposredno podrejena višjim državnim
tožilstvom, ta in Generalno tožilstvo pa zveznemu ministru za
poročevalec

pravosodje. Za razliko od državnih tožilstev in višjih državnih
tožilstev, ki predstavljajo obtožbeno oblast, Generalno tožilstvo ni procesna stranka, zadolženo je za vlaganje tako imenovanih ničnostnih pritožb (Nichtigkeitsbeschwerde) za zaščito zakonitosti in predstavlja tako imenovano državnotožilsko oblast, podrejeno zveznemu ministru za pravosodje.
Na čelu državnih tožilstev je vodja državnega tožilstva, ki nosi
službeni naziv Vodilni državni tožilec. Ta ima prvega namestnika, ki se imenuje Prvi državni tožilec. Ostali imenovani
v tožilstvu so državni tožilci. Višje državno tožilstvo vodi
Vodilni višji tožilec, njegov prvi namestnik nosi naziv Prvi višji
tožilec, ostali namestniki so višji državni tožilci. Generalno
tožilstvo vodi Generalni prokurator, njegov prvi namestnik je
Prvi generalni tožilec, ostali namestniki so generalni tožilci.
Višja državna tožilstva imajo pravico in dolžnost izvajati službeni nadzor nad njim podrejenimi državnimi tožilstvi. Služ-

Poročevalec

beni nadzor zveznega ministra za pravosodje nad državnotožilskimi oblastmi ureja zakon o zveznih ministrstvih.
Zakon posebej podrobno ureja dolžnost poročanja. Tako
morajo državna tožilstva poročati višjim državnim tožilstvom
o kazenskih zadevah, ki so posebnega javnega pomena in
glede tistih, pri katerih niso zadosti razjasnjena temeljna
pravna vprašanja. O pomembnih zadevah nato višje tožilstvo
poroča zveznemu ministru za pravosodje. Zvezni minister za
pravosodje in višja državna tožilstva lahko tudi posebej naročijo, da se jim poroča o določenih kazenskih zadevah, če
ugotovijo, da je to potrebno, glede na ugotovitve ob izvrševanju službenega nadzora, ali zaradi poenotenja uporabe prava.
Poročilo lahko zahtevajo tudi v posamičnih primerih. Poročila
državnih tožilstev so mesečna in letna. Višja državna tožilstva
in generalno tožilstvo so dolžni poročati zveznemu ministru
za pravosodje ob koncu vsakega leta. Poročilo obsega tudi
zaznave o stanju na področju, o pomanjkljivostih zakonodaje
in predloge sprememb.
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Predlog zakona o REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI - EPA 382
- PRVA OBRAVNAVA
Poslanci Državnega zbora, člani kolegija predsednika
Državnega zbora vlagamo na podlagi 174. in 183. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
- PREDLOG ZAKONA O REFERENDUMU IN O LJUDSKI
INICIATIVI - PRVA OBRAVNAVA.
Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Državnega zbora predlagamo Državnemu zboru, da skrajša 30
dnevni rok za predložitev predloga zakona poslancem
(drugi odstavek 52. člena poslovnika Državnega zbora).
Kot predstavniki predlagatelja bodo na sejah Državnega

zbora in njegovih delovnih teles sodelovali predlagatelji
zakona, na podlagi medsebojnega dogovora.
mag. Herman RIGELNIK, I. r.
dr. Lev KREFT, I. r.
Miroslav MOZETIČ, I. r.
dr. Vladimir TOPLER, I. r.
Jožef ŠKOLČ, I. r.
Ignac POLAJNAR, I. r.
Miran POTRČ, I. r.
dr. Franc ZAGOŽEN, I. r.

Tone PERŠAK, I. r.
Zmago JELINČIČ, I. r.
dr. Leo ŠEŠERKO, I. r.
Irena OMAN, I. r.
dr. Jože PUČNIK, I. r.
Maria POZSONEC, I. r.
Roberto BATTELLI, I. r.

Predlog zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
UVOD
1. Ocena stanja In razlogi za sprejem zakona
Zakon o referendumu je eden najpomembnejših zakonov
v okviru državne ureditve, saj ureja način uveljavljanja pravice
volivcev, da neposredno odločajo o nekaterih najpomembnejših družbenih vprašanjih. Referendum je sicer poznala že
prejšnja ustavna ureditev, vendar se je v mnogih pomembnih
značilnostih razlikovala od sedanje. Za razliko od prejšnje
ureditve namreč sedanja ureditev pozna tudi ustavodajni referendum, prav tako je pomembna razlika v tem, da je po
sedanji ustavni ureditvi možno razpisati referendum ne samo
po volji predstavniškega telesa, temveč tudi po volji volivcev
samih. Sedaj ureja referendum zakon o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS št. 23/77 in
št. 18/88). Ta zakonska ureditev, ki je temeljila na prejšnji
ustavi, ni primerna za uresničevanje referenduma po novi
ustavi. Poleg tega je treba ugotoviti, da v preteklosti referendum ni bil uporabljen za odločanje o političnih vprašanjih,
predvsem pa nikoli za odločanje o ustavnih spremembah in
o zakonu, zaradi česar se ni mogoče opreti niti na ustrezno
prakso.
Ustava Republike Slovenije je uvedla poleg zakonodajnega
referenduma (90. člen) tudi ustavodajni oziroma ustavnorevizijski referendum (170. člen). Vendar so ustavne določbe
dokaj skope in nedorečene, zaradi tega pravice do referendumskega odločanja ni mogoče uresničevati neposredno na
podlagi ustave, temveč je treba način uresničevanja referenduma, zlasti pa postopek za njegovo izvedbo, urediti z zakonom. Ustava to tudi posebej predvideva, saj določa, da se
zakonodajni referendum ureja z zakonom, ki ga sprejme
državni zbor z dvotretjinsko večino navzočih poslancev.
Ustava sicer posebej ne določa, da je treba urediti z zakonom
tudi referendumsko odločanje o spremembi ustave. Ne glede
na to pa so tudi v tem primeru ustavne določbe preskope, da
bi bilo mogoče izvesti ta referendum brez zakonske ureditve.
Glede na povedano je torej potrebno z zakonom urediti tako
zakonodajni kot tudi ustavnorevizijski referendum. Poleg teh
dveh referendumov pa je potrebno v zakonu urediti tudi tako
imenovani posvetovalni referendum, to je referendum, ki
nima neposrednih obveznih učinkov na odločanje državnega
zbora, pač pa ima nedvomno velik politični pomen. Posvetovalni referendum sicer v ustavi ni posebej predviden, pač pa
ga predvideva poslovnik državnega zbora (232. člen), ki pa ga
ureja zgolj z vidika notranje organizacije in poslovanja državnega zbora, zaradi česar je potrebno z zakonom urediti tudi ta
referendum.
Poleg referenduma na državni ravni pa je zelo pomemben tudi
referendum na lokalni ravni, ki sicer z ustavo ni posebej
predviden, pač pa ga predvideva predlog zakona o lokalni
samoupravi. Vendar se ta ne spušča v podrobnosti procedure
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za izvedbo referenduma, ker računa s splošno ureditvijo referenduma na državni ravni, ki je smiselno zlasti v proceduralnem delu uporabljiva tudi za izvedbo lokalnega referenduma.
Zaradi tega naj bi se zakonska ureditev referenduma na
državni ravni smiselno uporabljala tudi za referendum
v lokalni skupnosti, kolikor seveda zakon o lokalni samoupravi ne ureja posebej nekaterih specifičnih vprašanj lokalnega referenduma.
Ustava predvideva tudi referendum za ustanovitev občine, ko
določa, da se občina ustanovi z zakonom po prej opravljenem
referendumu, s katerim ugotovi voljo prebivalcev na določenem območju (139. člen). V tem predlogu zakona ta referendum ni urejen, ker je državnemu zboru že predložen poseben
zakon o referendumu za ustanovitev občin v okviru zakonodaje o lokalni samoupravi.
Poleg referenduma pozna ustava tudi drugo pomembno
obliko neposredne demokracije, in sicer tako imenovano ljudsko iniciativo, ki se kaže v dveh oblikah - kot iniciativa
volivcev za začetek postopka za spremembo ustave in kot
zakonodajna iniciativa volivcev. Ustava teh dveh oblik iniciative ne ureja podrobno, poslovnik pa ureja to vprašanje
samo z vidika poslovanja državnega zbora, zaradi tega j®
treba tudi to področje urediti z zakonom. Ker gre tako p"
ljudski iniciativi kot pri referendumu za oblike neposrednega
sodelovanja državljanov v ustavnorevizijskem in zakonodaj'
nem postopku, je smotrno oboje urediti v enem zakonu.
2. Cilji in načela zakona
V predlogu zakona so najprej urejena temeljna vprašanja
v zvezi z referendumom. Pri tem je bilo treba nekatera vsebinska vprašanja posebej urediti za vsako vrsto referendumaGre zlasti za vprašanje, pod katerimi pogoji se razpiše referendum, o katerih vprašanjih, za vprašanje posledic izida
referenduma in podobno. Tudi postopek za razpis referen-.
duma se nekoliko razlikuje pri posameznih vrstah referenduma. Sam postopek za izvedbo referenduma potem, ko je ta
že razpisan, pa je pri vseh vrstah referenduma podoben do te
mere, da ga je smotrno urejati za vse enako.
Kot rečeno, ustava zelo skopo ureja ustavnorevizijski referendum. Ustava določa, da mora državni zbor predlagano spremembo ustave predložiti v sprejem volivcem na referendumu,
če to zahteva najmanj trideset poslancev.lz ustavne določbe
izhaja, da je ustavnorevizijski referendum potrditveni referendum, kar pomeni, da volivci na referendumu odločajo o potf
ditvi spremembe ustave, ki jo je državni zbor že sprejel. Zato
lahko poslanci ta referendum zahtevajo šele po sprejem"
spremembe ustave, vendar pred njeno razglasitvijo v držaye
nem zboru. Glede izida referenduma ustava določa, da \
sprememba ustave na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovaporočevalk
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nja udeleži večina vseh volivcev. Ustava posebej ne določa, da
je državni zbor vezan na izid referenduma, vendar to izhaja iz
same narave ustavodajnega referenduma. Predlog zakona
zato predvideva, da državni zbor dve leti po izvedbi referenduma ne more sprejeti akta o spremembi ustave, ki je bil
v nasprotju z izidom referenduma.

nega proračuna. Te izdatke bo povzročila izvedba na podlagi
tega zakona razpisanih referendumov, pri čemer je treba
upoštevati, da bo vsaka izvedba referenduma povzročila stroške, ki bodo odvisni od vrste in oblike referenduma in bodo
lahko dosegali tudi stroške volitev v državni zbor.

Tudi pri zakonski ureditvi zakonodajnega referenduma je
ustava tako splošna in nedorečena, da glede nekaterih vprašanj dopušča različna tolmačenja. Zakonodajni referendum
pomeni poseg v zakonodajno funkcijo državnega zbora, saj
prenaša to funkcijo na volilno telo. Obvezen razpis referenduma v primerih, ki jih določa ustava, lahko bistveno podaljšuje zakonodajni postopek in tako zmanjšuje učinkovitost in
možnost urejanja družbenih vprašanj. Ustava ne postavlja
omejitev glede vprašanj, o katerih se lahko odloča na referendumu. Vendar je potrebno upoštevati, da je referendumsko
odločanje izjema, ne pa pravilo sprejemanja zakonov. Predlog
zakona zato predvideva pogoje in postopke za razpis referenduma, pri čemer tudi izključuje možnost referendumskega
odločanja v tistih primerih, ko je to nujno zaradi same narave
zadev. Predlog zakona predvideva, da referenduma ni
mogoče razpisati o zakonih, ki se sprejemajo po hitrem
postopku, o zakonih, od katerih je odvisno izvrševanje sprejetega državnega proračuna, in o zakonih, ki se sprejemajo za
izvrševanje ratificiranih mednarodnih pogodb. Po hitrem
postopku se namreč sprejemajo zakoni, kadar to zahtevajo
izredne potrebe države, interesi obrambe ali naravne nesreče
(201. člen poslovnika državnega zbora), zato sprejetja takih
zakonov ni mogoče odlagati in prepuščati referendumskemu
odločanju. Enako velja za zakone, od katerih je odvisno izvrševanje sprejetega državnega proračuna, saj bi bilo z odlaganjem sprejetja takih zakonov onemogočeno redno izvrševanje
sprejetega državnega proračuna in s tem izvrševanje državnih
funkcij. Prav tako pa referendumskemu odločanju ni mogoče
prepuščati zakonov, ki se sprejemajo za izvrševanje ratificiranih mednarodnih pogodb, saj ustava določa, da morajo biti
zakoni v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo
Slovenijo (8. člen ustave).
Iz ustavne dikcije izhaja, da zakonodajni referendum ni omejen bodisi zgolj na predhodni ali zgolj naknadni referendum,
temveč, da računa ustava z obema. Narava in posledice enega
in drugega referenduma so do te mere različne, da ni bilo
mogoče v zakonu vseh vprašanj urediti enotno, temveč
različno za eno in drugo obliko referenduma. Predmet referendumskega odločanja so po ustavi vprašanja, ki se urejajo
z zakonom. Taka dikcija omogoča, da se na referendumu
volivci v naprej izjavijo tako o posameznih vprašanjih, ki se
urejajo z zakonom, kar bo predvsem predmet predhodnega
referenduma, kot tudi odločajo o celotnem zakonu, kar bo
predmet naknadnega (potrditvenega) referenduma. V skladu
s tem predlog zakona ureja vsebino obeh oblik referenduma.
Predlog zakona pa ne predvideva tako imenovanega razveljavitvenega referenduma, to je referenduma, na katerem bi se
odločalo o razveljavitvi že sprejetega in uveljavljenega
zakona, saj bi to bistveno ogrozilo pravno varnost državljanov
in pravnih oseb in rušilo konsistentnost pravnega reda.
Sam postopek za izvedbo referenduma, od razpisa referenduma pa vse do ugotovitve izida referenduma, se v veliki meri
naslanja na volilni postopek, ker so ne glede na različno
vsebino odločanja mnoga vprašanja podobna ali celo enaka.
Ne glede na to pa ima referendumski postopek vendar le
nekatere posebnosti, ki jih je potrebno posebej urediti z zakonom, sicer bi v praksi lahko prihajalo do različnih tolmačenj in
težav pri izvedbi referenduma. Ta vprašanja zato zakon posebej ureja, glede ostalih pa se sklicuje na smiselno uporabo
Zakona o volitvah v državni zbor.

BESEDILO ČLENOV

3- Finančne In druge posledice
S sprejetjem predlaganega zakona bo omogočeno uresničevanje z ustavo predvidenega ustavnorevizijskega in zakonodajnega referenduma ter ljudske iniciative za spremembo
ustave in sprejem zakona, česar doslej veljavna, na podlagi
Prejšnje ustave sprejeta zakonodaja ni omogočala.
Predlagani zakon neposredno ne bo povzročil izdatkov državPoročevalec

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja referendum o spremembi ustave, zakonodajni
referendum in posvetovalni referendum o vprašanjih iz pristojnosti državnega zbora.
Ta zakon ureja tudi način uresničevanja ljudske iniciativo za
spremembo ustave in za sprejem zakona.
2. člen
Referendum o ustanovitvi občine ureja poseben zakon.
V postopku za izvedbo referenduma o ustanovitvi občine se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona glede vprašanj, ki
s posebnim zakonom niso urejena.
3. člen
Določbe tega zakona o postopku za izvedbo referenduma se
smiselno uporabljajo tudi za referendum v lokalni skupnosti,
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
II. REFERENDUM
1. Referendum o spremembi ustave
4. člen
Z referendumom o spremembi ustave državljani odločajo
o potrditvi spremembe ustave, ki jo je sprejel državni zbor.
5. člen
Državni zbor mora razpisati referendum o spremembi ustave,
če to zahteva najmanj trideset poslancev. Zahtevo lahko vložijo po sprejemu spremembe ustave, vendar pred njeno razglasitvijo v državnem zboru. Državni zbor mora razpisati referendum v sedmih dneh po vložitvi zahteve.
6. člen
Sprememba ustave je na referendumu potrjena, če zanjo
glasuje večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da se
glasovanja udeleži večina vseh volivcev.
7. člen
če je sprememba ustave na referendumu potrjena, državni
zbor sprejeto spremembo ustave razglasi, ko prejme poročilo
o izidu referenduma.
S. člen
Državni zbor je vezan na izid referenduma.
Dve leti po izvedbi referenduma državni zbor ne more sprejeti
akta o spremembi ustave, ki bi bil v nasprotju z izidom
referenduma.
2. Zakonodajni referendum
9. člen
Na zakonodajnem referendumu se lahko volivci vnaprej izjavijo o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom (v nadaljnjem
besedilu: predhodni referendum), ali potrdijo zakon, ki ga je
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državni zbor že sprejel (v nadaljnjem besedilu: naknadni referendum).
10. člen
Zakonodajnega referenduma ni mogoče razpisati:
- o zakonih, ki se sprejemajo po hitrem postopku, kadar to
zahtevajo izredne potrebe države, interesi obrambe ali
naravne nesreče,

- ali naj se predlagani zakon sprejme,
- ali naj se s predlaganim zakonom uredi določeno vprašanje
tako, kot je predlagano,
- ali naj se s predlaganim zakonom uredi določeno vprašanje
drugače, kot je predlagano, in kako naj se uredi,
- ali naj se v predlaganem zakonu uredi določeno vprašanje,
ki v zakonu ni urejeno, in kako naj se uredi.

- o zakonih, od katerih je odvisno izvrševanje sprejetega
državnega proračuna,

19. člen

- o zakonih, ki se sprejemajo za izvrševanje ratificiranih
mednarodnih pogodb.
11. člen

Državni zbor mora razpisati predhodni referendum najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi zahteve za razpis referenduma.

Državni zbor lahko razpiše zakonodajni referendum na svojo
pobudo.

V primeru iz 16. člena mora državni zbor razpisati referendum
najkasneje v sedmih dneh po prejemu odločitve ustavnega
sodišča, da zahteva za referendum ni protiustavna.

Predlog, naj državni zbor razpiše zakonodajni referendum,
lahko da vsak poslanec.

20. člen

12. člen

Državni zbor lahko ob sprejemu zakona odloči, da razpiše
naknadni referendum o zakonu, ki ga je sprejel.

Državni zbor mora razpisati zakonodajni referendum, če to
zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset
tisoč volivcev.

21. člen

13. člen
V zahtevi mora biti jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma. Zahteva mora biti obrazložena.
14. člen
Zahtevo volivcev za razpis referenduma vloži njihov predstavnik. Zahtevi mora biti priloženo najmanj štirideset tisoč podpisov volivcev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma
lahko da vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje
državljanov.
Volivec da svojo podporo zahtevi s podpisom na predpisanem
obrazcu. Obrazec podpiše osebno pred pristojnim organom,
ki vodi evidenco volilne pravice. V obrazcu mora biti navedena zahteva za razpis referenduma, na katero se nanaša
podpora volivca.
15. člen
Će državni zbor meni, da v zahtevi za razpis referenduma ni
jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, ali
če zahteva ni obrazložena, pozove predstavnika predlagatelja, naj jasno opredeli vprašanje oziroma dopolni zahtevo
z obrazložitvijo.
Če predstavnik predlagatelja vztraja pri vprašanju iz prejšnjega odstavka ali če ne dopolni zahteve z obrazložitvijo,
lahko državni zbor odloči, da referenduma ne razpiše.
16. člen
Če državni zbor meni, da je vsebina zahteve za razpis referenduma protiustavna, zahteva, naj o tem odloči ustavno sodišče.
17. člen

Zahteva za razpis naknadnega referenduma se lahko vloži
najkasneje v sedmih dneh po sprejemu zakona.
Varianta:
Najmanj tretjina poslancev državnega zbora in državni svet
lahko vložita zahtevo za razpis naknadnega referenduma najkasneje v sedmih dneh po sprejemu zakona.
Najmanj štirideset tisoč volivcev lahko vloži zahtevo za razpis
naknadnega referenduma v tridesetih dneh po sprejemu
zakona pod pogojem, da pobudnik zahteve v sedmih dneh p"
sprejemu zakona najavi predsedniku državnega zbora svojo
pobudo, ki mora biti podprta s podpisi najmanj sto volivcev.
V primeru iz prejšnjega odstavka državni zbor zadrži objavo
zakona do poteka roka za vložitev zahteve. Če zahteva v tem
roku ni vložena, pošlje zakon v objavo.
22. člen
Državni zbor mora razpisati naknadni referendum najkasneje
v sedmih dneh po vložitvi zahteve,za razpis referenduma.
23. člen
Odločitev je na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večin*
volivcev, ki so glasovali.
24. člen
Če je na naknadnem referendumu zakon potrjen, ga državni
zbor pošlje v objavo takoj, ko prejme poročilo o izidu referef
duma.
25. člen
Državni zbor je vezan na izid referenduma.
Državni zbor mora pri sprejemanju zakona upoštevati odloči'
tev, sprejeto na predhodnem referendumu.

Predlog oziroma zahteva za razpis predhodnega referenduma
se lahko vloži od dneva, ko je predlog zakona predložen
državnemu zboru, do začetka tretje obravnave predloga zakona.

Eno leto po izvedbi referenduma državni zbor ne more sp'e
jeti zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma.

18. člen

Eno leto po izvedbi referenduma državni zbor ne more sp'e'
jeti zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma,
ponoviti referenduma o istem vprašanju.

Predhodni referendum se lahko nanaša na vprašanje:
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Varianta k tretjemu odstavku:

poročevalk

36. člen

3. Posvetovalni referendum

Glasovanje na referendumu je tajno.

26. člen
Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane.
27. člen
Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum na celotnem območju države ali na določenem ožjem območju, kadar
vprašanje zadeva samo prebivalce tega ožjega območja.
28. člen
Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum, preden
končno odloči o posameznem vprašanju.
29. člen

Glasuje se z glasovnicami.
37. člen
Glasuje se osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.
Pri glasovanju morata biti zagotovljena svoboda odločanja in
tajnost glasovanja.
Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja na
referendumu, niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove,
kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.
3. Organi za Izvedbo referenduma

Državni zbor ni vezan na izid posvetovalnega referenduma.
%
III. POSTOPEK ZA IZVEDBO REFERENDUMA

38. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo
postopek za volitve v državni zbor.

1. Razpis referenduma

39. člen
30. člen

Republiška volilna komisija:

Akt o razpisu referenduma določa vrsto referenduma, akt,
o katerem se odloča na referendumu, besedilo vprašanja, ki
se daje na referendum, dan razpisa referenduma in dan glasovanja na referendumu.

- daje drugim volilnim organom strokovna navodila za
izvedbo referenduma in nadzira njihovo delo,

Akt o razpisu referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

- predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona,

31. člen
Z dnem, ki je določen kot dan razpisa referenduma, začnejo
teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
32. člen

- skrbi za zakonitost izvedbe referenduma,

- določa enotne standarde za material in druge materialne
pogoje za izvedbo referenduma,
- ugotavlja in objavlja izid referenduma,
- opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.
40. člen

Za dan glasovanja na referendumu se določi nedelja ali drug
dela prost dan.

Volilna komisija volilne enote:

Za isti dan glasovanja se lahko razpišeta dva ali več referendumov.

- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z izvedbo
referenduma,

33. člen

- ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti.

Od dneva razpisa do izvedbe referenduma ne sme preteči
manj kot trideset dni in ne več kot petinštirideset dni.
34. člen
Najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja se akt o razpisu referenduma objavi v javnih občilih. V javnih občilih se
objavi tudi besedilo akta, o katerem se bo odločalo na referendumu.
Javna občila iz prejšnjega odstavka določi republiška volilna
komisija.
Stroški objave se krijejo iz sredstev, namenjenih za izvedbo
referenduma.
2. Pravica glasovanja na referendumu
35. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo državljani, ki imajo
pravico voliti v državni zbor.
Za vsako glasovanje na referendumu se sestavi splošni volilni
imenik po zakonu o evidenci volilne pravice.
Poročevalec

41. člen
Okrajna volilna komisija:
- določa volišča,
- imenuje volilne odbore,
- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z izvedbo
referenduma,
- ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju.
42. člen
Za vsako glasovanje na referendumu se imenujejo volilni
odbori, ki vodijo glasovanje na volišču in ugotavljajo izid
glasovanja na volišču.
Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov
ter njihovi namestniki, ki jih imenuje okrajna volilna komisija
izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na območju
volilnega okraja.
4. Glasovanje in ugotavljanje izida glasovanja
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43. člen
Glede glasovanja in ugotavljanja Izida glasovanja na referendumu se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah
v državni zbor, kolikor s tem zakonom ni drugače določeno.
44. člen
Javna propaganda v zvezi z referendumom se mora končati
najkasneje štiriindvajset ur pred dnem glasovanja.
45. člen
Na volišču je treba razobesiti akt o razpisu referenduma in
besedilo akta, o katerem se odloča na referendumu.
46. člen

Republiška volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku
oseminštirideset ur.
52. člen
Če republiška volilna komisija na podlagi ugovora ugotovi
nepravilnosti, ki so vplivale ali bi utegnile vplivati na izid
referenduma, razveljavi glasovanje na posameznem volišču in
odredi ponovno glasovanje, ki se opravi najpozneje v petnajstih dneh.
republiška volilna komisija ugovor zavrne, lahko glasovalec
vloži pritožbo na sodišče, pristojno za upravne spore, v oseminštirideset urah po prejemu odločbe.
53. člen
Sodišče odloči o pritožbi v roku oseminštirideset ur.

Glasovnica vsebuje vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, in navodilo o načinu glasovanja.

Sodišče odloča v senatu treh sodnikov.

Če se glasuje o več referendumskih vprašanjih, se o vsakem
vprašanju glasuje s posebno glasovnico.

Sodišče odloča ob primerni uporabi zakona o upravnih
sporih. ,

Glasuje se tako, da glasovalec obkroži na glasovnici besedo
»za« ali »proti«.

6. Druge določbe

47. člen
Za glasovanje na referendumu ne veljajo določbe zakona
o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po
pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije.

Stroški za izvedbo referenduma se krijejo iz državnega proračuna.
Stroške javne propagande v zvezi z referendumom nosijo
organizatorji propagande.
55. člen

48. člen
Naknadno glasovanje se opravi, če na posameznem volišču ni
bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je bil določen za glasovanje z aktom o razpisu referenduma.
Naknadno glasovanje odredi republiška volilna komisija in se
opravi najkasneje v petnajstih dneh od dneva, ki je bil določen
za dan glasovanja z aktom o razpisu referenduma.
49. člen
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
- število volivcev, vpisanih v volilni imenik,
- število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku,
- število volivcev, ki so glasovali s potrdili,
- skupno število volivcev, ki so glasovali,
- število neveljavnih glasovnic,
- število veljavnih glasovnic,

54. člen

Glede vprašanj postopka izvedbe referenduma, ki s tem zakonom niso posebej urejena, in glede kazenskih določb se
smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni
zbor.
56. člen
Določbe tega zakona o postopku za izvedbo referenduma s«
smiselno uporabljajo tudi za izvedbo referenduma v lokalni
skupnosti, s tem da postopek za izvedbo referenduma vodijo
volilni organi, ki vodijo lokalne volitve.
IV. LJUDSKA INICIATIVA
57. člen
Najmanj trideset tisoč volivcev lahko da predlog za začete1*
postopka za spremembo ustave.
V predlogu mora biti navedeno, v čem in kako naj se usta^
spremeni, ter razlogi za spremembo. Predlogu morajo bit'
priloženi podpisi najmanj trideset tisoč volivcev.
58. člen

- število volivcev, ki so glasovali »za«,

Najmanj pet tisoč volivcev lahko predloži državnemu zbor"
predlog zakona.

število volivcev, ki so glasovali »poti«.
50. člen

Predlog zakona mora vsebovati sestavine, ki jih dolo#
poslovnik državnega zbora. Predlogu morajo biti priložen1
podpisi najmanj pet tisoč volivcev.

Republiška volilna komisija pošlje poročilo o izidu glasovanja
državnemu zboru in ga objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

59. člen

5. Varstvo pravice glasovanja
51. člen
Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora ima vsak asovalec pravico vložiti ugovor pri republiški volilni komisiji v roku
treh dni od dneva izvedbe referenduma.
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Pobudo volivcem za vložitev predloga za začetek postopka z1
spremembo ustave oziroma predloga zakona lahko da vsa"
volivec, politična stranka ali drugo združenje državljanov.
Volivec da svojo podporo predlogu na način, ki je določ0"
v 14. členu tega zakona.
Predlog za začetek postopka za spremembo ustave oziron13
predlog zakona pošlje državnemu zboru predstavnik volivci
poročevalk
i

V. KONČNI DOLOČBI

61. člen
60. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list
SRS, št. 23/77 in št. 18/88).

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

OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona ureja tri vrste referenduma: referendum
o spremembi ustave in zakonodajni referendum, ki ju predvideva ustava, ter posvetovalni referendum, ki je predviden
v poslovniku državnega zbora. Predlog zakona poleg tega
ureja tudi dve vrsti ljudske iniciative, ki ju predvideva ustava:
iniciativo za spremembo ustave, ki jo lahko da trideset tisoč
volivcev, in iniciativo za sprejem zakona, ki jo lahko da pet
tisoč volivcev.
Ustava poleg ustavnorevizijskega in zakonodajnega referenduma predvideva tudi referendum za ustanovitev občine.
Predlog zakona tega referenduma ne ureja, ker je državnemu
zboru predložen poseben zakon, ki ureja ta referendum. Pač
pa predlog zakona predvideva, da se določbe tega zakona
o postopku za izvedbo referenduma smiselno uporabljajo tudi
za referendum v lokalni skupnosti. Ta je predviden v predlogu
zakona o lokalni samoupravi, ki pa ureja le nekatera temeljna
vprašanja tega referenduma.
t
Predlog zakona ureja temeljna vsebinska vprašanja za vsako
vrsto referenduma posebej glede na to, da gre pri vsaki vrsti
referenduma za različna vprašanja, o katerih se odloča na
referendumu, za različne pogoje, pod katerimi se razpiše
referendum, in za različne pravne posledice. Sam postopek za
izvedbo referenduma pa je za vse vrste referenduma enako
urejen.
Ustavnorevizijski referendum je v ustavi predviden kot potrditveni referendum, zato predlog zakona predvideva, da se
zahteva za razpis tega referenduma lahko vloži po sprejemu
spremembe ustave, vendar pred njeno razglasitvijo v državnem zboru. Ustava določa, da je sprememba ustave na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so
glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina vseh
volivcev. Predlog zakona tudi predvideva, da državni zbor dve
leti po izvedbi referenduma ne more sprejeti akta o spremembi ustave, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma.
Izhajajoč iz ustavnih določb o zakonodajnem referendumu,
predlog zakona predvideva možnost predhodnega in naknadnega (potrditvenega) referenduma. Na predhodnem referendumu se lahko odloča o tem, ali naj se predlagani zakon
sprejme ali ne, kot tudi o tem, ali naj se z zakonom uredijo
določena vprašanja in kako naj se uredijo. Predhodni referendum se lahko razpiše potem, ko je predlog zakona predložen
državnemu zboru, vendar najkasneje do začetka obravnave,
na kateri državni zbor dokončno odloča o sprejemu zakona.
A/a naknadnem (potrditvenem) referendumu pa se odloča
o tem, ali naj se zakon, ki ga je državni zbor že sprejel, uveljavi
ali ne.Zato je naknadni referendum mogoče razpisati šele po
sprejemu zakona v državnem zboru, vendar pred njegovo
uveljavitvijo. Naknadni referendum je torej predviden samo
kot potrditveni, ne pa tudi kot razveljavitveni referendum■, to je
kot referendum, na katerem bi se odločalo o razveljavitvi že
uveljavljenega zakona, saj bi taka rešitev lahko bistveno ogrožala pravno varnost državljanov in pravnih oseb in rušila
konsistentnost pravnega reda.
Ustava ne postavlja omejitev glede vprašanj, o katerih se
lahko odloča na zakonodajnem referendumu. Upoštevaje, da
je referendumsko odločanje izjema, ne pa pravilo sprejemanja zakonov, predlog zakona predvideva pogoje in postopke
za razpis referenduma, pri čemer tudi izključuje možnost
referendumskega odločanja v tistih primerih, ko je to nujno
zaradi same narave zadev. Tako predvideva, da referenduma
ni mogoče razpisati o zakonih, ki se zaradi izrednih potreb
države, interesov obrambe ali naravnih nesreč sprejemajo po
poročevalec
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hitrem postopku, o zakonih, od katerih je odvisno izvrševanje
sprejetega državnega proračuna in s tem nemoteno izvrševanje državnih funkcij, in o zakonih, ki se sprejemajo za izvrševanje ratificiranih mednarodnih pogodb, saj ustava določa, da
morajo biti zakoni v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo Slovenijo.
Predlog zakona predvideva, da državni zbor v primeru, če
meni, da je vsebina vprašanja, o katerem naj bi se odločalo na
referendumu, protiustavna, zahteva, naj o tem odloči ustavno
sodišče. Upoštevati je namreč treba, da je državni zbor po
ustavi vezan na izid referenduma in da bi moral v primeru, če
bi bila na referendumu izglasovana odločitev, da se z zakonom uredi določeno vprašanje na način, ki bi bil protiustaven,
spoštovati tako odločitev in sprejeti protiustaven zakon. S tem
bi ta zakon določil tudi novo pristojnost ustavnega sodišča,
kar ustava omogoča, saj v 160. členu določa, da ustavno
sodišče odloča tudi o drugih zadevah, ki so mu naložene
z zakoni.
Predlog zakona ureja obliko in vsebino zahteve za razpis
zakonodajnega referenduma, ki jo lahko vloži najmanj trideset poslancev, državni svet ali štirideset tisoč volivcev. Glede
slednjih predvideva, da dajejo svojo podporo zahtevi za razpis
referenduma s podpisi na predpisanem obrazcu, kot je to
urejeno v zakonu o volitvah v državni zbor za dajanje podpore
volivcev listam kandidatov. Glede roka, v katerem upravičeni
predlagatelji lahko vložijo zahtevo za razpis naknadnega referenduma, predlog zakona predvideva dve varianti. V prvi
varianti predvideva za vse predlagatelje enak rok sedem dni
po sprejemu zakona v državnem zboru, v drugi varianti pa
omogoča volivcem, da vložijo tako zahtevo v daljšem roku
trideset dni po sprejemu zakona v državnem zboru s pogojem,
da v prej omenjenem roku sedmih dni pobudnik zahteve
najavi svojo pobudo, ki mora biti podprta s podpisi najmanj
sto volivcev. Druga varianta torej omogoča zbiranje podpisov
volivcev še v določenem daljšem roku po sprejemu zakona,
medtem ko bi se po prvi varianti moralo začeti zbiranje podpisov še pred sprejemom zakona v državnem zboru.
Predlog zakona predvideva tudi roke, v katerih mora državni
zbor razpisati referendum na zahtevo. Predhodni referendum
mora razpisati najkasneje v tridesetih dneh, naknadni pa
najkasneje v sedmih dneh po vloženi zahtevi. Kadar je državni
zbor zahteval odločitev ustavnega sodišča o protiustavnosti
vsebine zahteve za razpis referenduma in je ustavno sodišče
odločilo, da zahteva ni protiustavna, pa mora razpisati referendum v sedmih dneh od odločitve ustavnega sodišča.
Glede na to, da je državni zbor vezan na izid referenduma,
predlog zakona predvideva, da f enem letu po izvedbi referenduma ne more sprejeti zakona, ki bi bil v nasprotju z izidom
referenduma, niti ponoviti referenduma o istem vprašanju.
Značilnosti posvetovalnega referenduma, ki ga ureja ta predlog zakona, so v tem, da ga razpiše državni zbor na svojo
pobudo, da ima značaj predhodnega referenduma in da
državni zbor ni vezan na njegov izid.
Postopek za izvedbo referenduma se naslanja na postopek
volitev v državni zbor. To pomeni, da poteka v glavnem po
pravilih volilnega postopka in da ga vodijo organi, ki vodijo
volilni postopek. Vendar pa ima postopek za izvedbo referenduma nekatere posebnosti, ki jih predlog zakona posebej
ureja. Tako posebej ureja razpis referenduma, način glasovanja, vsebino glasovnice in še nekatera druga vprašanja. Pravica do glasovanja pa je po izrecni zakonski določbi enaka
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pravici glasovanja pri volitvah v državni zbor. Volitve vodijo
republiška volilna komisija, volilne komisije volilnih enot,
okrajne volilne komisije ter volilni odbori. Te imajo pri izvedbi
referenduma nekoliko drugačne naloge kot pri volitvah, zato
predlog zakona njihove naloge posebej določa. Zaradi posebnosti postopka za izvedbo referenduma predlog zakona posebej ureja tudi postopek za varstvo pravice glasovanja na
referendumu.
Glede ostalih vprašanj postopka za izvedbo referenduma pa
se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni
zbor. Prav tako se smiselno uporabljajo tudi določbe zakona
o volitvah v državni zbor glede kazenskih določb. Predlog
zakona tudi posebej določa, da se določbe tega zakona
o postopku za izvedbo referenduma smiselno uporabljajo tudi

za izvedbo referenduma v lokalni skupnosti, pri čemer pa
seveda tega postopka ne vodijo volilni organi za državne
volitve, temveč volilni organi, ki sicer vodijo lokalne volitve.
Predlog zakona ureja tudi postopek za uveljavljanje ljudske
iniciative, tako v ustavnorevizijskem kot tudi zakonodajnem
postopku. V obeh primerih je treba predlog poslati predsedniku državnega zbora in mu mora biti priloženo predpisano
število volivcev. Podobno kot pri referendumski zahtevi, je
tudi v tem primeru v predlogu zakona predpisan način dajanje
podpore s podpisi volivcev. Zato je podpora volivcev veljavna
samo, če je dana pred pristojnim organom in na predpisanem
obrazcu. Tak postopek je potreben zato, ker ima ljudska
iniciativa za posledico začetek (ustavnorevizijskega ali zakonodajnega) postopka v državnem zboru.
PRILOGA

PRIMERJALNI PREGLED UREDITVE REFERENDUMA V TUJIH USTAVAH
I. SPLOŠNO O REFERENDUMU IN NJEGOVI PRAVNI
UREDITVI
Ustavni sistemi evropskih držav z razvito parlamentarno in
referendumsko demokracijo uveljavljajo različno ureditev
instituta referenduma. Podobno kot v naši, so tudi v tujih
sistemih temeljna vprašanja o referendumu (zlasti o vrsti
oziroma obliki referenduma, o referendumski inciativi, večini
za sprejem odločitve na referendumu in o prepovedi uporabe
tega načina odločanja) urejena že v ustavi. Razčlemba in
konkretizacija teh določb, zlasti postopka za izvedbo referenduma (razpis referenduma, organi za izvedbo referenduma,
glasovanje in ugotavljanja izida glasovanja) pa je prepuščena
zakonski ureditvi.
Obseg zakonske ureditve referenduma je zlasti odvisen od
ustavnih določb o referendumu. Za te lahko uvodoma ugotovimo, da so praviloma bolj konkretne in dorečene, kot pa to
velja za določbe o referendumu v naši ustavi, kar zlasti velja
za zakonodajni referendum. Zaradi tega zajema primerjalnopravni pregled predvsem ureditev referenduma v tujih ustavah in manj v tujih zakonih o referendumu. Ustavne ureditve
referenduma se med seboj razlikujejo zlasti po vrsti oziroma
obliki referenduma in postopku za njegovo uporabo. Z uporabo različnih meril in ob upoštevanju drugih obeležij lahko,
glede na vsebino oziroma predmet, o katerem se odloča na
referendumu, razlikujemo med ustavodajnim oziroma ustavnorevizijskim referendumom, zakonodajnim referendumom
in referendumom o drugih vprašanjih; glede na obveznost
uporabe je referendum lahko obligatoren ali fakultativen;
glede na čas uporabe oziroma izvedbe razlikujemo med predhodnim in naknadnim (potrditvenim) referendumom; glede
na pravno moč na referendumu sprejete odločitve oziroma
vezanost predstavniškega telesa nanjo ima referendum lahko
obvezno pravno moč ali pa neobvezno oziroma posvetovalno
naravo; glede na območje pa se lahko referendum uporablja
za celotno državo, za lokalno skupnost in izjemoma za posamezno organizacijo.
V ustavah evropskih držav je referendum (različnih vrst, oblik
in pravnih učinkov) predviden v Avstriji, Bolgariji, na Danskem, Finskem, v Franciji, Grčiji, na Hrvaškem, Irskem, v Islandiji, Italiji, Liechtensteinu, Luksemburgu, Makedoniji,
v Romuniji, v Ruski federaciji, Sloveniji, Srbiji, Španiji, na
Švedskem, v Švici in v ZRN. Referendum ni izrecno določen le
v ustavah Belgije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Turčije in Velike Britanije ter v t. i. miniaturnih evropskih državicah (v Andori, Monaku, San Marinu in Vatikanu), kar pa ne
pomeni, da se v teh državah ne uporablja. Splošne določbe
o postopku uporabe referenduma so praviloma vsebovane
med določbami o zakonodajnem referendumu, ki se eksplicitno ali pa analogno uporabljajo tudi za referendum o spremembi ustave. V nekaterih ustavah predmet referendumskega odločanja ni posebej določen (npr. za ustavna ali zakonodajna vprašanja), temveč je dopuščen za vsa vprašanja iz
pristojnosti parlamenta (npr. v bolgarski in makedonski
ustavi).
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II. USTAVNOREVIZIJSKI REFERENDUM
Z ustavnorevizijskim (pogosteje imenovanim ustavodajnim,
ustavotvornim ali kar ustavnim) referendumom označujemo
obliko neposrednega opredeljevanja volilcev v postopku za
spremembo ustave. Ustavnorevzijski referendum je danes
v Evropi predviden v ustavah Avstrije, Danske, Francije, Hrvaške, Irske, Islandije, Italije, Liechtensteina, Romunije, Slove-1
nije, Španije in Švice. Uveljavljajo ga tudi ustave federalni'
enot, npr. ustave švicarskih kantonov, zveznih dežel ZRN in
ustava Srbije. Referendum je mogoče uporabiti tudi v nekaterih drugih državah (npr. v Makedoniji in v Bolgariji), čeprav ga
ustava v postopku ustavne revizije izrecno ne predvidevaReferendum v ustavnorevizijskem postopku se praviloma
uporablja kot naknaden tako, da se z njim potrjuje sprememba ustave, ki jo je sprejelo predstavniško telo.
V nekaterih izmed navedenih držav je referendum predpisan
kot obligatoren, kar pomeni, da ga je potrebno vedno upora-e
biti v postopku ustavne revizije. Ustavnorevizijski akt j
potrebno predložiti na referendum ex constitutione. Taka
oblika referenduma je določena npr. v ustavah Avstrije, Danske, Irske, Romunije, Španije in Švice. V teh državah je obveznost uporabe referenduma različna: ponekod je predpisana
kot absolutna (ne glede na vrsto revizije ustave - npr. v Švici,|e
na Danskem, Irskem in v Romuniji), drugod pa kot relativna (
za popolno revizijo ustave - npr. v Avstriji in Španiji ali le za
spreminjanje posameznih v ustavi izrecno predvidenih dolo#
- npr. v Španiji). V drugih evropskih državah pa je referen;
dum zgolj fakultativen, kar pomeni, da ga je mogoče uporabi"i
takrat, ko so izpolnjeni z ustavo predpisani pogoji: npr. če 91
zahtevajo ali predlagajo določeni subjekti (volilci, poslane '
domovi parlamenta, predstavniško telo, nosilci izvršne obla'
sti, politično-teritorialne enote in drugi), če pride do nesO'
glasja znotraj ustavnorevizijskega telesa ali med ustavnorevi'
zijskimi dejavniki, če sprememba ustave ni sprejeta s kvalific
rano večino v predstavniškem telesu ipd. Uporaba takeg*
referenduma je zato izjema in ne pravilo. Fakultativni referendum je ponekod predviden le za delno revizijo ustave ali za8
spremmebo nekaterih določb ustave, v nekaterih ureditvah P
za odločanje o katerikoli spremembi ustave. Tako oblikoa
referenduma predpisujejo v Evropi npr. ustavi Avstrije in šp '
nije (za delo revizijo ustave) ter ustave Francije, Hrvaške^
Italije in Slovenije. Glede na to, da je nova slovenska ustava
uvedla fakultativni ustavnorevizijski referendum, so za Prl'
merjalni prikaz zanimive zlasti te ureditve, zato jih na kratk"
predstavljamo.
1. Avstrija
Po avstrijski ustavi je referendum v postopku za sprememb''
ustave predpisan kot obvezen v primeru popolne reviz'le
ustave oziroma za sprejem nove ustave, in fakultativen, če®
ustava spreminja le delno. V prvem primeru je potrebn"
referendum razpisati na podlagi same ustave, v drugem pa'®'
če ga zahteva tretjina članov Nationalrata ali Bundersra'*
V obeh primerih je referendum naknaden, kar pomeni, da5
poročevalk

izvede po zaključenem postopku v predstavniškem telesu in
preden ustavnorevizijski akt razglasi predsednik republike.
Referendum razpiše predsednik republike.
2. Španija
Podobno kot v Avstriji je tudi v Španiji referendum obvezen
le za popolno revizijo ustave oziroma za sprejem nove ustave,
s tem da je v Španiji obvezen tudi za revizijo posebej naštetih
najpomembnejših določb ustave, in da se v teh primerih po
sprejemu načelne odločitve o reviziji ustave tudi razpusti
parlament (Generalni kortes) in izvoli nov. Za spremembo
vseh drugih določb ustave pa je predpisan fakulativni referendum. Tega je potrebno izvesti, če ga v 15 dneh po sprejetju
spremembe ustave v Generalnem kortesu zahteva desetina
članov enega od njegovih domov, bodisi kongresa poslancev
ali senata. Obe obliki referenduma sta naknadni.
3. Francija
Po ustavi Francije morata osnutek oziroma predlog revizije
ustave izglasovati oba domova parlamenta (nacionalna
skupščina in senat), revizija ustave pa je veljavno sprejeta, ko
jo potrdijo volilci na referendumu. Referendumsko odločanje
je pravilo, ki pozna le eno izjemo - referendum se ne izvede,
če predsednik republike odloči, da revizijski predlog predloži
parlamentu, sklicanemu v kongres (skupno zasedanje obeh
zborov). V tem primeru je načrt revizije sprejet samo, če se
zanj izjavi tripetinska večina članov, ki so glasovali. Ta oblika
fakultativnega referenduma se zato zelo približuje obligatornemu referendumu.
4. Italija
Podobno kot v Franciji je tudi v Italiji mogoče izključiti uporabo ustavnorevizijskega referenduma, če sta revizijski zakon
na drugem glasovanju (po preteku najmanj 3 mesecev od
prvega glasovanja) sprejeli obe zbornici (poslanska zbornica
in senat) z dvotretjinsko večino svojih članov. Za razliko od
francoske se po italijanski ureditvi referendum ne uporabi
neposredno, če ta pogoj ni izplolnjen (torej če ni dosežena
kvalificirana večina), temveč morajo referendum zahtevati
pooblaščeni predlagatelji - petina članov ene zbornice parlamenta, 500.000 volivcev ali pet deželnih svetov (od skupaj 20).
Pooblaščeni predlagatelji lahko referendum zahtevajo v roku
treh mesecev po objavi ustavnorevizijskega zakona. Če je tak
akt na referendumu zavrnjen, se ne sme razglasiti. Zanimivost
italijanske ureditve je tudi v tem, da se ta postopek, in s tem
tudi referendum, ne uporablja le za revizijo ustave, temveč
tudi za druge ustavne zakone.
5. Hrvaška
V novi hrvaški ustavi je referendum v postopku za spremembo
ustave zgolj fakulativen. Referendum o predlogu spremembe
ustave lahko razpiše poslanski dom ali predsednik republike
na predlog vlade in s spodpisom njenega predsednika. Referendumsko iniciativo ima tudi drugi - županijski dom; predlog za razpis referenduma posreduje poslanskemu domu.
V hrvaški teoriji se ta oblika referenduma uvršča v predhodni
referendum, kar je dokajšnja redkost med ustavnorevizijskimi
referendumi.
■II. ZAKONODAJNI REFERENDUM
Zakonodajni referendum se od ustavnorevizijskega razlikuje
Po tem, da se z njim sprejemajo ali spreminjajo zakoni.
V večini uvodoma navedenih evropskih držav se lahko referendum uporablja tako na ustavodajnem kot tudi na zakonodajnem področju. To velja npr. v Evropi za Avstrijo, Dansko,
Francijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Italijo, Liechtenstein,
Makedonijo, Slovenijo, Srbijo, Švico, švicarske kantone in za
Posamezne dežele ZRN. Izjema je v Evropi le Španija, ki v svoji
ustavi predvideva le ustavodajni, ne pa tudi zakonodajni referendum. Izjemoma določajo ustave le zakonodajni referendum ali referendum o drugih vprašanjih (npr. ustava Grčije in
Poročevalec

Luksemburga) ali pa poznajo le referendum o drugih vprašanjih (npr. ZRN le za vprašanje teritorialne reorganizacije).
V veliki večini držav, ki predvidevajo zakonodajni referendum,
se ta razpiše po sprejemu zakona v predstavniškem telesu
(naknadni referendum), in le redkokje prej (predhodni referendum je predviden npr. na Hrvaškem). V primerjalni ureditvi
pa nam ni znan primer, da bi bili tako kot v slovenski ustavi,
predvideni obe obliki zakonodajnega referenduma. Predhodni referendum mnogo močneje posega v položaj in zakonodajno funkcijo predstavniškega telesa, saj pomeni, da
volilno telo glede vprašanja, o katerem se odloča na referendumu, v resnici jemlje mandat predstavniškemu telesu s tem,
da o stvari odloča samo (predstavniško telo mora sprejeti
odločitev v obsegu in vsebini, kot je bila sprejeta na referendumu). Bistveno drugače je pri naknadnem referendumu, kjer
odločitev (zakon) sprejme predstavniško telo samostojno,
volilno telo pa naknadno le potrjuje to odločitev. Za razliko od
ustavnorevizijskga je zakonodajni referendum praviloma
fakultativni in le izjemoma obligatorni (tega poznajo v Evropi
npr. v nekaterih švicarskih kantonih). Ne glede na to, za
kakšno obliko zakonodajnega referenduma gre, je običajno,
da so nekateri zakoni izključeni iz tega načina odločanja.
Najpogosteje referenduma ni mogoče uporabiti za odločanje
o t. i. finančnih zakonih (npr. za davčne in proračunske
zakone), zakone o amnestiji in pomilostitvi in za akte s katerimi se ratificirajo mednarodne pogodbe. Uporaba zakonodajnega referenduma je najbolj omejena v Franciji.
1. Avstrija
V Avstriji imajo zakonodajno iniciativo, razen poslancev in
vlade, tudi volivci. Z ljudsko iniciativo razpolaga 100.000
volilvcev ali šestina volilnih upravičencev treh dežel, ki jo
morajo predložiti centralnemu volilnemu organu. Zakonski
predlog mora zadevati področje, ki ga ureja zvezni zakon,
posreduje pa se v obliki zakonskega predloga. Po končanem
postopku (določenem v 42. čl. ustave), vendar še pred razglasitvijo zakona, mora sklep o sprejetju zakona na referendum,
če tako odloči Nationalrat ali če to zahteva večina njegovih
članov (Bundesrat te pravice nima).
2. Italija
Posebnost italijanske ureditve je t. i. abrogacijski ali razveljavitveni referendum, to je referendum, s katerim se odloča
o nadaljnji veljavi že uveljavljenega zakona, ki ga je sprejel
parlament. Zakonodajni referendum se lahko razpiše za
celotno ali delno razveljavitev zakona ali akta z zakonsko
veljavo, če to zahteva 500.000 volivcev ali pet deželnih svetov
(poslanci te pravice nimajo). Referenduma pa ni mogoče
razpisati za davčne in proračunske zakone, za zakone
o amnestiji in splošni pomilostitvi ter o pooblastilu za ratifikacijo mednarodnih pogodb.
3. švica
Referendum, na katerem švicarski državljani sprejemajo ali
zavračajo zvezne zakone in zvezne sklepe oziroma odločitve,
lahko zahtevajo volivci (50.000) in kantoni (8). Zakon o ljudskem glasovanju je pravico kantonov še nadalje razčlenil in
določil, da morajo tako zahtevo oblikovati najvišji kantonalni
organi. Volivci oziroma kantoni lahko zahtevajo referendum
v roku 90 dni od dneva objave zakona. Besedilo zakona, za
katerega se zahteva referendum, se da v celoti na referendum.
Za razliko od drugih ureditev je referendum v Švici dopusten
tudi za mednarodne pogodbe (ki veljajo za neomejen rok in
ne morejo biti odpovedane, ki predvidevajo vključitev v mednarodne organizacije in ki zahtevajo multilateralno unifikacijo
prava) in za splošnoobvezne zvezne odločitve, ki se sprejemajo po hitrem postopku. Slednje prenehajo veljati po letu
dni, če so na referendumu zavrnjene.
4. Francija
Zakonodajni referendum v Franciji je zelo omejen. Osnutek
zakona lahko v Franciji predloži na referendum predsednik
republike na predlog vlade (predlog mu mora biti predložen
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v času trajanja zasedanja parlamenta) ali na predlog obeh
domov parlamenta skupaj (ne pa posamično). Na referendum
se lahko predloži le tri vrste zakonov: 1. zakoni, ki se nanašajo
na organizacijo javne oblasti; 2. zakoni, ki vsebujejo potrditev
določenega sporazuma Skupnosti; in 3. zakoni, s katerimi se
daje pooblastilo za ratificiranje določenega mednarodnega
sporazuma, ki bi, čeprav i)i v nasprotju z ustavo, vplival na
delovanje institucij. Glede na to, da k predsednikovemu
sklepu o razpisu referenduma ni potreben sopodpis in da bi
lahko prišlo do predloga s strani obeh domov parlamenta le
izjemoma (npr. v primeru spora med domovoma v zvezi
s kakšnim osnutkom zakona), ima predsednik republike praktično proste roke v zvezi z razpisom zakonodajnega referenduma.
5. Danska
Na Danskem je poslanska iniciativa edini način uvedbe zakonodajnega referenduma. Referendum lahko zahteva tretjina
članov parlamenta (Folketinga). Ti lahko referendum zahtevajo v roku treh delovnih dni po sprejetju zakona. Danska
ustava predvideva tudi možnost, da se lahko parlament v roku
petih delovnih dni po sprejemu predloga zakona, za katerega
je zahtevan referendum, odloči za preklic odločitve o sprejemu predloga zakona. Referendum pa se izvede najprej 12 in
najkasneje 18 delovnih dni po javni objavi zakona. Referenduma pa ni mogoče razpisati npr. za: finančne zakone,
zakone o najemanju državnih posojil, zakone o javnih uslužbencih, zakone o plačah in pokojninah, zakone o dodeljevanju državljanstva, zakone o razlastitvah, zakone o posrednih
in neposrednih davkih, Zakone, ki zadevajo obveznosti, ki
izhajajo iz pogodbenih obveznosti in zakone, ki jih ustava
obravnava v členih 8. —11. in v 19. členu. V posebej nujnih
primerih lahko kralj potrdi zakon takoj po njenem sprejemu,
vendar lahko tretjina poslancev zahteva referendum tudi
o takem zakonu. Če tak zakon ni potrjen, preneha veljati takoj
po objavi referendumskega izida.
6. Irska
Zakonodajni referendum na Irskem lahko zahteva predsednik
republike, predlagata pa ga lahko oba domova predstavniškega telesa skupaj - večina članov senata (Seanad Eireann)
in najmanj tretjina članov predstavniškega doma (Dail Eireann). Oba domova morata skupno peticijo (v kateri zahtevata,
da predsednik repeublike zavrne promulgacijo zakona, ker je
vprašanje nacionalnega pomena in o njem ni mogoče odločiti
brez sodelovanja ljudstva) nasloviti v roku štirih dni po sprejetju zakona. Predsednik republike mora odločitev o razpisu
referenduma sprejeti v desetih dneh po sprejemu zakona,
referendum pa se izvede v roku 18 mesecev od dne, ko je
predsednik republike odločil predložiti zakon na referendum.
7. Hrvaška
Podobno kot v postopku za spremembo ustave lahko poslanski dom tudi v zakonodajnem postopku razpiše referendum
o predlogu zakona ali o drugem vprašanju iz svoje pristojnosti. S pravico razpisa zakonodajnega referenduma razpolaga
samo poslanski dom, ne pa tudi predsednik republike, ki
lahko razpiše ustavnorevizijski referendum. Tudi zakonodajni
referendum je lahko zgolj predhoden.
IV. POSVETOVALNI REFERENDUM
Za vse do sedaj obravnavane oblike referenduma je značilno,
da se volilci neposredno izjavljajo o določenem pravnem
aktu. Odločitev, sprejeta na referendumu, je izraz suverenosti
ljudstva, zato je za predstavniško telo obvezna. V določenih
primerih pa referendum take pravne moči nima, temveč ima le
posvetovalno naravo. Državljani na tem referendumu samo
izražajo svoje mnenje o posameznem vprašanju, končno
odločitev pa sprejme predstavniško telo. Posvetovalni referendum zato učinkuje predhodno. Odločitev, sprejeta na
posvetovalnem referendumu, pravno ne veže zakonodajnega
organa, ampak le politično, zato pomeni svojevrsten vpogled
v javno mnenje o določenem vprašanju. Predstavniško telo
lahko sprejme povsem nasprotno odločitev kot volilci. Nespo74

štovanje volje volilcev pa lahko le-ti sankcionirajo ob naslednjih parlamentarnih volitvah.
Posvetovalni referendum v bistvu sploh ni referendum v pravem pomenu besede, čeprav se izvede na enak način kot
druge oblike referenduma. Manjka mu namreč poglavitna
sestavina, to je pravni učinek. Večina držav zato te oblike
referenduma ne ureja v ustavah, kar pa ne pomeni, da ga ni
mogoče uporabiti za vrsto pomembnih političnih vprašanj.
Redke izjeme, ki izrecno predpisujejo posvetovalni referendum v Evropi, so ustave Finske, Švedske in Španije. Finska
ustava ne opredeljuje vprašanj, ki so lahko predmet izjavljanja
volilcev na posvetovalnem referendumu, in tudi ne iniciative
in razpisa referenduma. Po izrecni ustavni določbi (sprejeti
leta 1987) se referendumski postopek uredi s posebnim
aktom, uporaba referenduma pa z vsakokratnim aktom
Temeljni zakona Švedske (po spremembi leta 1922) določa,
da lahko kralj ali Riksdag z zakonom razpišeta splošni referendum, ko pomen ali posebna narava določenega vprašanja
zahteva, da se pred sprejetjem končne odločitve preveri mne;
nje ljudstva. Tudi po ustavi Španije je mogoče posvetovalni
referendum uporabiti za posebno pomembne politične odločitve. Posvetovalni referendum razpisuje kralj na predlog
predsednika vlade, ki ga predhodno pooblasti kongres
poslancev. V glavnem je predviden na zakonodajnem
področju, ker španska ustava izrecno ne predvideva zakonodajnega referenduma, ki bi imel obvezno pravno moč.
V. REFERENDUMSKA VEČINA
Izbira večine, potrebne za sprejem referendumske odločitve,
je v teoriji in praksi eno najbolj spornih vprašanj. Temeljno
vprašanje zadeva stopnjo legitimnosti odločitve, ki je sprejeta na referendumu. Ta predpostavlja, da odločitev sprejme
čimveč glasovalnih upravičencev, da je torej sprejeta odloči;
tev izraz podpore večine državljanov. Temu pogoju najbolj
ustreza absolutna večina vseh volivnih upravičencev oziroma
vsaj oblika kvalificirane večine. Po drugi strani pa je ob
zahtevi za ti dve vrsti večine vprašljivo, ali je mogoče ustrezno
izvesti referendumsko odločitev, kajti volivci, ki se referennduma ne udeležijo, lahko preprečijo sprejem odločitve
tistim, ki so se glasovanja udeležili in ki želijo odločati. To
velja zlasti za države s tradicionalno visoko glasovalno abstinenco.
1. Ustavnorevizijski referendum
Prav zato je za sprejem ustavnorevizijskega akta v večin'
držav, kjer je uveljavljen ustavnorevizijski referendum, predpi'
sana relativna večina (večina glasov volivcev, ki so glasovali)'v
Izjemoma pa je določena absolutna večina (večina vseh voli "
nih upravičencev) ali kvalificirana oziroma strožja različic03
relativne večine (večina volivcev, ki so glasovali z izpolnitvi!
dodatnega pogoja). Relativna večina je uveljavljena npr3
v Avstriji, Franciji, na Irskem, Italiji in v Španiji, absolutn
večina npr. v Srbiji, kvalificirana ali strožja različica relativne
večine pa npr. v Švici, Sloveniji, na Danskem in na Hrvaškem^
V Švici je relativna večina pogojena z večino federalnih enoj
(sprememba ustave je na referendumu sprejeta, ko jo potrd'
večina švicarskih državljanov, ki so se udeležili glasovanja, I"
večina držav, pri čemer se rezultat glasovanja v vsakem kan'
tonu šteje kot glas države, glas polkantona pa šteje Ko'
polovica glasu), v Sloveniji in na Hrvaškem z večinsko ude'
ležbo volivcev (sprememba ustave je na referendumu spr®J
jeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali, P J
pogojem, da se glasovanja udeleži večina vseh volivcev), n
Danskem pa z večino znotraj celotnega volilnega telesa (spre"
memba ustave je na referendumu sprejeta, če jo potrdi večin®
volivcev, ki so glasovali, s tem da mora ta večina obsega'1
najmanj 40% vseh volilnih upravičencev).
2. Zakonodajni referendum
Med ustavami, ki predvidevajo ustavnorevizijski in zakon0'
dajni referendum (oziroma referendum o drugih vprašanji^
nekatere razlikujejo med večino na ustavnorevizijskem in
zakonodajnem referendumu, druga pa ne. Razlikovanja m0
referendumsko večino ne uveljavljajo npr. ustave Avstril®'
poročevalk

Francije in Hrvaške. Za sprejem zakona in spremembe ustave
je predpisana večina glasov volivcev, ki so glasovali, le na
Hrvaškem je ob relativni večini predpisan tudi pogoj, da se
glasovanja udeleži večina volilnih upravičencev. Ustave, ki to
razlikovanje poznajo, zahtevajo za sprejem zakona blažjo, za
revizijo ustave pa strožjo večino. Sem sodijo npr. ustave
Danske, Švice in Slovenije. Ustava Danske, ki predpisuje za
ustavnorevizijski referendum kvalificirano obliko relativne
večine (večina mora obsegati najmanj 40% vseh volilnih upravičencev), določa za zakonodajni referendum večino, ki mora
obsegati najmanj 30% vseh volilnih upravičencev. Danska
ustava ne določa te večine za sprejem zakona, temveč za
zavrnitev zakona. Ustava Švice določa za sprejem zakonov na
refendumu relativno večino glasov volilcev, ne pa tudi večine
kantonov, kar sicer velja za ustavnorevizijski referendum in
nekatere zvezne zakone oziroma sklepe (npr. o vključitvi
švice v organizacije kolektivne varnosti ali v supranacionalne
skupnosti).
Izjemi, ki predpisujeta za ustavnorevizijski referendum relativno večino - večino veljavnih glasov, za zakonodajni referendum pa strožjo večino, sta npr. ustavi Italije in Irske.
V obeh primerih se volivci izjavljajo zoper uveljavitev zakona
(na Irskem) oziroma za razveljavitev zakona (v Italiji) in ne za
njegov sprejem. Po ustavi Italije je predlog na referendumu
sprejet (in s tem zakon razveljavljen), če se glasovanja udeleži
večina volilnih upravičencev, in če je dosežena večina
veljavno izraženih glasov. Tudi irska ustava, podobno kot
danska, ne določa večine, potrebne za sprejem zakona, temveč večino, ki je potrebna za zavrnitev zakona; zakon je na
referendumu zavrnjen, če je bila večina oddanih glasov proti
sprejemu predloga zakona in če ti glasovi ne obsegajo manj
kot 33 1/3% vseh volilnih upravičencev. Med ustavama pa je
razlika v tem, da predpisuje irska ustava za zakonodajni
referendum strožjo večino volivcev in v tem, da je večina za
ustavnorevizijski referendum na Danskem višja kot za zako-
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nodajni, na Irskem pa obratno. Ker pa se na referendumu
volivci izjavljajo zoper uveljavitev oziroma za razveljavitev
zakona in ne za njegov sprejem, se v bistvu v teh državah
zakon najlaže izglasuje. Nasprotniki zakona morajo za pozitivno odločitev doseči kvalificirano večino, kar pa je glede na
glasovalno abstinenco dokaj težko.
VI. PRAVNE POSLEDICE REFERENDUMSKE ODLOČITVE
Pravna narava odločitve, sprejeta na referendumu, naj si bo
obligatoren ali pa fakultativen, je gotovo enaka v tem smislu
pa, da je za predstavniško telo obvezna. To velja ne glede na
to, ali ustave to izrecno določajo ali ne. Vprašanje pa je, ali je
mogoče in na kakšen način spremeniti, dopolniti ali odpraviti
na referendumu sprejeto odločitev. Le redki so sistemi, ki so
to vprašanje izrecno uredili s pravnimi predpisi. Pri tem imajo
na voljo vsaj tri možnosti: 1. da predstavniškemu telesu ne
dopuščajo spremembo referendumske odločitve, 2. da mu to
dopuščajo, 3. da mu dopuščajo, vendar pod posebnimi
pogoji. Ustave, ki predvidevajo fakultativni referendum (pri
obligatornem te dileme ni), se za prvi dve rešitvi praviloma ne
odločajo, temveč za tretjo - srednjo oziroma kompromisno
rešitev. Kompromisna rešitev pomeni, da predstavniško telo
lahko spremeni referendumsko odločitev, vendar šele po preteku določenega časa od njenega sprejema ali pa jo lahko
spremeni le novoizvoljeni parlament (torej šele v naslednjem
mandatnem obdobju) in ne parlament, ki je odločitev, predloženo na referendumu, sprejel. Obe rešitvi zagotavljata po eni
strani, da bo odločitev volivcev v nekem razumnem roku
spoštovana, kar je vsekakor v duhu neposredne demokracije,
po drugi strani pa sta hkrati praktični, ker dopuščata možnost, da se v primeru spremenjenih razmer sprejme tudi
drugačna odločitev, brez obveznega izjavljanja volivcev na
referendumu. To velja mutatis mutandis tudi v primeru zavrnitve akta na referendumu.

Drugo poročilo o izvajanju zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
V prilogi vam pošiljamo drugo poročilo Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj o izvajanju zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki ga je Vlada Republike
Slovenije obravnavala na seji 4. novembra 1993 in sklepe
Vlade Republike Slovenije za pospešitev procesa lastninskega preoblikovanja podjetij in odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
1. UVOD
V skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije, ob sprejemu
prvega poročila o izvajanju Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, se je v drugi polovici letošnjega leta, nadaljevalo intenzivno sistemsko dograjevanje in dopolnjevanje
pogojev za lastninsko preoblikovanje podjetij, kot tudi že
samo izvajanje zakona in iz njega izhajajočih predpisov.
Zelo pomembno je, da so se v tem obdobju izjemno intenzivirale tudi priprave na izvajanje Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v samih podjetjih. Da bi dobili kvalitetne
informacije o procesih priprave na izvajanje lastninjenja
v podjetjih, se je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, odločilo za izvedbo
obširnega anketiranja podjetij o stanju lastninskega preoblikovanja. V tem poročilu podajamo prve preliminarne rezultate
te ankete, ki kažejo in potrjujejo ocene ministrstva, da so
lastninski procesi že zajeli praktično vsa podjetja z družbenim
kapitalom in da lahko prvi večji val že pripravljenih programov
lastninjenja pričakujemo koncem tega leta. Rezultati ankete
potrjujejo tudi ocene v zvezi z dejavniki, ki procese lastninskega preoblikovanja podjetij zavirajo.
V obdobju od sprejetja prvega poročila o izvajanju Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij do konca meseca oktobra je bil v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj,
ob sodelovanju Ministrstva za finance ter ustrezne in intenzivne tuje tehnične pomoči, pripravljen predlog Zakona
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki je bil dne
4.10.1993 posredovan Državnemu zboru v drugo obravnavo.
Zakon o lastninskem preoblikovanju predvideva pomembno
vlogo t.i. pooblaščenih investicijskih družb. Le te so za
izvedbo obsežnega dela lastninjenja zelo pomembne. V predlogu zakona smo poskušali delovanje privatizacijskih investicijskih družb prilagoditi našim razmeram, pri čemer smo
upoštevali tudi izkušnje, ki jih imajo z njimi na Poljskem in na
Češkem.
V okviru tuje tehnične pomoči, smo ob pripravi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, pripravili tudi
predlog Uredbe o načinu prodaje delnic Sklada RS za razvoj
pooblaščenim investicijskim družbam in o pogojih in načinih
zbiranja lastniških certifikatov s strani pooblaščenih investicijskih družb. Ta uredba bo predvidoma, po ustreznih usklajevanjih, v naslednjih dneh predložena v obravnavo Vladi Republike Slovenije.
V okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj že pripravljamo aktiviranje drugega dela tuje tehnične pomoči
s strani British know-how fund-a. V okviru tega dela tuje
tehnične pomoči bomo zagotovili ustrezno strokovno usposabljanje in preverjanje managementa družb za upravljanje.
V okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj smo, ob
sodelovanju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in
Ministrstva za finance, pripravili Uredbo o izdajanju in
upoštevanju potrdil na podlagi neizplačanega dela neto
osnovnih plač, v skladu z določilom 25 a. člena Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij. Istočasno smo pripravili tudi vse potrebno za začetek zahtevnega tehničnega izvajanja te uredbe.
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Vlada je v obravnavanem obdobju sprejela dopolnila Uredbe
o pripravi programa lastninskega preoblikovanja in o izvedbi
posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, ki
jo je, ob sodelovanju Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj, pripravila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
V obdobju po prvem poročilu Vladi, smo v okviru Ministrstva
za ekonomske odnose in razvoj, v skladu z Uredbo o izdaji,
razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov, izvedli uradno
odprtje računov lastniških certifikatov državljanov in izdajo
lastniških nakaznic, ter takoj in nemudomo pričeli z dograjevanjem sistema obveščanja in odpiranja računov lastniških
certifikatov, tako da smo pripravili predloge ustreznih dogovorov o reševanju problematike v zvezi z izdajo in vročanjem
lastniških certifikatov državljanov med Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstvom za pravosodje in
upravo, Ministrstvom za notranje zadeve, PTT podjetjem Slovenije in SDK Republike Slovenije. Pripravili smo tudi ustrezen dogovor med Ministrstvom za ekonomske odnose in
razvoj, Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za
notranje zadeve in SDK Republike Slovenije o načinu obveščanja državljanov Republike Slovenije, upravičencev do lastniškega certifikata, s stalnim prebivališčem v tujini.
Istočasno s sistemskim dograjevanjem in izvrševanjem
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, smo v okviru
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, kot tudi na Agen;
clji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, v skladu s sklepi
Vlade Republike Slovenije, intenzivirali delo na področju promocije procesa lastninskega preoblikovanja. V ta namen je bil
v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj pripravljen poseben projekt Komunikacijska podpora projekta »Lastninsko preoblikovanje podjetij v Republiki Sloveniji«. V okviru
tega projekta smo že razvili široko in intenzivno mrežo informacijskih komunikacij med Ministrstvom za ekonomske
odnose in razvoj in javnimi mediji.
Poleg omenjenih in že izvedenih projektov, tečejo v okviru
drugih pristojnih ministrstev, še zlasti Ministrstva za financ«
in Ministrstva za urejanje prostora in varstvo okolja, priprave
na izvedbo lastninjenja na področjih, ki jih Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij direktno ne zajema. Gre še zlasti
za lastninjenje gospodarskih javnih služb, zavarovalnic, bank.e
podjetij katerih dejavnost so igre na srečo itd.. Opozoriti \
potrebno, da ta področja obsegajo polovico družbenega kapi'
tala.
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V nadaljevanju podajamo pregled najpomembnejših značil' (
nosti, aktivnosti in problemov pri izvrševanju Zakona o last* s
ninskem preoblikovanju podjetij.
•
2. NAJPOMEMBNEJŠE ZNAČILNOSTI, KI JIH KAŽE
ANKETA O STANJU LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA
PODJETIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI

L
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Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je skupaj z GospO' f
darsko zbornico Slovenije izvedlo obširno anketo o stani^3
lastninskega preoblikovanja v podjetjih. Anketa je zaobsegl
1.743 podjetij, od katerih jih je 1160 vrnilo izpolnjene vprašal'
nike.
Od 1160 podjetij jih je 855 vedelo kdaj bodo pripravili f
predložili svoj program lastninskega preoblikovanja.
V grafu na naslednji strani podajamo rezultate obdelave tef
odgovorov, ki kažejo, da večina podjetij, ki lahko odgovorij"
na omenjeno vprašanje, računa da bo svoj program lastni"'
skega preoblikovanja predložilo pred koncem marca 1994.
Anketa kaže, da bi lahko samo iz ocen direktorjev podjetij.
so odgovorili na vprašalnik, ocenili, da bo koncem letošnjega
leta Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo predl^
ženo med 300 in 400 programov lastninskega preoblikovani3
poročevalk "
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podjetij. Tisto, kar je po našem mnenju še bistveno bolj
pomembno, je dejstvo, da anketa kaže, da je med podjetji, ki
so odgovorila na vprašalnik, kar 2/3 (746) podjetij, ki so že
začela z lastninskim preoblikovanjem. Glede na velikos
podjetja, je z lastninskim preoblikovanjem pričelo 54% malih,
70% srednjih ter 77% velikih podjetij.
Na vprašanje o predvidenem datumu oddaje programa lastninskega preoblikovanja v predložitev Agenciji nekaj več kot
1/4 podjetij ni odgovorila. To je predvsem posledica dejstva,
da v teh podjetjih potekajo revizijski in denacionalizacijski
Postopki in je zato praktično nemogoče oceniti, kdaj bo
Podjetje lahko do konca pripravilo svoj program lastninjenja.

5. Priprava in prenos podatkov v »Centralni depo vrednostnih
papirjev«.
3.1. OTVORITEV EVIDENČNIH CERTIFIKATNIH RAČUNOV
DRŽAVLJANOV
Za izvedbo te faze smo predvideli naslednje aktivnosti:
1. priprava programske opreme za vzdrževanje baze podatkov
državljanov in certifikatnih računov,
2. priprava podatkov na MNZ o upravičencih do certifikatnih
računov državljanov,

Med pomembnejšimi ugotovitvami ankete lahko navedemo
Podatek, da je le 4.8% anketiranih podjetij zainteresiranih za
večinsko udeležbo tujega kapitala, 42.7% jih je zainteresiranih
za manjšinjski delež, preostala podjetja pa interesa za tuji
kapital nimajo.

3. prenos podatkov iz MNZ v bazo SDK ter otvoritev certifikatnih računov državljanov,

Ocenjujemo, da je anketa potrdila tako naša pričakovanja
v zvezi s pričakovanim obsegom lastninjenja, kot tudi naše
ocene o ključnih problemih in ovirah za pospešitev lastninskega preoblikovanja podjetij.

5. priprava programske opreme za vzdrževanje podatkov
o denacionalizirancih ter odprtje dodatnih denacionalizacijskih računov ter računov delavcev v negospodarstvu za
razliko v neizplačanih plačah.

3. NEMATERIALNA IZDAJA IN RAZDELITEV LASTNIŠKIH
CERTIFIKATOV
V obdobju po prvem poročilu o izvajanju Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij smo izvedli prvo fazo projekta
ne-materialne izdaje in razdelitve lastniških certifikatov državljanov.
Odprtje certifikatnih računov pri SDK je zahtevalo vzpostavitev ustreznih baz podatkov o državljanih in podjetjih, kar
lahko predstavlja osnovo za vodenje registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, kot centralne informatizirane baze,
torej osnovo za kreiranje centralnega depoja vrednostnih
Papirjev.
Takšna izdaja in razdelitev certifikatov je pomembna iz več
razlogov:
~ omogoča enostavno izvedbo vseh vrst neodplačnega dela
lastninjenja (državljanski in denacionalizacijski certifikati ter
»zadolžnice«)
~ omogoča transparentnost ter učinkovito spremljanje
decentraliziranega lastninjenja,
- predstavlja možno osnovo in začetek vzpostavljanja centralnega depoja vrednostnih papirjev,

4. javno obveščanje državljanov v medijih o odprtih evidenčnih računih pri SDK,

Do 23.7. je bila v Razvojno simulacijskem centru SDK instalirana sistemska programska oprema za vodenje baze ter pripravljeni programi za otvoritev certifikatnih računov v skladu
z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij. V naslednjih dneh (27.7. - 30.7.) smo na podlagi testnih podatkov
z MNZ testirali polnjenje baze, delovanje programske opreme
ter opravili nekaj testiranj konsistentnosti podatkov. O rezultatih testiranj smo obvestili MNZ ter se dogovorili o postopnem prenosu realnih podatkov upravičencev do certifikatov.
Postopek prenosa podatkov je bil končan 3.9., do 8.9. so bili
vsem državljanom odprti certifikatni računi z njihovimi matičnimi (EMŠO) številkami.
Poleg obveščanja državljanov v javnih medijih o odprtju certifikatnih računov, bodo vsi državljani s stalnim bivališčem
v Republiki Sloveniji, po pošti prejeli tudi osebna pismena
obvestila o odprtju certifikatnega računa.
Do 22.10. je bilo odposlanih 1.528.000 obvestil državljanom.
Predvidevamo, da bo zadnje obvestilo izpisano in odposlano
26.10.
Do 13.10. (ko smo prejeli zadnje podatke z MNZ z vključenimi
spremembami do 30.9.) je bilo pri SDK odprtih 2.008.375
certifikatnih računov v skupni vrednosti 563.571.750.000 SIT.
Obvestila bodo poslana 1.962.065 državljanom, ostali imajo
stalno prebivališče v tujini.

~ izdaja certifikatov bo nedvomno povečala pritiske za začetek
in pospešitev izvajanja lastninskega preoblikovanja
v
podjetjih, kjer s pripravo na lastninjenje še niso začeli ali pa
se na lastninjenje ne pripravljajo dovolj intenzivno,

Smiselno spada v fazo otvoritve certifikatnih računov tudi
postopek reševanja reklamacij oseb, ki zaradi različnih razlogov obvestil ne bodo prejeli ter postopek sprememb številk
računov državljanov, ki ne dovolijo uporabe svoje matične
številke kot številke računa pri SDK.

- dejstvo, da so certifikati izdani in da jih je možno uporabiti
la več načinov, odpira začetek konkurenčnega boja za pridobitev certifikatov, kar bo prav tako vplivalo na pospešitev
Procesov lastninjenja.

Reševanje reklamacij zaradi neurejenih podatkov ali državljanskega statusa bodo reševali občinski upravni organi za
notranje zadeve, spremembe številke računa ter vpogled
v stanje na računu pa bodo državljani lahko opravili na
podružnicah SDK od 2.11.93 dalje.

Vsebinsko lahko projekt izdaje, razdelitve in uporabe lastniških certifikatov razdelimo na naslednje faze:
t. Otvoritev evidenčnih certifikatnih računov državljanov,
2. Spremljanje podatkov podjetij, ki sodelujejo v procesu
'astninjenja,
3-v Prevzem lastninskih nakaznic in gotovinskih vplačil
podjetjih (in investicijskih družbah),
4-0 Obdelava lastninskih nakaznic ter vzdrževanje podatkov
opravljenih transakcijah in stanjih na evidenčnih računih pri
SDK,
Poročevalec

S spremembami Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij je bil dodan 25.a. člen, ki omogoča odkup delnic (za interno
delitev in notranji odkup) tudi na podlagi potrdil, ki jih
podjetje lahko izda zaposlenim delavcem na podlagi neizplačanega OD glede na kolektivno pogodbo.Uredba, ki natančneje pojasnjuje izvajanje tega člena je bila sprejeta 7.10.93.
Pripravljena je tudi računalniška programska oprema, ki bo
podjetjem omogočala vnos zahtevanih podatkov in njihovo
posredovanje Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj,
v pripravi pa je programska oprema s katero bo ministrstvo
prejete podatke preverilo ter posredovalo SDK, ki bo upravičenim državljanom odprlo dodatne certifikatne račune (certifikat za neizplačane plače).
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3.2. SPREMLJANJE PODATKOV PODJETIJ, KI SODELUJEJO
V PROCESU LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA
Vsa podjetja, ki se lastninijo, morajo predložiti Agenciji RS za
prestrukturiranje in privatizacijo svoj program lastninjenja. Ko
Agencija program odobri, na disketi posreduje osnovne
podatke o podjetju ter število in vrednost delnic za vse načine
lastninjenja na SDK, kjer s temi podatki ažurirajo centralno
bazo.
Dne 20.10. nam je Agencija posredovala podatke o prvih 15
podjetjih z odobrenim programom lastninjenja.
V testiranju je programska oprema za prenos in centralno
vzdrževanje podatkov o teh podjetjih.
3.3. PREVZEM LASTNINSKIH NAKAZNIC IN GOTOVINSKIH
VPLAČIL V PODJETJIH
Podjetja, ki se lastninijo, bodo - glede na odobren program
lastninjenja - zbirala lastninske nakaznice in/ali gotovinska
vplačila državljanov. Prevzete izpolnjene lastninske nakaznice bo posamezno podjetje posredovalo SDK, kjer bo potekala centralna obdelava.
Predvideno je, da bodo vsa podjetja, ki se lastninijo, na disketi
brezplačno prejela programsko opremo s katero bodo lahko
vnašala podatke o potrdilih o neizplačanih plačah svojih
delavcev, evidentirala prevzete lastninske nakaznice in gotovinska vplačila, izpisovala sezname, ki jih zahteva SDK ter
vnešene podatke prepisala na disketo ter jih posredovala SDK
v nadaljno obdelavo.
Navedena programska oprema je pripravljena, v teh dneh
poteka njeno testiranje v nekaterih slovenskih podjetjih in
v začetku novembra bo SDK pričela z distribucijo disket.
Vsako podjetje, ki mu je Agencija odobrila program lastninjenja in posredovala podatke SDK, bo prejelo disketo s podatki
iz svojega odobrenega programa lastninjenja ter navedeno
programsko opremo. Ob programski opremi bodo podjetja
dobila tudi opise datotek, ki so predvidene za izmenjavo
podatkov z SDK tako, da bodo tudi podjetja, ki so si sama
izdelala programsko opremo za evidentiranje lastninskih
nakaznic, lahko svoje podatke pretvorila v standardizirano
obliko in jih na disketi posredovala SDK.
3.4. OBDELAVA LASTNINSKIH NAKAZNIC NA SDK
Na podlagi podatkov, ki jih bodo podjetja posredovala SDK,
bo potekala centralna obdelava, ki bo preverila pravilnost
vnešenih podatkov, upravičenost posameznikov do - na lastninskih nakaznicah - navedenih zneskov, opravila preknjižbe
na ustreznih računih, izpisala obvestila državljanom o opravljenih transakcijah ter pripravila rezultate obdelave za prepis
na disketo ter obveščanje podjetja o opravljenih transakcijah.
Prvi del programske opreme (prenos in kontrola podatkov ter
rezervacijsko razknjiževanje računov) je v teku, razvoj drugega dela - izvedba preknjiženj na računih - pa bo stekel
takoj, ko bo SDK pripravlila ustrezna navodila.
3.5. PRENOS PODATKOV V »CENTRALNI DEPO«
Projekt računalniškega spremljanja Zakona o lastninskem
preoblikovanju, se omejuje predvsem na spremljanje uporabe
lastniških certfikatov v podjetjih, ki se lastninsko preoblikujejo, ter na sam potek lastninjenja v podjetjih.
Tako zasnovan projekt sicer lahko učinkovito spremlja celoten potek lastninskega preoblikovanja v državi in zadosti
informacijskim potrebam organov, ki lastninsko preoblikovanje vodijo, vendar pa po končanem preoblikovanju tako
zbrani podatki praktično izgubijo svojo informacijsko vrednost.
Zato je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj že v zelo
zgodnji fazi priprave projekta, projekt zasnovalo tako, da
zagotavlja spremljanje vsaj minimalnih podatkov, s pomočjo
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katerih bi lahko v nadaljevanju projekta izdelali centralni
register vrednostnih papirjev. Centralni register naj bi
v začetni fazi vseboval vse delnice, izdane na osnovi lastninskega preoblikovan-ja, v nadaljevanju pa bi moral omogočati
vodenje vseh dematerializiranih vrednostnih papirjev.
Glede na to, da bodo podatki, zbrani z lastninskim preoblikovanjem podjetij, že zbrani na enem mestu, tvorili pa bodo velik
del vseh izdanih vrednostnih papirjev v Sloveniji, je gradnja
centralnega registra v tem trenutku enkratna priložnost, da se
tak register na relativno enostaven in cenen način dejansko
vzpostavi. Seveda pa je pri tem potrebno aktivno sodelovanje
vseh institucij, ki tudi sicer aktivno delajo na tem področju
(Ministrstvo za finance, Borze, SDK, Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Sklad RS za razvoj, Republiška
uprava za javne prihodke).

3.6. NAJPOMEBNEJŠI PROBLEMI V ZVEZI Z IZDAJO LASTNIŠKIH CERTIFIKATOV IN MOŽNI NAČINI NJIHOVEGA RAZRE- |
ŠEVANJA
i
i
a) Izdaja, razdelitev in nadzor prometa z lastniškimi certifikati
je logistično zahteven in kompleksen problem, ki zahteva |
poleg konsistentnega in načrtnega projektnega dela tudi
ustrezno koordinacijo, delovanje in odgovornost različnih .
inštitucij. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je zato v
v okviru tega projekta že izvedlo obširno in čestokrat tudi
težavno usklajevanje z drugimi pristojnimi inštitucijami, še .
zlasti s SDK, Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom ri
za pravosodje in upravo in s PTT. V okviru projekta bodo
sledila še ustrezna usklajevanja z Ministrstvom za zunanje .
zadeve in Ministrstvom za finance. Ključni problemi, ki se pri ti
tem pojavljajo, še zlasti pri usklajevanju z ministrstvi, se p
nanašajo predvsem na izjemno težavno sprejemanje dodatnih
nalog v zvezi z izvajanjem projekta. Zato je ključno, da vsa Ministrstva sprejmejo dejstvo, da je izvajanje Zakona o last- ir
ninskem preoblikovanju tudi vladni projekt, za izvrševanje
katerega, so v okviru svojih pristojnosti in možnosti, zadolženi ..
vsi vladni resorji.
»
b) Odprtje računov lastniških certifikatov, je že sprožilo nekatere sicer pričakovane a nezakonite pojave, ki jih po naši
oceni, zahvaljujoč konceptu nematerialne izdaje lastniških
certifikatov, lahko omejimo in tudi nadziramo. Gre predvsem
za pojav t.i. terminskih poslov z lastniškimi certifikati oziroma
bodočimi imenskimi delnicami pridobljenimi na tej osnovi, ki
so zaradi, v zakonu vsebovane neprenosljivosti certifikatov in
dvoletne neprenosljivosti imenskih delnic pridobljenih na
osnovi certifikatov, nezakoniti. Centralno računalniško
vodena evidenca nematerialnih lastniških certifikatov popolnoma onemogoča prenosljivost lastniških certifikatov, nadzor
nad s certifikati pridobljenimi delnicami pa lahko zagotovi le
centralni depo vrednostnih papirjev. Tako, da bo pojave nezakonitih in špekulantskih poslov s privatizacijskimi imenskim
delnicami možno konsistentno nadzirati samo ob predpostavki, da bomo izvedli tudi projekt centralnega depoja vrednostnih papirjev. Kljub temu, da je za izvedbo projekta »centralnega depoja« na voljo dve leti časa, bi bilo takoj potrebno
zadolžiti pristojno ministrstvo, da se projektno loti te naloge,
4. KOMUNIKACIJSKA PODPORA PROJEKTA »Lastninsko
preoblikovanje podjetij v Republiki Sloveniji«
4.1. Komunikacijska zasnova in izvajanje
Projekt lastninskega preoblikovanja podjetij v Sloveniji je
tipični primer projekta, za katerega pripravo in izvedbo je
potreben širši družbeni konsenz, zaradi česar je komuniciranje neizbežno ena ključnih aktivnosti. Projekt, namreč, predvideva aktivno udeležbo velike večine prebivalcev Slovenije,
kar pomeni, da je eden osnovnih predpogojev uspešnosti
izvedbe tega projekta načrtna izpeljava naslednjih komunikacijskih aktivnosti:
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- promoviranje ključnih elementov, nosilcev in akterjev projekta.
Za načrtno izpeljavo navedenih komunikacijskih aktivnosti
smo na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj pripravili
Poseben projekt Komunikacijska podpora projekta »Lastninsko preoblikovanje podjetij v Sloveniji«. V njej smo, poleg
osnovnih komunikacijskih problemov, definirali kratkoročne
ter dolgoročne komunikacijske cilje, izhodišča komunikacijske strategije, posamezne ciljne javnosti, predvidena orodja
komuniciranja ter instrumente merjenja učinkov komuniciranja.
Za namene programiranja in izvajanja komunikacijskih aktivnosti pripravljamo na Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj redne mesečne operativne komunikacijske načrte.
4-2. Doseganje komunikacijskih ciljev
Doseganje željenih komunikacijskih ciljev je odvisno od pravilne izbire orodij ter vsebine sporočil, ki jih plasiramo posameznim ciljnim javnostim.
Kot komunikacijske cilje smo si zastavili:
vzpostavitev minimalne komunikacijske infrastrukture in
"Peljava osnovnih orodij,
pričetek proaktivne komunikacije z najpomembnejšimi ciljnimi javnostmi, posebej s selekcionirano adremo novinarjev,
priprava celovite strategije komuniciranja ter definiranje
ajnih oblik komuniciranja ministrstva ter drugih nosilcev
Projekta z njihovimi ciljnimi javnostmi,
,r

~lr institucije še dodatno usposobiti za komuniciranje v kriznih
> konfliktnih okoliščinah,
afirmacija projekta lastninskega preoblikovanja podjetij
•posameznih ciljnih javnostih,
" spodbujanje državljanov Slovenije k aktivni vlogi pri izvajanju projekta.
jjba kraktoročna komunikacijska cilja smo na_Ministrstvu za
^onomske odnose in razvoj že realizirali. Že od samega
Očetka pospešenega komuniciranja z najširšo ciljno jav'ostjo
- prebivalstvom, ki je povezano z izdajo in razdelitvijo
a
stniških certifikatov, je vzpostavljena osnovna komunikacij^a^pfrastruktura. Vpeljana so tudi osnovna orodja komunici'njaz najpomembnejšimi ciljnimi javnostmi. To so predvsem
sdna priprava tiskovnih konferenc, press releasov, briefingov
avtorskih člankov kot orodij komuniciranja z mediji.
'skovne konference in press release pripravljamo glede na
azvoj dogodkov. Dosedanje izkušnje kažejo, da so tiskovne
j°nference nadpovprečno obiskane, saj se jih udeležuje tudi
25 novinarjev. Podobna ocena velja za medijski odmev na
^poslane press release, saj je njihova vsebina redno in
celoti objavljena v takorekoč vseh pomembnejših medijih.
u
bliciteta se zagotavlja tudi z ustrezno medijsko pokritostjo
'»čanj in obiskov ministra in državnega sekretarja.
"di na našo iniciativo, so vpeljane redne kontakne rubrike
*• kontaktne oddaje, za katere pripravljamo odgovore oz.
katerih sodelujemo. Redne kontaktne rubrike oz. kontaktne
"daje so vepljali že vsi nacionalni mediji, intenzivno pa jih
Njujejo tudi regionalni oz. lokalni mediji. V povprečju sode'l.erno mesečno v 10 - 15-ih kontaktnih oddajah v elektronih medijih ter pripravljamo do 20 odgovorov na vprašanja
palcev v najpomebnejših tiskanih medijih. Pričakujemo, da
®bo število kontaktnih oddaj in rubrik v naslednjih mesecih
pečalo 2-3 krat. V ta namen imamo organizirano posebno
^pino, ki bo v medijih sproti odgovarjala na vprašanja
Pavijanov.
r

0aktivna komunikacija z mediji, ki jo omogočajo navedena
°dja, je ena od osnovnih strategij za doseganje željenih

Poročevalec

komunikacijskih ciljev, saj je stran, ki diktira tempo komuniciranja, ki plasira svoja sporočila vnaprej, v prednosti; sporočila
dosežejo ciljne javnosti pravočasno in praviloma v željeni
obliki.
Druga najpomembnejša ciljna javnost so podjetja, ki se lastninsko preoblikujejo. Že od sprejema Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij so vpeljana naslednja redna orodja
komuniciranja z podjetji: srečanja, obiski, seminarji, simpoziji, okrogle mize, itd. V povprečju sodelujejo državni sekretar
in drugi sodelavci ministrstva mesečno na 25-ih srečanjih,
seminarjih, obiskih itd.
V začetku meseca oktobra smo vpeljali tudi t.i. direktno telefonsko linijo za odgovore na vprašanja državljanov in podjetij.
V pripravi je tudi poseben program obveščanja državljanov
Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, ki ga bomo realizirali skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve ter poseben
program izobraževanja srednješolcev, ki ga nameravamo
realizirati skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport.
Z vidika doseganja željenih komunikacijskih ciljev je eno od
pomembnejših komunikacijskih orodij t.i. direct mailing, ki ga
bodo do konca naslednjega tedna prejeli vsi državljani Slovenije.
Gre za obvestilo o odprtju računa lastniškega certifikata,
kateremu je priloženo tudi posebno pismo predsednika Vlade
RS ter navodila za uporabo lastniškega certifikata.
Dosedanji učinki komuniciranja
Na podlagi javnomnenjskih raziskav drugih inštitucij lahko
sklepamo, da se stopnja informiranosti prebivalstva o lastniških certifikatih in o lastninskem preoblikovanju podjetij nasploh, izboljšuje. Če je bilo konec meseca junija le 4,2% anketirancev zadostno informiranih o poteku lastninskega preoblikovanja, je po javnomnenjski raziskavi, ki je bila opravljena
v začetku oktobra že 16% tistih, ki so samo o lastniških
certifikatih dovolj seznanjeni. Oktobarska javnomnenjska
raziskava (Delo Stik, 12.10., vzorec: 1510) tudi kaže, da je
velika večina anketirancev (85,4%) še neodločenih o tem, kam
bodo vložili svoj certifikat. Glede odnosa anketirancev do
lastniškega certifikata, jih 64% ne verjame, da jim bodo prinesli kakršenkoli dobiček. Dobička se nadeja le 9,5% anketirancev, 67% vprašanih pa ne bi prodalo certifikata za polovično
ceno.
5. PREDPISI, KI SO ŠE V PRIPRAVI
Za celovito ureditev lastninskega preoblikovanja podjetij so
v pripravi še naslednji predpisi:
1. Zakon o uporabi kupnine iz naslova lastninjenja
Z navedenim zakonom bo v skladu z določilom 33. člena
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij urejeno usmerjanje in poraba likvidnih oz. denarnih sredstev in prihodkov iz
upravljanja z vrednostnimi papirji, ki jih v postopkih preoblikovanja podjetij pridobi Sklad RS za razvoj.
2. Uredba o načinu prodaje delnic Sklada RS za razvoj pooblaščenim investicijskim družbam in pogojih in načinu zbiranja lastniških certifikatov s strani pooblaščenih investicijskih
družb
Navedena uredba bo v skladu z določilom 35. in 36. člena
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij določala
pogoje in način prodaje delnic, ki jih je Sklad RS za razvoj
pridobil v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij, na
pooblaščene investicijske družbe ter pogoje, pod katerimi
bodo pooblaščene investicijske družbe zbirale lastniške certifikate državljanov z namenom, da le te zamenjajo za delnice,
izdane v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij.
3. Uredba o kriterijih za prodajo podjetij tujcem
Z navedeno uredbo bodo v skladu z določilom 20. člena
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij določeni krite81

riji, ki jih bo Vlada Republike Slovenije uporabljala pri presoji
prodaje delnic ali sredstev podjetij, ki se prodajajo tujemu
kupcu oz. domači pravni osebi z većinskim tujim kapitalom,
katerih vrednost presega 10 mio ECU.
Navedeni predpisi so že v fazi delovnega osnutka in usklajevanja med pristojnimi resornimi ministrstvi.
6. NAJPOMEBNEJŠI PROBLEMI V ZVEZI Z IZVAJANJEM
ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU IN NAČINI
NJIHOVEGA RAZREŠEVANJA
Dejstvo je, da se je lastninjenje po Zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij v Sloveniji začelo izvajati, dejstvo je,
da se večina podjetij z družbenim kapitalom pripravlja na
izvedbo lastninjenja in da so pripravljeni vsi potrebni predpisi
in inštrumenti za začetek izvajanja lastninjenja na podjetniškem nivoju ter da je vedno več podjetij, ki so že pripravila
program lastninskega preoblikovanja in so ga začela izvajati.
Po naših ocenah lahko, tudi na osnovi rezultatov ankete, ki
sta jo pripravila Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in
Gospodarska zbornica Slovenije, pričakujemo prvi veliki val
privatizacijskih programov, predvsem tistih podjetij, ki niso
obremenjena z revizijskimi postopki in denacionalizacijo,
koncem letošnjega in v začetku prihodnjega leta.
Revizijski in denacionalizacijski postopki tako ostajajo med
najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na manjšo dinamiko
lastninskega preoblikovanja podjetij. Kljub temu pa je lastninsko preoblikovanje podjetji steklo v obsegu, ki je in bo tudi
makroekonomsko pomembno, po drugi strani pa takšna dinamika lastninjenja tudi omogoča bolj nadzorovane in transparentne postopke lastninjenja.
S spremembo uredbe o pripravi programa lastninskega preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, je potrebno za soglasje Agencije k programu lastninjenja, predložiti dokazilo o pravnomočnosti
začasne odredbe za zavarovanje zahtevkov za denacionalizacijo, kar je za konsistentno izvajanje programov lastninjenja
nujno, vendar pa lahko to dejstvo zaradi čakanja na pravnomočnost odredbe, v primeru pritožbe, tudi upočasni izvajanje
zakona.
Zato bi morali organi, ki odločajo o pritožbah zoper izdane
začasne odredbe v postopkih zavarovanja pravic denacionalizacijskih upravičencev, čim hitreje reševati navedene zadeve,
s čemer bi se omogočilo lastninjenje podjetij v delu družbenega kapitala, ki ni zajet z začasno odredbo.
Decentraliziran in relativno zapleten koncept lastninskega
preoblikovanja podjetij, ob sočasnem odvijanju procesov prestrukturiranja podjetij in sancije bank zahteva sprotno in
poenoteno razreševanje dilem v zvezi s posameznimi specifičnimi in bolj zapletenimi primeri lastninskega preoblikovanja
podjetij in to tako tistimi, ki se lastninijo po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, kot tistimi, ki so v lasti Sklada
RS za razvoj, kakor tudi tistimi, ki se bodo lastnili po drugih
zakonih (Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o igrah
na srečo, Zakon o zavarovalnicah itd.). Pričakujemo lahko, da
bo vse več primerov pri katerih bo potrebno iskati zakonito,
pa vendar usklajeno rešitev pri razlagi različnih možnosti in
poti lastninjenja, ki ne bodo samo zakonsko dopustna ampak
tudi ekonomsko racionalna in sprejemljiva (npr.zavarovalnice, banke, gospodarske javne službe, posamezni primeri
podjetij, kot so: Salonit Anhovo, Iskra-Holding itd.).

gamo poimensko imenovanje posebne komisije - projektne
skupine za usklajevanje problematike lastninjenja, prestrukturiranja in sanacije bank - katere mnenje bo potrebno pridobiti, pred vsako obravnavo konkretne problematike
s področja lastninjenja oziroma prestrukturiranja na vladi.
Predlagamo, da so v skupini predstavniki iz Sklada RS za
razvoj, Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Agencije za sanacijo bank, Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj, Ministrstva za gospodarske dejavnosti in Ministrstva
za finance.
Masovni in pospešeni proces lastninskega preoblikovanja
podjetij do katerega bo v Sloveniji v naslednjem letu prišlo, in
s tem povezano preoblikovanje družbenih podjetij v delniške
družbe in izdaja ter razdelitev delnic, bi poleg ostalega lahko
rezultiral tudi v presežni ponudbi delnic in s tem povezanim
izjemnim padcem njihove tržne cene, posledično povečanem
povpraševanju po denarju, padcem cen ostalih »neprivatizacijskih« vrednostnih papirjev in posledično tudi vplivu na
obrestno mero in negativno gospodarsko rast. Da bi se tem in
drugim negativnim nenadzorovanim vplivom na trgu kapitala
lahko izognili oziroma jih omejili, smo že v okviru Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij predvideli dvoletno
neprenosljivost delnic pridobljeni na osnovi lastniških certifikatov. V okviru predloga zakona o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje pa smo predvideli, da delnice pooblaščenih investicijskih družb niso prenosljive vse dokler ne kotirajo na borzi, pri čemer smo za kotacijo teh delnic predvideli
posebna pooblastila Agencije za vrednostne papirje. Ti'dve
zakonski omejitvi po naši oceni, skupaj z delno interno prenosljivostjo delnic in zunanjo neprenosljivostjo delnic v okviru
programa notranjega odkupa sicer pomembno omejujeta
bodočo presežno ponudbo delnic in iz tega izhajajoče nagativne posledice. Kljub temu pa še vedno zadostno ne omogočata postopnega, transparentnega, nadzorovanega in predvsem čimbolj neškodljivega prehoda velike števila delnic
v promet. Da bi to dosegli je v okviru vseh oblik neodplačnega
lastninjenja potrebno zagotoviti postopnost in nadzorovanost
prenosljivosti delnic. Problem predstavljajo tako delnice dveh
velikih institucionalnih lastnikov, gre za delnice Slovenskega
odškodninskega sklada in delnice Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanj, ki so takoj prenosljive,
kot deloma tudi delnice, ki jih bodo državljani pridobili
v okviru javne prodaje delnic za lastniške certifikate, ki so
lahko prenosljive po preteku dveh let.
Zagotoviti je potrebno, da oba velika sklada, zaradi dodatnih
ali prevelikih obveznosti, ne bosta prisiljena prodajati teh
delnic naenkrat in bistveno pod nominalno vrednostjo. Medtem, ko bodo obveznosti pokojninskega sklada determinirao
z reformo pokojninskega zavarovanja, katere dinamiktf ih
vsebino je možno in tudi potrebno temu ustrezno prilagoditi,
so obveznosti Slovenskega odškodninskega sklada, ki bodo
takoj morale bremeniti portfelj vrednostnih papirjev pridobljen iz naslova lastninjenja, odvisne po eni strani od bodočih
dospelih denacionalizacijskih obveznosti, kot tudi od drugih
virov financiranja, ki jih ta sklad nedvomno ima. Preko vodenja poslovne politike Slovenskega odškodninskega sklada je
potrebno zagotoviti, da bo prodajal samo tiste delnice po
katerih bo primerno efektivno povpraševanje.

Vse to zahteva in bo zahtevalo stalno koordinirano delovanje
pristojnih institucij za izvajanje Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij še zlasti Agencije RS za prestrukturiranje in
privatizacijo in Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj,
kot tudi Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Sklada RS za
razvoj in Ministrstva za finance.

Poleg direktnega vpliva na postopnost prenosljivosti delnic,
je po našem mnenju potrebno zagotoviti tudi posreden vpIN
na prenosljivost delnic, predvsem špekulantski, preko
ustrezne davčne politike - preko prometnega davka, kot tudi
dohodnine, kar bi bilo možno na učinkovit način doseč'
SAMO preko dokončne priprave in IZVEDBE projekta centralnega registra vrednostnih papirjev. Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj je že v zelo zgodnji fazi projekta izdaje
lastniških certifikatov ta projekt zasnovalo tako, da zagotavlja
spremljanje minimalnih podatkov, s pomočjo katerih bi lahko
v nadaljevanju projekta pripravili centralni register vrednost'
nih papirjev.

Vlada je sicer imenovala posebno koordinacijsko skupino za
usklajevanje problemov lastninjenja, sestavljano iz različnih
ministrstev, vendar skupina kljub posebni iniciativi Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ni zaživela. Zato predla-

Izvedba projekta centralnega depoja ni pomembna sarri"
zaradi transparentnosti procesa prenosljivosti vrednostni3
papirjev, njegovega pravočasnega in učinkovitega reguliranj
ter možnosti popolnega davčnega zajemanja, pač pa tud'
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zaradi možnosti usmerjanja nakupov delnic s strani tujcev, ki
v obstoječi zakonodaji ostaja odprta in jo je še pred iztekom
raka v zvezi s prenosljivostjo delnic nujno potrebno rešiti.
Menimo , da je problematiko možno rešiti že v okviri deviznega zakona ali pa v okviru zakona o tujih vlaganjih. Opredeliti je potrebno možni skupni delež naložb tujih fizičnih in
Pravnih oseb brez soglasja pristojnega organa za ekonomske
odnose s tujino in Agencije za vrednostne papirje. Gre za
izjemno pomebno določilo, še zlasti v pogoji brezplačne razdelitve in velikih popustov pri notranjem odkupu. Predlagamo, da se za izvedbo teh nalog zadolžita Ministrstvo za
finance in Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.

giji za izdelavo otvoritvene bilance stanja, s katero se želi
zagotoviti v otvoritvenih bilancah podjetij, ki se lastninsko
preoblikujejo realno vrednotenje materialnih naložb, dolgoročnih finančnih naložb in terjatev do ostalih republik bivše
Jugoslavije, ki je po dosedanji ureditvi bilo prepuščeno individualni presoji podjetja; in omogočiti dodatno kontrolo realnosti izkaza terjatev podjetij do tujine, in sicer tako, da so
podjetja dolžna skupaj z otvoritveno bilanco predložiti tudi
poseben obrazec.

Vlada Republike Slovenije je na 53. seji, 4. novembra 1993,
sprejela naslednje

6. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za pravosodje, da v sodelovanju z Ministrstvom za ekonomske odnose
in razvoj, Ministrstvom za finance in Banko Slovenije v roku
14 dni pripravi izhodiščne teze za razpravo in odločanje
o morebitni predložitvi zakona s ciljem zagotovitve vračanja
družbenega kapitala, ki je bil iz Slovenije odlit s kaznivimi
dejanji zoper upravljanje družbenih sredstev oziroma posledica morebitne nedorečenosti pravnih predpisov. Ob tem naj
se še zlasti presodijo finančni učinki takega ukrepa, izhajajoč
pri tem tudi iz podobnih izkušenj v drugih državah.

SKLEPE
za pospešitev procesa lastninskega preoblikovanja podjetij
In odpravo ugotovljenih nepravilnosti
1
- Vlada Republike Slovenije je sklenila predložiti Državnemu
zboru Republike Slovenije v sprejem po hitrem postopku
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, s katerim bo dana možnost
domačim pravnim osebam in podjetnikom, da v predpisanem
roku prijavijo vse svoje naložbe v podjetja v tujini, tudi tiste, ki
s
o bile izvedene brez ustreznih dovoljenj. Za subjekte, ki
v
predpisanem roku ne bodo prijavili svojih kapitalskih naložb
v
tujini ali bodo uporabili sredstva za naložbo v tujini brez
dovoljenja pristojnega organa, pa se predlagajo strožje sankcije od sedaj veljavnih. Za fizične osebe se predlaga obveznost prijave naložb v podjetja v tujini tako tistih, ki so jih imele
ob uveljavitvi tega zakona, kakor tudi za naprej pri Republiški
"pravi za javne prihodke.

5. Vlada Republike Slovenije je sklenila ustanoviti koordinacijsko komisijo za spremljanje izvajanja zakonov s področja
poslovanja s tujino in za predlaganje dodatnih ukrepov za
preprečevanje odliva kapitala v tujino in za vračanje družbenega kapitala.

7. Vlada Republike Slovenije je sklenila ustanoviti delovno
skupino, ki jo vodi predstavnik Ministrstva za notranje zadeve,
in je sestavljena iz predstavnikov Službe družbenega knjigovodstva, Ministrstva za finance, Ministrstva za ekonomske
odnose in razvoj, ter Javnega tožilstva Slovenije in Urada
predsednika Vlade Republike Slovenije.
Naloga delovne skupine je sprotno spremljanje revizije SDK,
ter po potrebi usmerjanje dokaznih postopkov; skrb za pravočasno vlaganje ustrezne kazenske ovadbe v tistih primerih, ko
obstaja zadosten utemeljen sum o storitvi kaznivega dejanja
iz XIV. poglavja kazenskega zakona Slovenije.

2- Vlada Republike Slovenije je sklenila predložiti Državnemu
zboru Republike Slovenije v sprejem po hitrem postopku
Predlog zakona o spremembah zakona o valorizaciji denarnih
kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih
denarnih zneskov z namenom zvišanja največje mere zagroženih denarnih kazni.

8. Vlada Republike Slovenije je zadolžila Ministrstvo za pravosodje, da v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve,
Ministrstvom za finance, Ministrstvom za ekonomske odnose
in razvoj organizira dodatno usposabljanje delavcev pravosodja o navedeni problematiki ob upoštevanju tovrstnih izkušenj v drugih državah.

3. Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o dopolnitvi
sklepa o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih
Pravnih oseb v podjetja v tujini, s katerim se v 2. točki precizira druga alinea, in sicer, da Ministrstvo za finance izda
dovoljenje podjetju, ki uporabi sredstva v mejah čistega
dobička po plačilu davka na dobiček ustvarjenega v pretečem letu; in doda nova točka, ki določa, da se dovoljenje ne
'zda podjetju, ki je v postopku lastninjenja, dokler mu ni
°dobren program lastninskega preoblikovanja.
Vlada Republike Slovenije je sklenila izdati:

9. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za pravosodje, da v skladu z mednarodnimi konvencijami o pravni
pomoči pridobi seznam podjetij, katerih ustanovitelji so
fizične in pravne osebe iz Slovenije in ki so registrirana
v tujini.

" uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu
izvedbe postopkov revizije, s katero se bo povečal obseg in
kvaliteta podatkov, ki bodo na voljo SDK pri izvajanju revizijskih postopkov in s tem tudi kvaliteta samih revizijskih postopkov;
"" uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodolo-
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10. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za notranje zadeve, da v vseh primerih, ko obstaja sum odliva kapitala
v tujino ali drugih kaznivih dejanj, neposredno in v okviru
organizacije INTERPOL-a intenzivno sodeluje z varnostnimi
organi drugih držav.
11. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za
finance in Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, da
proučijo nekatere trditve, ki izhajajo iz informacije SDK
o poteku opravljanja revidiranja lastninskega preoblikovanja
podjetij in jih skupaj z SDK razčistijo ter o tem predložijo
poročilo Vladi Republike Slovenije.
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POROČILO
Komisije za poslovnik o zahtevi za razlago prvega odstavka 270. člena poslovnika
državnega zbora
Komisija za poslovnik je na 18. seji, dne 15.11.1993 obravnavala dopis vlade republike Slovenije, v katerem sprašuje do
kdaj naj vlada predloži v letu 1993 poročilo o svojem delu in
kaj naj bo njegova vsebina.
Člani komisije so glede na določilo drugega odstavka 334.
člena poslovnika državnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik)
po razpravi soglasno sprejeli naslednjo
razlago:
1. Vlada Republike Slovenije je po prvem odstavku 270. člena
poslovnika dolžna hkrati predloži predlog državnega proračuna in poročilo o svojem delu v preteklem letu.
Vlada mora glede na prvi odstavek 215. člena poslovnika
predložiti v državni zbor predlog državnega proračuna najkasneje do 1. oktobra tekočega leta, kar pomeni, da mora
najkasneje do 1. oktobra predložiti tudi poročilo iz prvega
odstavka te razlage.
Vlada pripravi celovito poročilo za preteklo leto, to je leto
pred proračunskim letom, ki ga obravnava predlog državnega
proračuna.
2. Poseben pristop sprejemanja proračunskega memoran-
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duma in predloga državnega proračuna v letu 1993, ki se kaže
v spremembah s poslovnikom določenih rokov, nalaga vladi
Republike Slovenije, da tudi v letošnjem letu v državni zbor
predloži poročilo o svojem delu za leto 1993 ob predložitvi
predloga državnega proračuna za leto 1994.
Obrazložitev
Prvi odstavek 270. člena poslovnika jasno določa, da mora
vlada ob predložitvi predloga državnega proračuna predložiti
v državni zbor tudi poročilo o svojem delu v preteklem letu.
Glede na določilo prvega odstavka 215. člena in 270. člena
poslovnika mora vlada predložiti predlog državnega proračuna in tudi svoje poročilo najkasneje do 1. oktobra tekočega
leta. Vlada bo v poročilu celovito prikazala svoje delo v tekočem koledarskem letu. V poslovniku uporabljen termin »preteklo leto« namreč pomeni časovno preteklost glede na proračunsko leto, to je naslednje leto (npr. v letu 1993, ko bo
državni zbor obravnaval in sprejel predlog državnega proračuna za leto 1994, pomeni poročanje o letu 1993). Vlada bo
poleg tega lahko poročala le o svojem delu, saj namreč ne
more poročati o delu prejšnje vlade, pa čeprav za tekoče leto.
Potem, ko bo vlada predložila državnemu zboru celovito
poročilo o svojem delu, bo državni zbor po opravljeni razpravi
o njem sprejel stališča in opredelitve do dela vlade ali do
stanja na določenem področju izvršne oblasti.
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - V.d. c
4, telefon (061) 12 61-222 - Tisk: DP Delo-Tisk«
obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: DrJ
(061) 12 58-173.

i urednika: Tanja Hrovatin-Radobuljac '

j uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubič«^
(brez poštnine) - Letna naročnina kot akontacija
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