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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

STALIŠČA IN SKLEPI
~~
~~
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o posebnem davku na določene
prejemke
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o posebnem
davku na določene prejemke - prva
obravnava, na 14. seji, dne 25. 11. 1993,
na podlagi 185. člena poslovnika državnega zbora, sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
I.
1. Državni zbor ugotavlja, da je predlog
zakona o posebnem davku na določene
prejemke primerna osnova za pripravo
druge obravnave predloga zakona.

2. Vlada Republike Slovenije naj za drugo fazo obravnave predloga zakona prouči in pripravi rešitve za nadzor nad resničnostjo izkazovanja prejemkov po pogodbah o avtorskem delu in prejemkov,
prejetih preko študentskih ali mladinskih
organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela.
3. Predlagatelj zakona naj tretji odstavek
3. člena dopolni tako, da se za izplačilo
za opravljeno storitev po tem zakonu ne
štejejo tudi plačila za začasno ali občasno opravljanje dela učencev in študentov, prejetih preko študentskih ali mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi po-

godbe o koncesiji, v skladu s predpisi na
področju zaposlovanja.
II.
1. Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Državnega zbora, se skrajša 30-dnevnl rok za predložitev predloga
zakona o posebnem davku na določene
prejemke (drugi odstavek 52. člena poslovnika državnega zbora).
2. Predlog zakona za drugo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije za decembrsko sejo državnega zbora.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o uporabi sredstev solidarnosti za
odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 1993
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o uporabi
sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše, v kmetijstvu v letu 1993 - hitri
postopek na 14. seji, dne 22.11.1993, na

podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije nalaga

Vladi Republike Slovenije, da ponovno
prouči in pripravi ustrezne dodatne ukrepe za sanacijo škode po suši na področju
vinogradništva.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju - hitri postopek
na 14. seji, dne 24. 11. 1993, na podlagi
173. člena poslovnika državnega zbora

sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije nalaga
Vladi Republike Slovenije, da za decem-

brsko sejo pripravi in predloži predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju po hitrem
postopku, in s tem omogoči davčni nadzor in zbiranje podatkov o prilivih in odlivih slovenskega kapitala v tujini.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o prekrških
- hitri postopek na 14. seji, dne 23. 11.
1993, na podlagi 173. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
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besedilu
SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj ob pripravi
nove zakonodaje s področja prekrškov in

gospodarskih prestopkov uskladi razmerja med zagroženimi kaznimi in višino
kazni prilagodi teži storjenih prekrškov
oziroma prestopkov ter prouči možnost
predpisovanja v sorazmerju z višino storjene škode.

poročevalec

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o delovnih razmerjih
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih
razmerjih - druga obravnava na 14. seji,
dne 23. 11. 1993, na podlagi 173. člena

poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopol-

nitvah zakona o delovnih razmerjih za
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti - druga obravnava na 14. seji, dne
23. 11. 1993. na podlagi 173. člena po-

slovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopol-

nitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o strukturi nekaterih naložb
določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o strukturi
nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij
- druga obravnava na 14. seji, dne 23.
11.1993, na podlagi 173. člena poslovni-

ka državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
Predlog zakona o strukturi nekaterih na-

ložb določenih javnih zavodov, skladov
in zavarovalnih organizacij za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poračunavanju obveznosti
Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - druga obravnava na 14. seji,

dne 23. 11. 1993, na podlagi 173. člena
poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu.
SKLEP
Predlog zakona o poračunavanju obvez-

nosti Republike Slovenije do Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
tretjo obravnavo pripravita predlagatelja
poslanka Danica Simšič in poslanec Anton Peršak.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o investicijskih skladih in družbah
za upravljanje
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
- druga obravnava na 14. seji, dne 25.
11. 1993, na podlagi 173. člena poslovni-

ka državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
Predlog zakona o investicijskih skladih in

družbah za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o notariatu
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o notariatu
- druga obravnava na 14. seji, dne 25.
11.1993, na podlagi 173. člena poslovni-

poročevalec

ka Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
Predlog zakona o notariatu za tretjo

obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o trgu vrednostnih papirjev
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o trgu vrednostnih papirjev - druga obravnava na
14. seji, dne 24. 11. 1993, na podlagi 173.
člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
1. Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev za tretjo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije.
2. Državni zbor Republike Slovenije pooblašča pripravljalca predloga zakona za

tretjo obravnavo, da glede neenotnega
sklicevanja določb zakona na prejšnje
odstavke ali prejšnje člene poenoti vsa
tovrstna sklicevanja, tako da jih poimenuje številčno. Precizira naj tudi pogosto
sklicevanje določb zakona na 39. člen,
z dodatkom, da se sklicevanje nanaša na
prvi odstavek tega člena.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor - druga obravnava na
14. seii. dne 24. 11. 1993, na podlagi 173.

člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Predlog zakona o dopolnitvah zakona

o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - druga obravnava na
14. seji, dne 26. 11. 1993, na podlagi 180.
člena poslovnika Državnega zbora, na

predlog predlagateljev sprejel v naslednjem besedilu

lidskem zavarovanju — druga obravnava
se umakne iz zakonodajnega postopka.

SKLEP
Predlog zakona o pokojninskem in inva-

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dohodnini
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o dohodnini
- druga obravnava na 14. seji, dne 27.
11. 1993, na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem

besedilu
SKLEP

obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije za decembrsko sejo Državnega
zbora.

Predlog zakona o dohodnini za tretjo

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o davku od dobička pravnih oseb
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o davku od
dobička pravnih oseb - prva obravnava,
na 14. seji dne 27. 11. 1993, na podlagi
185. člena poslovnika Državnega zbora,
sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je predlog zakona o davku od
dobička pravnih oseb primerna podlaga
za pripravo druge obravnave predloga
zakona.
2. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona o davku od dobička pravnih oseb za drugo obravnavo:
a) prouči in ustrezno upošteva pripombe
in mnenja Sekretariata za zakonodajo in
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pravne zadeve ter pripombe Službe družbenega knjigovodstva Slovenije;
b) natančneje določi davčno osnovo za
davčne zavezance - nerezidente Republike Slovenije, ki so davčni zavezanci le
za doseženi dobiček v Republiki Sloveniji;
c) prouči ustreznost uvedbe »off shore«
zakonodaje v Republiki Sloveniji;
č) zviša možni neobdavčljivi del dobička,
če gre za izplačila za humanitarne, kulturne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne in religiozne namene na 0,2%
prihodkov;
d) zamenja tujke in povsem tuje besede
z ustreznimi slovenskimi pojmi;
e) iz priznavanja davčne olajšave za investicije v opredmetena sredstva izvzame
sredstva, ki bi v določenih primerih lahko
predstavljala neprestano zmanjševanje

davčne osnove (npr. pogosti nakupi avtomobilov v manjših podjetjih);
f) pri olajšavah na račun nezaposlenih
oseb določi minimalni čas, za katerega
mora davčni zavezanec obdržati zaposleno osebo v delovnem razmerju in predvideti v primeru kršitve tega roka po krivdi
davčnega zavezanca, povišanje davčne
osnove.
/
3. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva tudi naslednje konkretne predloge;
- višina odhodkov in drugih povračil
v zvezi z delom, ki so določena v 22.
členu predloga zakona, naj se ne vežejo
na določila splošne kolektivne pogodbe
temveč na akt vlade, ki bi limitiral posamezne vrste odhodkov in določil obvezporočevalec

nost dokumentiranja tovrstnih odhodkov
oziroma stroškov za potrebe izračuna
davčne osnove;
- v prvi vrsti 23. člena naj se za besedo
»nimajo« doda beseda »polno«;
- drugi odstavek 44. člena naj se dopolni s kriteriji stopnje invalidnosti in davčnemu zavezancu davčna osnova zniža

glede na stopnjo invalidnosti zaposlenega invalida;
- v 61. člen je potrebno vključiti določilo, da ima Služba družbenega knjigovodstva v primeru pomanjkljive dokumentacije, pravico do lastne presoje pri izračunu oziroma ugotovitvi davčne osnove
davčnega zavezanca.

4. Predlog zakona za drugo obravanvo
pripravi Vlada Republike Slovenije za decembrsko sejo Državnega zbora, pri čemer se skrajša 30-dnevni rok za predložitev predloga zakona poslancem.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o načinu opravljanja in
financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o načinu
opravljanja in financiranja prometa na
obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice - druga

obravnava na 14. seji, dne 27. 11. 1993,
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Predlog zakona o načinu opravljanja in

financiranju prometa na obostoječi železniški mreži ter rerganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja
Slovenske železnice za tretjo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije in decembrsko sejo Državnega zbora.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o razmerju plač v javnih zavodih in
državnih organih
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o razmerjih
plač v javnih zavodih in državnih organih
- prva obravnava, na 14. seji dne 26. 11.
1993, na podlagi 185. člena poslovnika
Državnega zbora, sprejel v naslednjem
besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
I.
1. Zakon o razmerju plač v javnih zavodih
in državnih organih je ustrezen in se v prvi obravnavi sprejme.
2. Upoštevajoč ustavno načelo delitve
oblasti ter ustrezno ureditev v zakonu
o poslancih ter predlogu zakona o sodniški službi je potrebno iz zakona izločiti
vse določbe, ki zadevajo določanje plač
poslancev, sodnikov, javnih tožilcev in
funkcionarjev, katerih status je vezan na
oba navedena zakona.
3. Predlagatelj naj pri pripravi besedila
predloga zakona za drugo obravnavo
prouči naslednje predloge;
nadomestila izgubljenega zaslužka za
čas opravljanja funkcije člana Državnega
sveta RS v skladu z 62. členom zakona
o Državnem svetu se izplačuje na podlagi
zahtevka za nadomestilo, ki ga predloži
izplačevalec plače, kjer je član Državnega sveta zaposlen;
- količniki za določitev osnovne plače
funkcionarjev so odvisni od zahtevnosti
funkcije in so za svetovalce v strokovnih
službah Urada predsednika republike,
Državnega zbora in Vlade Republike Slovenije od 6.00-9.00 (tabelarni del predloga zakona).
Ta dopolnitev se smiselno uporablja tudi
poročevalec

za plače svetovalcev v službah Državnega sveta;

klici v drugih dejavnostih, na katere se
zakon nanaša;

- v prvem odstavku 9. člena naj se v drugi vrstici za besedama »republiški upravi« doda besedilo »razen svetovalcev
v strokovnih službah Urada predsednika
republike, Državnega zbora in Vlade Republike Slovenije«;

- zakon naj uredi oziroma zagotovi tudi
poenotenje dodatkov k plačam;

- na koncu besedila 12. člena se črta
pika in doda besedilo: »ali funkcionar
organa na predlog predstojnika služb tega organa«;

- izravnati oziroma uravnotežiti bi bilo
potrebno vpliv specializacije na plačo zaposlenega, saj se ta bistveno razlikuje
med panogami ravno na osmi strokovni
stopnji.

- naslov zakona naj se dopolni z naslednjim besedilom »in v organih lokalnih
skupnosti«;
- predlagatelj naj do drugega branja zakona ponovno preveri merila za plače
direktorjev.
4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči možnost, da se že v prehodnem obdobju
vključijo v sistem razmerij plač tudi druge službe, zavodi, skladi, agencije ipd.,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija oziroma Vlada Republike Slovenije in
se v celoti ali delno financirajo iz javnih
sredstev.
5. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči naslednje pripombe:
- predvideni količniki za določitev plač
za tipična dela na področju šolstva in
kulture so v primerjavi z drugimi dejavnostmi prenizki;
- pedagoški delavci so neupravičeno
izvzeti iz sistema predvidenega napredovanja in se jih s tem postavlja v neenakopraven položaj v primerjavi z ostalimi po-

- ponovno naj se prouči ustreznost višine sredstev (3%), predvidene za delovno
uspešnost;

6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo v tabeli »Količniki za določanje osnovnih plač«
prouči:
- ustreznost dviga poklica višjih medicinskih sester za en plačilni razred, zlasti
tistih, ki delajo na oddelkih za intenzivno
nego in v patronažni službi;
- ustreznost uvedbe nove kategorije
v zdravstvu za medicinske sestre z visoko
izobrazbo;
- ustreznost razmerja po plačilnih razredih med gledališkimi delavci, zlasti
ustreznost razporeditve igralca;
- predlog, da se defektolog, ki se po
novem imenuje specialni pedagog, dislocira iz področja zdravstva in prenese
v področje šolstva.
7. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči možnost, da se za V. poglavjem zakonskega
besedila doda novo VI. poglavje, ki se
glasi:
a) »VI. NADOMESTILA TER DRUGI PREJEMKI IN POVRAČILA.«
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Skladno z navedenim se doda nov 22.
člen, ki se glasi:
»Zaposleni v javnih zavodih in državnih
organih imajo pravico do:
- nadomestila plače za čas odsotnosti
z dela;
- drugih osebnih prejemkov, regres za
letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči;
- povračila stroškov v zvezi z delom:
prehrana med delom, prevoz na delo in
z dela, terenski dodatek.

b) Skladno s predlagano dopolnitvijo
pod točko a) se ustrezno spremeni naslov zakona in sicer se za besedami »zakon o razmerjih plač« postavi vejica in
vstavi besedilo »o nadomestilih ter drugih prejemkih in povračilih«, preostali
del naslova ostane v besedilu kot je predložen, skupaj z dopolnitvijo na koncu besedila zakona, predlagano pod točko
3 stališč in sklepov.

Nadomestila ter drugi osebni prejemki
ter povračila se izplačujejo v višini, določeni s kolektivno pogodbo za negospodarstvo.«

8. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo strokovno
prouči in v največji možni meri upoševa
opozorila in pripombe, razviden iz menja
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve skupaj s konkretnimi pripombami
k 1., 2„ 4., 12., 15., 22., 23. in 27. členu
predloga zakona.

(Opomba: Poglavje in členi, ki sledijo, se
ustrezno preštevilčijo).

9. Predlagatelj naj pri pripravi besedila
predloga zakona za drugo obravnavo

prouči možnost, da se dopolni tretji odstavek 19. člena predloga zakona, skladno s tem, da naj zakon enotno uredi
sistem za določanje plač le za tisti del
dejavnosti javnih zavodov, ki je vezan na
javna sredstva.
II.
1. Državni zbor Republike Slovenije nalaga predlagatelju, da za drugo obravnavo
vključi omejitev višine deleža plače iz naslova delovne uspešnosti za posameznike na največ 20%.
2. Predlog zakona o razmerjih plač v javnih zavodih in državnih organih za drugo
obravnavo na seji Državnega zbora Republike Slovenije v mesecu januarju
1994, naj pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o usklajevanju pokojnin in
denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za
primer brezposelnosti v letu 1993 - prva
obravnava na 14. seji, dne 23. 11. 1993,
na podlagi 186. člena poslovnika Držav-

nega zbora sprejel v naslednjem besedilu.
SKLEP

in denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993 - prva obravnava se
ne sprejme.

Predlog zakona o usklajevanju pokojnin

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Skladu za investicije v zdravstvu
v obdobju od 1993 do 1997
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o Skladu za
investicije v zdravstvu v obdobju od 1993
do 1997 - prva obravnava, na 14. seji dne
27. 11. 1993, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora, sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Državni zbor ob koncu prve obravnave sprejema predloženo besedilo predloga zakona o Skladu za investicije v zdravstvu obdobju od 1993 do 1997 kot osnovo za drugo obravnavo in nalaga Vladi
Republike Slovenije, da pripravi besedilo
za drugo obravnavo za decmbersko sejo
Državnega Zbora v skladu s stališči in
sklepi Državnega zbora.
2. Predlagatelj naj ob pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo predloži tudi
možne rešitve, ki bi sistemsko urejale
pravni status skladov.
3. Sredstva za investicije v zdravstvu po
5. členu predloga zakona naj se koristijo
v skladu s planom, predvsem naj se koristijo sredstva, ki izhajajo iz prve, druge in
četrte alinee 5. člena. Za potrebna manjkajoča sredstva pa se naj koristijo sredstva, ki so predvidena po tretji alinei 5.
člena in to do višine, ki je potrebna za
6

letno realizacijo investicij, kot jih določa
program oziroma plan izvajanja investicij
v letih 1994 do 1997.
4. Predlagatelj naj do druge obravnave
ponovno prouči vprašanje ustanovitve
posebnega sklada za vodenje investicij.
Državni zbor predlaga, da se naj sklada
ne ustanovi, investicije v zdravstvu naj
vodi posebna strokovna skupina, imenovana v okviru Ministrstva za zdravstvo,
sredstva pa se naj vodijo na posebnem
računu Ministrstva za zdravstvo.
5. Predlagatelj naj ob pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo, v kolikor ne
bo upošteval predloga Državnega zbora,
da naj se Sklad za investicije v zdravstvu
ne ustanovi, poveča število članov upravnega odbora sklada ter določi, da del
članov upravnega odbora imenuje Vlada
Republike Slovenije, del pa Državni zbor
Republike Slovenije.

ve ponovno prouči 5. člen predlaganega
zakona in med vire sredstev sklada šteje
le del amortizacije tistih javnih zdravstvenih zavodov, ki so na prioritetni listi.
8. Državni zbor nalaga predlagatelju, da
v besedilu predloga zakona za drugo
obravnavo natančneje vgradi nadzor Državnega zbora nad porabo sredstev in
določilo, da mora sklad najmanj enkrat
letno poročati Državnemu zboru o zbranih sredstvih in njihovi porabi.
9. Državni zbor Republike Slovenije nalaga predlagatelju, da do druge obravnave ponovno prouči plan investicijskih vlaganj v javne zdravstvene zavode v Republiki Sloveniji v letu 1993 do 1997 in pri
tem upošteva nekatere gorenjske javne
zavode, ki so izpadli iz prioritetne liste;
- Splošna bolnišnica Jesenice: adaptacija ginekološko - porodniškega in internega oddelka s prenovo operacijskega bloka in pediatričnega oddelka:

6. Ministrstvo za zdravstvo naj ob pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
predloži tudi elaborat, iz katerega bo razvidno, zakaj in po kakšnih kriterijih so bili
za financiranje po tem zakonu izbrani
prav predlagani projekti.

- Univerzitetni inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik: adaptacija rentgenskega oddelka in bakteriološkega laboratorija;

7. Državni zbor Republike Slovenije nalaga predlagatelju, da do druge obravna-

- Psihiatrična bolnišnica Begunje: obnova pralnice, kuhinje in kotlovnice.
poročevalec

10. Državni zbor, nalaga predlagatelju
naj ponovno prouči plan investicijskih
vlaganj v javne zdravstvene zavode v Republike Sloveniji v letih 1993 do 1997 in
nameni v letu 1994 za nadomestno grad-

njo Porodnišnice v Novem mestu toliko
sredstev, da bo do konca leta 1994 možna preselitev tega oddelka v novo stavbo.

Slovenije, da pripravi oceno stanja na
investicijskem področju osnovnega
zdravstva in pripravi konkretne predloge
in njihovo reševanje.

11. Državni zbor nalaga Vladi Republike

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za
realizacijo temeljnih razvojnih programov Republike Slovenije v vzgoji in
izobraževanju
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov Republike Slovenije
v vzgoji in izobraževanju - prva obravnava, na 14. seji dne 27.11.1993, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora, sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Razlogi za izdajo zakona in cilji, ki jih
zasleduje zakonski predlog, so utemeljeni oziroma ustrezni:
2. V tretjem členu zakona se opredeli
točen znesek potrebnih sredstev v domači valuti. Višino sredstev, potrebnih za
izvedbo zakona, je potrebno zmanjšati za
delež sredstev, ki se v iste namene zagotavljajo že v okviru Proračuna Republike
Slovenije.
3. Državni zbor nalaga predlagatelju, da
ob predlogu zakona za drugo obravnavo
upošteva pripombe Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve ter predloži tudi prednostni vrstni
red nalog, določenih v drugem členu zakona.
4. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju
za drugo obravnavo v Državnem zboru
pripravijo predlagatelji v decembru 1993,
da ga bo mogoče obravnavati sočasno

s Proračunom Republike Slovenije za leto 1994.
5. Predlagatelj naj prouči možnost in potrebo, da se v predlagane projekte izgradnje športnih dvoran vključi ustrezen
objekt za Center srednjih šol v Velenju.
6. Predlagatelj naj prouči možnost, da se
v predlagane projekte vključijo poleg narodnih skupnosti in demografsko ogroženih področij v Republiki Sloveniji tudi
Slovenci v zamejstvu (v Italiji, Avstriji in
na Madžarskem).
7. Zaradi neizenačenega položaja občin
pri izvajanju dopolnilnih programov osnovnih šol, naj predlagatelj prouči za
drugo obravnavo tudi možnost finančne
izravnave vseh dopolnilnih programov
šol po občinah in ne samo računalniško
opismenjevanje in učenje tujih jezikov.
8. Predlagatelj naj ponovno prouči možnost investicije v narodnostno šolstvo in
v šolstvo na demografsko ogroženih območjih in s tem ustrezno dopolni predlog
zakona za drugo obravnavo.
9. Predlagatelj zakona naj ponovno prouči potrebo po investicijah v šolske objekte v občini Murska Sobota (gradivo
posredovano Ministrstvu za šolstvo in
šport) in se s tem dopolni gradivo Program investicij v šolske prostore za obdobje 1994-1997 (priloga zakona).
10. Med projekte, ki so navedeni v zako-

nu o zagotavljanju sredstev za realizacijo
temeljnih razvojnih programov Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju naj
se vnese tudi program občine Mozirje
- izgradnja OŠ v Rečici ob Savinji.
11. Program investicij v šolski prostor za
obdobje 1994-1997 se v točki Srednje
šolstvo novogradnje (točka 7) spremeni
tako, da se naslov točke LJUBLJANA ALI
DOMŽALE glasi samo DOMŽALE.
12. Predlagatelji naj do druge obravnave
zakona uskladijo 4. člen z zakonom
o proračunu in drugimi predpisi ter pri
tem proučijo in upoštevajo mnenje SDK.
13. Državni zbor Republike Slovenije
zahteva, da predsednik Vlade Republike
Slovenije pred drugo obravnavo:
predloga zakona o Skladu za investicije
v zdravstvu v obdobju od 1993-1997,
predloga zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih
programov obrambnih sil RS v letih
1994-2001 in
predloga zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih
programov v RS v vzgoji in izobraževanju
predoči Državnemu zboru, kako bodo
obremenitve iz omenjenih treh zakonov,
eventuelnih bodočih ter že sprejetih zakonov, ki presegajo memorandumsko
določena sredstva, vplivale na javno porabo Republike Slovenije za obdobje
1994-1997.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju programov
obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994—2001
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o zagotavljanju programov obrambnih sil Republike
Slovenije v letih 1994 - 2001 - prva
obravnava, na 14. seji dne 27. 11. 1993,
na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora, sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČ A IN SKLEPE
I.
1. Državni zbor Republike Slovenije meni, da je predlog zakona o zagotavljanju
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike
Slovenije v letih 1994-2001 ustrezen in ga
v prvi obravnavi sprejema.
poročevalec

2. Državni zbor predlagatelju zakona nalaga, da pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve k 2. in 4. členu ter prouči stališče
Odbora za finance in kreditno monetarno
politiko in mnenje SDK k 3. členu zakona
z dne 22. 11. 1993, št. 011-31/93.
3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
za drugo obravnavo ponovno oceni smotrnost predlagane strukture in obsega
nabav, predvidenih v tabelarnem pregledu zakona, na kar je bilo opozorjeno
v razpravi. V skladu s tem naj predlagatelj
do drugega branja spremeni predvideno
skupno vrednost opredeljenih sredstev,

predvidenih v drugem členu zakona. Pri
tem naj zagotovi, da bo struktura in obseg nabav skladna z obrambno doktrino,
ki naj jo hkrati s predlogom zakona za
drugo obravnavo predloži Državnemu;
zboru.
4. Predlagatelj zakona naj do druge
obravnave pripravi oceno potrebnih
sredstev, ki bodo predstavljala dodatno
obveznost, državnega proračuna za celotno realizacijo (kadrovsko usposabljanje, usposobitev potrebne infrastrukture,
vzdrževanje opreme, ipd.) temeljnih razvojnih programov obrambnih sil.
5. Predlagatelj naj za drugo obravnavo
predlog zakona pripravi tako, da bo iz
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njega jasno razvidno, da je sklepanje pogodb mogoče le do v zakonu predvidene
višine sredstev in le za strukturo ter obseg nabav, ki so taksativno navedene
v prilogi zakona ter da se bo v primeru
nižje cene nabav predvideni skupni znesek znižal.
i
Predvideni skupni znesek se bo ustrezno
zmanjšal za obseg sredstev, pridobljenih
s prodajo, oddajo ali pridobitvijo objektov in opreme oziroma premoženja na:
temelju pogodbe o sukcesiji premoženja
bivše SFRJ.
I
6. Predlagatelj naj v predlogu zakona za
drugo obravnavo zagotovi nadzor Državnega zbora nad sklepanjem in realizacijo
pogodb za nabave opreme v skladu s tem
zakonom.
Prav tako naj se opredeli obveznost vlade, da Državnemu zboru RS letno predlo-

ži poročilo o izvajanju in realizaciji zakona.

vil povečanje izvoza in odpiranje novih
trgov za naše proizvode.

7. Predlagatelj naj v predlogu zakona za
drugo obravnavo določi, da dinamiko izvajanja in prednostne letne naloge s področja temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil na predlog Vlade Republike Slovenije potrdi Državni zbor.

3. Minister pristojen za obrambo naj,
v sodelovanju z ministrom, pristojnim za
znanost in tehnologijo ter ministrom, pristojnim za gospodarske dejavnosti, pri
realizaciji razvojnih programov obrambnih sil zagotovi najvišjo možno zaposlitev
domačih raziskovalno razvojnih in gospodarskih zmogljivosti z:

II.
1. Predlagatelj naj sporoči Državnemu
zboru na kakšnih podlagah je pripravljena ocena potrebnih sredstev za posamezne nabave, saj je njihova cena glede
na pogoje dobave lahko zelo različna.
2. Predlagatelj naj ob predložitvi zakona
za drugo obravnavo seznani Državni
zbor, kako in v kakšnem deležu bo ob
nabavah v skladu s tem zakonom zagotovil vključevanje domače industrije in kako bo na podlagi dobav iz tujine zagoto-

- namenskimi vlaganji sredstev v raziskave in razvoj v Sloveniji ter
- pogojevanjem nakupov od tujih proizvajalcev na področju vojaške in nevojaške proizvodnje.
4. Predlagatelj pripravi predlog zakona
za drugo obravnavo za drugo decembrsko sejo Državnega zbora Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga odloka o stopnjah prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga odloka o stopnjah
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje na 14. seji, dne 29. 11. 1993, na
podlagi 173. člena poslovnika Državnega

zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije nalaga
Vladi Republike Slovenije, da pripravi in

Državnemu zboru predloži v obravnavo
ustrezne zakonske rešitve, ki bodo omogočile preglednejše financiranje subvencij za plačilo prispevne stopnje obveznega zdravstvenega zavarovanja kmetov.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o nacionalni produktivni
kinematografiji
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o nacionalni
produktivni kinematografiji - prva
obravnava, na 14. seji, dne 30. 11. 1993,
na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora, sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o nacionalni produktivni kinematografiji je ustrezen in se
v prvi obravnavi sprejme.
2. Predlagatelj zakona naj ustrezno skrajša in črta tiste določbe zakona, ki bodo
zajete za več področij hkrati v zakonu

o organiziranju in financiranju na področju kulture. To velja zlasti za področje
nacionalnega filmskega programa, ki naj
bi ga obravnavali kot del splošnega kulturnega programa za Slovenijo ter Društva slovenskih filmskih delavcev.,

5. Zakon o nacionalni produktivni kinematografiji se predloži v drugo obravnavo januarja 1994.

6. Vlada Republike Slovenije je v sodelovanju s filmskimi delavci v skladu z napotki delovnih teles Državnega zbora
3. Pri pripravi predloga zakona za drugo uredi vprašanje ustanovitve nacionalneobravnavo naj predlagatelj upošteva . ga filmskega sklada in ustanovitve nacimnenja in pripombe Sekretariata za za- onalne filmske tehnične baze.
konodajo in pravne zadeve ter Odbora za
kulturo, šolstvo in šport.
7. Vlada Republike Slovenije za prvo
obravnavo na januarski seji Državnega
4. Pri pripravi predloga zakona za drugo zbora pripravi predlog zakona o organiobravnavo naj predlagatelj sodeluje z Mi- zaciji in financiranju na področju kulture
nistrstvom za kulturo, ter Društvom slo- januarja 1994.
venskih filmskih delavcev.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o odpravi dvojnega državljanstva
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o odpravi
dvojnega državljanstva - prva obravnava, na 14. seji, dne 30.11.1993, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora, sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o odpravi dvojnega
državljanstva je ustrezen za drugo obravnavo.
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2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo vnese v zakonsko besedilo določbo, po kateri mora
pristojni upravni organ za notraje zadeve, ki je po zakonu pristojen za ugotavljanje državljanstva, delovati tako, da ne bo
noben posameznik zaradi načina vročitve ugotovitvene odločbe o prenehanju
državljanstva Republike Slovenije, ostal
brez državljanstva.

3. Predlagatelj naj vnese v besedilo
predloga zakona za drugo obravnavo dopolnitev v tem smislu, da bi določbe, ki se
nanašajo na odpravo dvojnega državljanstva, ne veljale za državljane Republike
Slovenije po rodu. Predlagatelj naj posebej prouči možnost, da bi se za posvojene otroke, ki imajo poleg slovenskega
tudi državljanstvo katere od držav bivše
Jugoslavije, uredilo vprašanje odprave
poročevalec

dvojnega državljanstva na način, ki velja
za državljane Republike Slovenije po
rodu.

zakona za drugo obravnavo upošteva
mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve.

tudi dodatek, s katerim avtor izjave prevzema pravne posledice njene morebitne
neresničnosti.

4. Variante k 8., 9. in 10. členu predloga
zakona se črtajo tako, da se ohrani osnovno besedilo navedenih zakonskih določb.

6. Pri dodelavi zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj opusti zaostritev
v 4. členu (dokaz o prenehanju državljanstva tuje države) oziroma ta člen v celoti.
V 1. členu naj podana izjava o pripadnosti in lojalnosti slovenski državi vsebuje

7. Državni zbor Republike Slovenije nalaga predlagatelju zakona o odpravi dvojnega državljanstva, da naj za drugo
obravnavo natačno definira izjeme, v katerih primerih bi se tolerirat kljub zakonu,
status dvojnega državljanstva.

5. Predlagatelj naj pri pripravi predloga

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi poročila o gospodarskih družbah, podjetjih in
zavodih
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za katere
v skladu s prvim odstavkom 20. člena
zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja
prepoved poslovanja z državo, javnimi
podjetji in javnimi zavodi na 14. seji, dne

.30. 11. 1993, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor se je seznanil s spremembo poročila o gospodarskih družbah po-

djetjih ali zavodih, za katere je v skladu
s prvim odstavkom 20. člena zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno veljavnostjo, velja prepoved poslovanja z državo z javnimi podjetji in javnimi zavodi. Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi parlamentarne preiskave o domnevnem škodljivem,
nedopustnem in nezakonitem ter neustavnem delovanju in poslovanju IS SML ter
Postojne, Trbovelj in Izole
Državni zbor Republike Slovenije je ob
odreditvi
parlamentarne
preiskave
o domnevnem škodljivem, nedopustnem
in nezakonitem ter neustavnem delovanju in poslovanju Izvršnega sveta Skupščine Mesta Ljubljane ter o sumu zlorabe
pooblastil nekaterih javnih funkcionarjev
in drugih tovrstnih nepravilnosti razširil
parlamentarno preiskavo še na izvršne
svete skupščin občin Postojna, Trbovlje
in Izola ter na vse tiste izvršne svete
skupščin občin, pri katerih delovanju so
bile s strani Službe družbenega knjigo-

vodstva ali drugih pristojnih državnih organov ugotovljene nepravilnosti in nezakonitosti na 14. seji, dne 30. 11. 1993, na
podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve se zadolži, da za 16.
sejo Državnega zbora pripravi predlog
odloka o ustanovitvi in sestavi preiskovalne komisije za parlamentarno preiska-

vo o domnevnem škodljivem, nedopustnem in nezakonitem ter neustavnem delovanju in poslovanju Izvršnega sveta
Skupščine Mesta Ljubljane, izvršnih svetov skupščin občin Postojna, Trbovlje in
Izola ter vseh tistih izvršnih svetov skupščin občin pri katerih delovanju so bile
s strani Službe družbenega knjigovodstva ali drugih pristojnih državnih organov ugotovljene nepravilnosti in nezakonitosti ter o sumu zlorabe pooblastil nekaterih javnih funkcionarjev in drugih tovrstnih nepravilnosti.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi zaprosila TJT v Ljubljani v zvezi s poslansko
imuniteto poslanca Zmaga Jelinčiča
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi zaprosila Temeljnega javnega
Tožilstva v Ljubljani, Enota v Ljubljani,
zaradi vložene kazenske ovadbe zoper
poslanca Državnega zbora v zvezi s poslansko imuniteto po drugem odstavku
83. člena Ustave Republike Slovenije na
14. seji, dne 30. 11. 1993, na podlagi
drugega odstavka 38. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 83. člena Ustave
Republike Slovenije in prvega odstavka
22. člena zakona o poslancih v zvezi z zaprosilom Temeljnega javnega tožilstva
v Ljubljani - Enota v Ljubljani, o vloženih
kazenskih ovadbah pod opravilno številko Kt 1744/93 zaradi kaznivega dejanja

razžalitve po členu 106/11 in I Kazenskega
zakona Republike Slovenije v zvezi s členom 114/11 Kazenskega zakona Republike Slovenije in pod opr. št. Kt 2156/93
zaradi kaznivega dejanja žaljive obdoižttve po členu 108/11 in I Kazenskega zakona Republike Slovenije v zvezi s členom
114/11 Kazenskega zakona Republike Slovenije prizna imuniteto poslancu Državnega zbora Republike Slovenije gospodu
Zmagu Jelinčiču.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga odloka o soglasju k imenovanju Franca
Koširja za v.d. gen. direktorja ZZZS
Držav/hi zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga odloka o soglasju
k imenovanju gospoda Franca Koširja za
vršilca dolžnosti generalnega direktorja
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 14. seji dne 30. 11. 1993, na
poročevalec

podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Skupščina Zavoda za zdravstveno zava-

rovanje Slovenije naj takoj in brez odlašanja opravi postopek za imenovanje generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ga po
imenovanju posreduje v soglasje Državnemu zboru Republike Slovenije.
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Predlog zakona o POSEBNEM PROMETNEM DAVKU OD CIGARET in
predlog zakona o POSEBNEM PROMETNEM DAVKU OD ALKOHOLNIH
PIJAČ - EPA 442 in 443 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 56. seji dne 2. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POSEBNEM PROMETNEM
DAVKU OD CIGARET IN
- PREDLOGA ZAKONA O POSEBNEM PROMETNEM
DAVKU OD ALKOHOLNIH PIJAČ,
ki vam ju pošiljamo v obravnavo za decembrsko sejo
zbora na podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije po hitrem postopku.
Sprejem navedenih predlogov zakonov po hitrem
postopku je nujen zaradi zagotovitve virov dohodkov za
proračun Republike Slovenije za leto 1994. Zaradi predlaganih sprememb zakona o dohodnini, zaradi katerih bo
prišlo do zmanjšanja davčnih obveznosti zavezancev za
dohodnino, je potrebno zagotoviti druge vire. Vlada Republike Slovenije meni, da je predlagana obdavčitev cigaret

in alkoholnih pijač s trošarinami v skladu z zastavljeno
politiko, opredeljeno v izhodiščih za II. fazo davčne
reforme in za davčno politiko v letu 1994.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu za
finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Andrej ŠIRCELJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Nevenka BEČ, svetovalka ministra za finance.

Predlog zakona o posebnem prometnem davku od cigaret
UVOD
1. OCENA STANJA
Po veljavni ureditvi so tobačni izdelki obdavčeni po stopnji in
zneskih iz tarifne številke 6 tarife davka od prometa proizvodov, ki je sestavni del zakona o prometnem davku (Uradni list
RS, št. 4/92).
Obdavčitev cigaret je izvedena preko obdavčitve z ad valorem
stopnjo (v % od davčne osnove) in z akcizo, to je nominalnim
zneskom v tolarjih na zavitek cigaret. Stopnja obdavčitve je
določena v višini 45% od davčne osnove, ki predstavlja maloprodajno ceno cigaret z vključenim prometnim davkom. Ta
osnova se določi tako, da se na končno prodajno ceno proizvajalca oziroma uvoznika (proizvodna oziroma uvozna cena,
povečana za odvisne stroške in priznano razliko v ceni) uporabi predpisan davek, izračunan po preračunani stopnji, in
sicer 1/1 - 0,45 = 1,818.
Tako določeni prodajni ceni cigaret se po tarifi doda akciza
v višini 35 tolarjev za zavitek uvoženih in licenčnih cigaret,
v višini 18 tolarjev za zavitek ekstra domačih cigaret in 9 tolarjev za vse vrste cigaret domačih kakovostnih skupin. Delež
davka v maloprodajni ceni cigaret tako znaša od 50% do 60%
cene oziroma izražena na način davčne stopnje od 100% do
150%

V zakonu je predvidena obdavčitev vseh vrst cigaret v enakem
znesku.
Zavezanec za plačilo davka je proizvajalec oziroma uvoznik
cigaret, pri uskladitvi zneska z rastjo maloprodajnih cen pa
tudi pravna oseba ali zasebnik, ki opravlja trgovsko oziroma
gostinsko dejavnost, in ki se po predpisih o prometnem davku
šteje za končnega potrošnika tobačnih izdelkov.
V zakonu je določeno, da se glede nastanka davčne obveznosti, evidentiranja prometa, obračunavanja in plačevanja
davka, kraja plačila, zastaranja, popisa pri spremembi višine
obdavčitve, nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem
davka, pravnih sredstev, zamudnih obresti in kazenskih
določb, uporabljajo določbe veljavnega zakona o prometnem
davku.
V zakonu je predvideno pooblastilo Vladi Republike Slovenije, da lahko spreminja znesek davka v skladu z rastjo maloprodajnih cen.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Na podlagi podatkov o prodanih količinah tobačnih znamk
v letu 1993 ocenjujemo letni učinek priliva iz naslova dodatne
obdavčitve cigaret v višini okoli 7 milijard tolarjev.
BESEDILO ČLENOV

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Namen dodatne obdavčitve cigaret je poleg nadaljnjega prilagajanja višine obdavčitve državam evropske skupnosti predvsem fiskalnega značaja, glede na to, da je potrebno zagotoviti nove davčne vire za državni proračun.
3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Zakon uvaja dodatno obdavčitev cigaret na ozemlju Republike Slovenije, in sicer v znesku 30 tolarjev po zavitku dvajset
cigaret s tem, da se znesek sorazmerno zmanjša oziroma
poveča, če je v zavitku manj ali več kot dvajset cigaret.
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1-člen
S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja posebnega prometnega davka od cigaret.
2. člen
Posebni prometni davek od cigaret se plačuje od vseh vrst
cigaret, ki se dajo v promet na ozemlju Republike Slovenije,
razen od cigaret, ki se prodajo prostim carinskim prodajalnam na letališčih in v pristaniščih oziroma lukah, ki so odprte
za mednarodni promet.
poročevalec

3. člen
Zavezanec za obračunavanje in plačevanje posebnega prometnega davka od cigaret je proizvajalec oziroma uvoznik
cigaret.
Pri spremembi zneska davka je zavezanec tudi pravna oseba
oziroma zasebnik, ki opravlja trgovsko ali gostinsko dejavnost, ki se po tem zakonu in po zakonu o prometnem davku
(Uradni list RS, št. 4/92) šteje za končnega potrošnika tobačnih izdelkov.
4. člen
Posebni prometni davek od cigaret se plačuje v znesku 30
tolarjev po zavitku dvajset cigaret.

davek od cigaret, se glede nastanka davčne obveznosti, evidentiranja prometa, obračunavanja in plačevanja davka, kraja
p ačila, zastaranja, popisa, nadzora nad obračunavanjem in
plačevanjem davka, pravnih sredstev, obnove postopka, vračila davka, zamudnih obresti in kazenskih določb, uporabljajo
določbe zakona o prometnem davku, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
8. člen
Davčni zavezanci, ki opravljajo trgovsko ali gostinsko dejavnost in se pri prometu cigaret štejejo za končne potrošnike,
morajo ob uveljavitvi tega zakona popisati cigarete na zalogi
in določiti nove prodajne cene cigaret ter plačati posebni
prometni davek od cigaret na predpisani račun v 5 dneh po
popisu oziroma s prvo redno akontacijo.

Znesek iz prejšnjega odstavka se sorazmerno zmanjša oziroma poveča, če je v zavitku manj ali več kot dvajset cigaret.
5. člen
Prihodki od posebnega prometnega davka od cigaret pripadajo proračunu Republike Slovenije.
6. člen
Vlada Republike Slovenije lahko spreminja znesek davka iz 4.
člena tega zakona v skladu z rastjo maloprodajnih cen.

9. člen
Davčni zavezanec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
najmanj 100.000 tolarjev če ne obračuna, nepravilno obračuna in ne vplača posebnega prometnega davka od ciaaret
(4., 7. in 8. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
10. člen

7. člen
Za promet cigaret, od katerih se plačuje posebni prometni-

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1994.

OBRAZLOŽITEV
Z zakonom o posebnem prometnem davku od cigaret je
predlagana uvedba dodatnega prometnega davka od cigaret.
Zakon je pripravljen na podlagi sklepa Državnega zbora
Republike Slovenije, sprejetega na 13. seji dne 12. 11. 1993,
da Vlada Republike Slovenije pripravi zakonsko podlago za
uvedbo akcize (trošarine) na tobačne izdelke.
Davek od cigaret po tem zakonu se bo plačeval v višini 30
tolarjev po zavitku dvajset cigaret, pri čemer se bo znesek
sorazmerno zmanjšal oziroma povečal, če bo v zavitku manj
ali več kot dvajset cigaret.
V zakonu so glede opredelitve davčnega zavezanca predlagane enake rešitve, kot v zakonu o prometnem davku, glede
načina obračunavanja in plačevanja posebnega davka od
cigaret, evidentiranja, nadzora, kaznovalne politike, zamudnih obresti, pravnih sredstev pa je predlagano, da se uporabljajo določbe zakona o prometnem davku glede na to, da je
v navedenem zakonu že uvedena obdavčitev cigaret v znesku
po zavitku dvajset cigaret ter se tako lahko uporabljajo vse
tiste določbe, ki se nanašajo na to obdavčitev tudi za predlagano dodatno obdavčitev po tem zakonu.
Pri pripravi zakona je predlagatelj izhajal iz davčnih ureditev
v državah evropske skupnosti, kjer so tobačni izdelki predmet
večjega obdavčevanja s posrednimi dajatvami. Tržno razvite
države imajo poleg splošnega prometnega davka uvedene
tudi t.l. akcize, ki obsegajo obdavčitev poimenično naštetih
vrst blaga po praviloma močno zvišanih stopnjah. V skupino
najpomembnejših se uvrščajo akcize na tobačne izdelke.
Poleg 'obdavčitve z akcizami imajo v vseh državah evropske

poročevalec

skupnosti promet tobačnih izdelkov obdavčen še z davkom
na dodano vrednost, ki se plačuje od vrednosti tobačnih
izdelkov, v katero se vključujejo tudi zneski akciz.
Predlagana višina akcize je zastavljena v smeri prilagajanja
ciljnemu znesku obdavčevanja cigaret z akcizami, opredeljenemu s strani Evropske skupnosti, to je akciza v višini 19,5
ECU za 1.000 kosov cigaret.
Predlagana obdavčitev cigaret v Sloveniji z dodatnim davkom
je primerljiva z višino obdavčitve v državah evropske skupnosti, kar je razvidno iz primerjalne tabele.
Primerjalna tabela:

država
Belgija
Luksemburg
Portugalska
Francija
Španija
obstoječe
Slovenija
predlog
Nemčija
Danska
Velika Britanija
Grčija

akciza v ECU ad valorem
na 1.000 cigaret
v % od
davčne osnove
55,55
1
55,55
1,2
54
7
53
4,5
45
0,3
45
5.5 - 12
12.5 - 19
31
80.6
52
12

45
31,5
21
21
26
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Predlog zakona o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač
UVOD
1. OCENA STANJA
Alkoholne pijače so po zakonu o prometnem davku (Uradni
list RS, št. 4/92) obdavčene po naslednjih stopnjah glede na
vrsto alkoholne pijače:
1. po stopnji 80% je obdavčeno naravno žganje in vinjak ter
druge alkoholne pijače (desertna vina, žgane pijače) ter vinski
destilat;
2. po stopnji 20% je obdavčeno pivo in
3. po stopnji 10% je obdavčeno naravno vino.
Zavezanec za obračun in plačilo prometnega davka po navedenem zakonu je tisti prodajalec, ki prodaja pijače kupcem
v končni potrošnji. Davek se obračunava od osnove, ki jo
predstavlja prodajna cena pijač, ki ne vsebuje prometnega
davka. V davčno osnovo se vštevajo tudi odvisni stroški, ki jih
prodajalec zaračuna kupcu. Na tako ugotovljeno osnovo se
uporabi predpisana davčna stopnja prometnega davka.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Namen dodatne obdavčitve alkoholnih pijač je poleg potrebe
po zagotovitvi sredstev državnemu proračunu, tudi približanje
sistemu obdavčevanja alkoholnih pijač državam evropske
skupnosti, kjer imajo alkoholne pijače poleg ad valorem stopnje (v % od davčne osnove) obdavčene tudi z nominalnimi
zneski davka.

BESEDILO ČLENOV:
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač.
2. člen
Posebni prometni davek od alkoholnih pijač se plačuje od
pijač, ki se uvrščajo v tarifno številko 7 tarife davka od prometa proizvodov (Uradni list RS. št. 4/92), od naravnega vina,
ki se uvršča v tarifno številko 2 tarife davka od prometa
proizvodov ter od piva, ki se uvršča v tarifno številko 1 tarife
davka od prometa proizvodov.
Pivo se šteje za alkoholno pijačo ne glede na volumenski
odstotek alkohola v pivu.
3. člen
Zavezanec za obračunavanje in plačevanje posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač je proizvajalna pravna
oseba, zasebnik - proizvajalec, fizična oseba - proizvajalec
ter uvoznik alkoholnih pijač.
4. člen
Posebni prometni davek od alkoholnih pijač znaša:
- 75.000 tolarjev za 100 volumenskih odstotkov alkohola na
hektoliter naravnega žganja in vinjaka ter drugih alkoholnih
pijač (desertnih vin, žganih pijač) ter vinskega destilata,

3. CIUI IN NAČELA ZAKONA

- 3.600 tolarjev za hektoliter naravnega vina,

Zakon uvaja dodatno obdavčitev alkoholnih pijač, ki so v prometu v Republiki Sloveniji.

- 2.000 tolarjev za hektoliter piva.

V zakonu so določeni zneski davka v višini 75.000 tolarjev za
100 volumenskih odstotkov alkohola na hektoliter naravnega
žganja in vinjaka ter drugih alkoholnih pijač (desertnih vin,
žganih pijač) ter vinskega destilata, 3.600 tolarjev za hektoliter
naravnega vina in 2.000 tolarjev za hektoliter piva. Pri obdavčitvi piva in naravnega vina višina davka ni odvisna od volumenskega odstotka alkohola, kot je to določeno za t. im.
močne alkoholne pijače.
Po zakonu bodo morali davek obračunavati in plačevati proizvajalci oziroma uvozniki alkoholnih pijač.
V zakonu-je določeno, da se posebni davek ne bo plačeval od
izvoza alkoholnih pijač ter od prodaje alkoholnih pijač prostim carinskim prodajalnam na letališčih in v pristaniščih
oziroma lukah, ki so odprte za mednarodni promet.
Nadalje je določeno, da se glede nastanka davčne obveznosti,
evidentiranja prometa, obračunavanja in plačevanja davka,
kraja plačila, zastaranja, nadzora nad plačevanjem davka,
pravnih sredstev, zamudnih obresti in kazenskih določb, uporabljajo določbe zakona o prometnem davku, kolikor v predlaganem zakonu ni drugače določeno.
V zakonu je dano tudi pooblastilo ministru za financce, da
izda podrobnejše predpise o načinu obračunavanja in plačevanja posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač ter
Vladi Republike Slovenije, da usklajuje zneske davka v skladu
z rastjo maloprodajnih cen.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Na podlagi podatkov o količinskem prometu alkoholnih pijač
je ocenjen letni efekt priliva okoli 1 milijarde tolarjev pri vinu,
1,4 milijarde pri pivu ter 1,5 milijarde tolarjev pri drugih
alkoholnih pijačah.
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5. člen
Posebni prometni davek od alkoholnih pijač se ne plačuje od
pijač, ki se izvozijo ter od pijač, ki se prodajo prostim carinskim prodajalnam na letališčih in v pristaniščih oziroma
lukah, ki so odprte za mednarodni promet.
6. člen
Prihodki od posebnega prometnega davka od alkoholnih
pijač pripadajo proračunu Republike Slovenije.
7. člen
Za promet alkoholnih pijač, od katerih se plačuje posebni
prometni davek od alkoholnih pijač, se glede nastanka
davčne obveznosti, evidentiranja prometa, obračunavanja in
plačevanja davka, kraja plačila, zastaranja, nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem davka, pravnih sredstev, obnove
postopka, vračila davka, zamudnih obresti in kazenskih
določb, uporabljajo določbe zakona o prometnem davku,
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
8. člen
Minister za finance izda podrobnejše predpise o načinu obračunavanja in plačevanja posebnega prometnega davka od
alkoholnih pijač.
9. člen
Vlada Republike Slovenije lahko spreminja znesek iz 4. člena
tega zakona v skladu z rastjo maloprodajnih cen.
poročevalec

10. člen
Davčni zavezanec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
najmanj 100.000 tolarjev če ne obračuna, nepravilno obračuna in ne vplača posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač (4. in 7. člen).

2 denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
11. člen
Ta zakon začne veljati 1. marca 1994.

OBRAZLOŽITEV
Z zakonom o posebnem prometnem davku od alkoholnih
Primerjalna tabela za PIVO
pijač je predlagana uvedba dodatnega prometnega davka od
alkoholnih pijač.
država
akciza v ECU
za hektoliter
Zakon je pripravljen na podlagi sklepa Državnega zbora
Francija
1,6-2,9
Republike Slovenije, sprejetega na 13. seji dne 12. 11. 1993,
da Vlada Republike Slovenije pripravi zakonsko podlago za
Španija
2-4
Nemčija
6,2-7,7
uvedbo akcize (trošarine) na alkoholne pijače.
obstoječe
0
Davek se bo plačeval v naslednjih zneskih:
Slovenija
predlog
14
1. 75.000 tolarjev za 100 volumenskih odstotkov alkohola na
Portugalska
11
Danska
55-66
hektoliter naravnega žganja in vinjaka ter drugih alkoholnih
Irska
129
pijač (desertnih vin, žganih pijač) ter vinskega destilata,
2. 3.600 tolarjev za hektoliter naravnega vina,

ad valorem
v % od dav. osn.
18,6
15
15
20
20
30
25
12,5

Primerjalna tabela za VINO

3. 2.000 tolarjev za hektoliter piva.
V zakonu je določeno, da je davčni zavezanec proizvajalec
oziroma uvoznik alkoholnih pijač. Glede nastanka davčne
obveznosti, evidentiranja prometa, obračunavanja in plačevanja davka, kraja plačila, zastaranja, nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem davka, pravnih sredstev, obnove
postopka, vračila davka, zamudnih obresti in kazenskih
določb pa se bodo uporabljale določbe zakona o prometnem
davku.
Pri določitvi višine obdavčitve pri posameznih vrstih alkoholnih pijač je predlagatelj zakona izhajal iz rešitev v državah
Evropske skupnosti, v katerih so žgane alkoholne pijače ter
vino in pivo obdavčene s posebnim zneskom davka pred
obdavčitvijo z davkom na dodano vrednost.
Iz primerjalnih tabel je razvidno, da se bo Slovenija uvrstila
med države, ki imajo visoko obdavčene t. i. žgane alkoholne
pijače, medtem ko se bo pri razvrščanju glede na obdavčitev
piva uvrstila med države z nižjo stopnjo obdavčitve in tako
uvrstitev obdržala tudi pri razvrščanju glede obdavčitve vina.
Harmonizacija posredne obdavčitve v Evropski skupnosti
zahteva od držav članic prilagoditev obdavčitve alkoholnih
pijač ciljnim stopnjam, katerim se Slovenija s predlagano
obdavčitvijo približuje.

država
Italija
Irska
Danska
Nemčija
Nizozemska
Belgija
Grčija
Španija
Francija
Portugalska
obstoječe
Slovenija
predlog

akciza v ECU
za hektoliter
454
255-510
93-221
138
38-134
36,6
35
37-40
3,3-40
-0,5
0
25

ad valorem
v % od dav. osn.
18
12,5
25
15
18,5
19,5
18
15
18,6
30
10
10

Primerjalna tabela za 1.1. ŽGANE ALKOHOLNE
PIJAČE
država
Danska
Nizozenmska
Francija
obstoječe
Slovenija
predlog
Nemčija
Italija
Portugalska
Španija
Grčija

akciza v ECU
za hektoliter
1880
1472
676-1175
0
<
525
1330
561
490
462
70

ad valorem
v % od dav. osn.
37,5
18,5
18,6
80
80
15
18
30
15
18
4

poročevalec
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Predlog zakona o STRUKTURI NEKATERIH NALOŽB DOLOČENIH
JAVNIH ZAVODOV, SKLADOV IN ZAVAROVALNIH ORGANIZACIJ
- EPA

233 - TRETJA OBRAVNAVA

Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 2. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O STRUKTURI NEKATERIH
NALOŽB DOLOČENIH JAVNIH ZAVODOV, SKLADOV
IN ZAVAROVALNIH ORGANIZACIJ,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa
14. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 23/111993 ter 174. in 195. 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 in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu za
finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Igor ZOBOVNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in
zavarovalnih organizacij
1. člen
S tem zakonom se določa struktura nekaterih naložb določenih javnih zavodov in skladov na ravni države (v nadaljnjem
besedilu: institucionalni investitorji) in sicer:
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
- Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
- Sklada Republike Slovenije za razvoj,
- Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva,
- drugih skladov Republike Slovenije, določenih s posebnim
zakonom.
S tem zakonom se določa tudi struktura finančnih naložb
zavarovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnic).

2. člen
Za zagotavljanje varnosti poslovanja morajo imeti institucionalni investitorji med svojimi naložbami naslednje deleže
v vrednostnih papirjih, ki jih je izdala ali za njih jamči Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: državni vrednostni
papirji):
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - najmanj
80% rezervnega sklada,

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
- najmanj 80% rezervnega sklada,
- Stanovanjski sklad Republike Slovenije od naložb, ki niso
dane kot dolgoročni krediti za pomoč pri odplačevanju posojil ali kot posojilo z ugodno obrestno mero za reševanje
stanovanjskih vprašanj - najmanj 80%,
- Sklad Republike Slovenije za razvoj od likvidnih sredstev
- najmanj 10%,
- Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva
od naložb, ki niso v projektih malega gospodarstva - najmanj
80%,
- drugi skladi Republike Slovenije od finančnih naložb
- najmanj 30%, če poseben zakon ne določa drugače.
3. člen
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
mora pri upravljanju kapitalskega sklada upoštevati merila
o strukturi naložb investicijskih družb po posebnem zakonu.
Za ugotavljanje strukture naložb iz prejšnjega odstavka vodi
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za
kapitalski sklad ločeno izkaze denarnih tokov ter pri izkazovanju uspeha ločen prikaz izida.
4. člen
Zavarovalnice morajo imeti najmanj 20% svojih finančnih
naložb v državnih vrednostnih papirjih.
5. člen

Skladno s predlogom komisije za poslovnik, z dne
23. 11. 1993, se amandma|i k predlogu zakona
vlagajo do začetka obravnave na se|i državnega
zbora. Državni zbor bo navedeni predlog zakona
obravnaval na se|i, ki se bo pričela 17. decembra
1993.
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Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije mora imeti za del
poslovanja, ki se nanaša na prostovoljno zdravstveno zavarovanje, najmanj 20% svojih finančnih naložb v državnih vrednostih papirjih.
Za ugotavljanje strukture naložb iz prejšnjega odstavka vodi
Zavod za zdravstveno zavarovanje za del poslovanja, ki se
poročevalec

i

nanaša na prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ločeno
izkaze denarnih tokov pri izkazovanju uspeha ločen prikaz
izida iz naslova prostovoljnega zavarovanja.

prekršek institucionalni investitor oziroma zavarovalnica, ki
ne predloži podatkov iz 6. člena tega zakona.

6. član

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba institucionalnega investitorja oziroma zavarovalnice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

Institucionalni investitorji in zavarovalnica morajo v zvezi
z izvajanjem tega zakona sporočati Ministrstvu, pristojnemu
za finance podatke, ki jih določi minister, pristojen za finance.

9. člen

Minister, pristojen za finance predpiše obliko izkazov in poročil, ki jih morajo za izvajanje tega zakona predložiti institucionalni investitorji in zavarovalnice.

Institucionalni investitorji morajo stanje svojih naložb uskladiti z določbami 2. in 5. člena tega zakona najpozneje
v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona, in sicer tako, da vsak
mesec uskladijo najmanj eno tretjino potrebnega zneska.

7. člen

Rok, določen v prvem odstavku tega člena, lahko ministrstvo,
pristojno za finance, zaradi preprečitve večjih motenj na trgu
vrednostnih papirjev, posameznim institucionalnim investitorjem podaljša za največ 3 mesece.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek institucionalni investitor oziroma zavarovalnica:
- če ne oblikuje naložb po 2. do 5. členu tega zakona,
- če ne izdeluje ločeno izkaze denarnih tokov ter pri izkazovanju uspeha ločen prikaz izida iz 3. in 5. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba institucionalnega investitorja oziroma zavarovalnice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

10. člen
Zavarovalnice morajo stanje svojih naložb uskladiti z določbami 4. člena tega zakona najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona, in sicer tako, da vsak mesec uskladijo najmanj eno dvanajstino potrebnega zneska.
11. člen

8. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za

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

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 23. 11. 1993 ob
obravnavi predloga zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij
- druga obravnava sprejel sklep, da predlog zakona za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
K predlogu zakona o strukturi nekaterih naložb določenih
javih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij - druga
obravnava sta bila vložena dva amandmaja Odbora za finance
in kreditno-monetarno politiko, ki ju je Državni zbor tudi
sprejel in sicer:
1.) amandma k 2. členu predloga zakona:
V tretji alinei prvega odstavka se številka »65%« nadomesti
z '80%';
2.) amandma k 9. členu predloga zakona:
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
Rok, določen v prvem odstavku tega člena, lahko ministrstvo,
Dristoino za finance, zaradi preprečitve večjih motenj na trgu

poročevalec

vrednostnih papirjev, posameznim institucionalnim investitorjem podaljša za največ 3 mesece.
Na osnovi sprejetih amandmajev na seji Državnega zbora
Republike Slovenije k predlogu zakona o strukturi nekaterih
naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih
organizacij, so v besedilu posamezih členov predloga zakona
- tretja obravnava nastale v primerjavi s predlogom zakona
- druga obravnava naslednje spremembe:
- sprejeti amandma k tretji alinei prvega odstavka 2. člena
pomeni povečanje obveznih naložb Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije v državne vrednostne papirje na najmanj
80% tistih naložb, ki niso dane kot dolgoročni krediti za
pomoč pri odplačevanju posojil ali kot posojilo z ugodno
obrestno mero za reševanje stanovanjskih vprašanj;
- sprejeti amandma k 9. členu daje možnost ministrstvu za
finance, da lahko zaradi preprečitve večjih motenj na trgu
vrednostnih papirjev, posameznim institucionalnim investitorjem, podaljša prilagoditveni rok za njihove naložbe
v državne vrednostne papirje, vendar za največ tri mesece.
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Predlog zakona o NAČINU OPRAVLJANJA IN FINANCIRANJA PROMETA
NA OBSTOJEČI ŽELEZNIŠKI MREŽI TER REORGANIZACIJI IN
LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU JAVNEGA PODJETJA SLOVENSKE
ŽELEZNICE - EPA 300 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 2. decembra 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O NAČINU OPRAVLJANJA IN FINANCIRANJA PROMETA NA OBSTOJEČI ŽELEZNIŠKI MREŽI TER
REORGANIZACIJI IN LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU JAVNEGA PODJETJA SLOVENSKE ŽELEZNICE,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 14.
seje Državnega zbora Republike Slovenije dne 27/11-1993 in
174. in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
Hkrati je Vlada Republike Slovenije določila besedilo amandmajev k predlogu zakona o načinu opravljanja in financirania

prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske
železnice, ki vam jih pošiljamo v prilogi.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
delovnih telesih sodelovala:
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze.

Predlog zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški
mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske
železnice
- storitve železniškega kombiniranega prometa;

I. SPLOŠNA DOLOČBA

- varnost in urejenost železniškega prometa.

1.člen
Ta zakon opredeljuje železniške prometne storitve, določa
pogoje in način njihovega opravljanja v delu, ki ga zagotavlja
Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: republika) zaradi
javnega interesa, ureja gospodarjenje z železniško infrastrukturo ter določa reorganizacijo in način lastninskega preoblikovanja javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana p. o.
(v nadaljnjem besedilu: Slovenske železnice).
II. PROMETNE STORITVE

Storitve iz četrte alinee prvega odstavka tega člena se opravljajo na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.
4. člen
Sredstva za financiranje vzdrževanja in razvoja železniške
infrastrukture ter sofinanciranja železniških prometnih storitev iz prejšnjega člena se zagotavljajo Iz:

2. člen
Železniške prometne storitve so prevoz potnikov (storitve
železniškega potniškega prometa) in blaga (storitve železniškega tovornega prometa) v notranjem in mednarodnem prometu po železnici in storitve, ki so neposredni pogoj za
njihovo opravljanje (vzdrževanje in razvoj železniške infrastukture, varnost in urejenost železniškega prometa).
Železniške prometne storitve se opravljajo na način in pod
pogoji, ki jih določajo zakon, železniške konvencije in splošni
pogoji prevoza.
3. člen

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada)
predpiše način opravljanja storitev iz prve, druge in tretje
alinee prejšnjega odstavka.

- nadomestila za uporabo železniške infrastrukture;
- cene železniških prometnih storitev;
- proračuna republike;
- iz kreditov, za katere da poroštvo republika na podlagi
posebnega zakona;
- Iz sredstev vlaganj tujih oseb pod pogoji zakona.

^

V okviru železniških prometnih storitev zagotavlja republika
zaradi javnega interesa:
- storitve vzdrževanje in razvoja železniške infrastrukture;
- storitve železniškega potniškega prometa;

5. člen
Nacionalni program, ki vsebuje dolgoročno strategijo razvoja
železniškega prometa, ki ga zagotavlja republika zaradi javnega interesa, sprejme Državni zbor.
6. člen

Skladno t predlogom komisije za poslovnik, z dne
23. 11. 1993, se amandmaji k predlogu zakona
vlagajo do začetka obravnava na seji državnega
zbora. Državni zbor bo navedeni predlog zakona
obravnaval na sajl, ki se bo pričela 17. decembra
1993.
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Železniške prometne storitve opravlja javno podjetje v obliki
delniške družbe.
Javno podjetje iz prejšnjega odstavka opravlja železniške
prometne storitve iz 3. člena tega zakona.
Za opravljanje železniških prometnih storitev iz 3. člena tega
zakona lahko vlada podeli koncesijo v skladu z zakonom.
poročevalec

7. člen
Za opravljanje storitev železniškega potniškega prometa in
storitev železniškega kombiniranega prometa sklene vlada
pogodbo z javnim podjetjem iz prvega odstavka 6. člena tega
zakona oziroma koncesijsko pogodbo s koncesionarjem.
Pogodba iz prejšnjega odstavka obvezno vsebuje:
- vrsto prometnih storitev;
- kakovost in obseg storitev;
- časovno in kontinuirano obveznost opravljanja storitev
(trajnost, neprekinjenost, urejenost, ustreznost);
- cene storitev;
- način oblikovanja in spremembe cen storitev;
- način plačila storitev;
- začetek in čas trajanja pogodbe;
- način finančnega in strokovnega nadzora;
- razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
- medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem pogodbe;
- pogoje in osnove za spremembo pogodbe;
- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja pogodbe.
8. člen
Ob izrednih okoliščinah, ki jih ugotovi vlada (elementarne
nesreče, motnje v gospodarstvu ipd.) lahko vlada določi prednost železniških prevoznih storitev. Ob dodatnih stroških prevoznika zagotovi njihovo pokritje.
9. člen
V času stavke v javnem podjetju iz prvega odstavka 6. člena
tega zakona morajo delavci zagotavljati opravljanje železniškega prometa v skladu s predpisi o varnosti in opravljati
železniške prometne storitve potniškega prometa v obsegu
mednarodnega potniškega prometa in primestnega potniškega prometa (dnevne migracije), pri storitvah tovornega
prometa pa prevoz živine, hitro pokvarljivega blaga in nevarnih snovi ter tovornega prometa, opredeljenega kot javna
korist z mednarodnimi pogodbami in konvencijami.
S kolektivno pogodbo se v skladu z zakonom določijo dela in
naloge iz prvega odstavka tega člena in način njihovega
opravljanja med stavko.
S koncesijsko pogodbo med vlado in koncesionarjem se
določijo železniške prometne storitve, ki jih je koncesionar
dolžan opravljati v času stavke v skladu s pogoji iz prvega in
drugega odstavka tega člena.
III. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA

- predmet pogodbe in medsebojne pogodbene obveznosti;
- način in roke izpolnjevanja medsebojnih pogodbenih obveznosti;
- ceno oziroma način njenega oblikovanja in spreminjanja;
- dolžnost izvajalca poročati vladi o vseh dejstvih, ki utegnejo vplivati na izvedbo pogodbe;
- način finančnega in strokovnega nadzora;
- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja pogodbe;
- razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
- primere in pogoje spreminjanja pogodbe.
12. člen
Uporaba železniške infrastrukture je dovoljena pod naslednjimi pogoji:
- prost pristop uporabnikov, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje;
- uporaba infrastrukture na način, predpisan z zakonom;
- odplačna uporaba.
Vlada predpiše višino nadomestila za odplačano uporabo,
način plačila nadomestila in namen nadomestila.
IV. RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA
13. člen
Kot izvajalec železniških prometnih storitev iz 3. člena tega
zakona, vodi javno podjetje iz prvega odstavka 6. člena tega
zakona oziroma koncesionar ločeno računovodsko infrastrukturo, za železniške prometne storitve in v njihovem
okviru za storitve, ki se opravljajo zaradi javnega interesa.
14. člen
Pri izvajalcih železniških prometnih storitev iz 3. člena tega
zakona se obvezno letno pregledajo računovodski izkazi
v skladu z zakonom.
V. REORGANIZACIJA
15. člen
Vlada reorganizira Slovenske Železnice v javno podjetje
v obliki delniške družbe po določbah Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 30/93) in tega zakona.
Edini ustanovitelj družbe iz prejšnjega odstavka je republika,
ki jo zastopa vlada.
Dokler je republika edini delničar, opravlja vlogo skupščine
družbe vlada.
16. člen

Železniška infrastruktura obsega:

Nadzorni svet javnega podjetja iz 15. člena tega zakona je
sestavljen iz devetih članov. V soglasju z Državnim zborom
imenuje štiri člane vlada, štiri člane pa svet delavcev. Predsednika nadzornega sveta imenuje Državni zbor.

- proge s spodnjim in zgornjim ustrojem;
- telekomunikacijske, signalno-varnostne, elektrovlečne,
elektroenergetske ter druge postroje in naprave na progi;
- stavbe, namenjene za opravljanje železniškega prometa;
- zemljišča, ki funkcionalno pripadajo progi in objektom iz
prejšnje alinee.

Splošni akt javnega podjetja Slovenske železnice definira
sestavo sveta delavcev ob upoštevanju zastopanosti delavcev
iz posameznih delov proizvodnega procesa in definiranosti
časa profesionalnega dela iz Zakona o sodelovanju delavcev
pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).

Železniško infrastrukturo iz prejšnjega odstavka upravlja
javno podjetje iz 6. člena tega zakona.

Delavci javnega podjetja izvolijo v svet delavcev po enega
profesionalnega predstavnika delavcev na vsakih 2000 zaposlenih delavcev v podjetju.

10. člen

11. člen
Za storitve vzdrževanja in storitve razvoja železniške infrastrukture sklene vlada pogodbo z javnim podjetjem iz prvega
odstavka 6. člena tega zakona oziroma koncesijsko pogodbo
s koncesionarjem.
Pogodba iz prejšnjega odstavka obvezno vsebuje:
poročevalec

17. člen
Nadzorni svet iz prejšnjega člena ima poleg pristojnosti določenih v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93) še naslednje pristojnosti:
- zagotavlja izvajanje odločitev skupščine o pogojih za delovanje javnega podjetja;
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- predlaga skupščini imenovanje uprave javnega podjetja;
- spremlja pristop javnega podjetja k mednarodnim pogodbam, ki zadevajo izvajanje železniškega prometa z ustreznimi
železniškimi upravami in organizacijami drugih držav.

- SŽ - Zdravstveni center Maribor
preoblikujejo po določbah Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91-1).
VII. PREHODNE DOLOČBE

18. člen
Za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja iz
15. člena tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93),
razen določb prvega odstavka 79. člena in 64. člena.

23. člen
Do sprejema novih splošnih aktov uporablja javno podjetje iz
15. člena tega zakona obstoječe akte, če niso v nasprotju
z zakonom.

VI. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE

24. člen

19. člen
Javno podjetje iz 15. člena tega zakona gospodari in opravlja
dejavnost s sredstvi, ki so na dan uveljavitve tega zakona
pripadla Slovenskim železnicam, razen počitniških kapacitet.
20. člen
Na javno podjetje iz 15. člena tega zakona se prenesejo vsa
sredstva razen počitniških kapacitet, ki so na dan uveljavitve
tega zakona pripadala:
- javnemu podjetju Slovenske Železnice,
- SŽ - Podjetje za vzdrževanje železniških vozil LjubljanaMoste,
- SŽ - Podjetje za vzdrževanje železniških vozil LjubljanaŠiška,
- SŽ - Podjetje za vzdrževanje železniških vozil Divača,
- SŽ - Podjetje za vzdrževanje železniških vozil Maribor,
- SŽ - Podjetje za vzdrževanje železniških voz Dobova,
- SŽ - Podjetje za vzdrževanje železniških voz Ptuj.
21. člen
Lastninsko se:
- SŽ - TTG Slovenijaturist Ljubljana,
- SŽ - Zdravilišče Atomske toplice Podčetrtek;
- SŽ - Špedicija za mednarodni in notranji promet Feršped
Ljubljana,
- SŽ - Železniška tiskarna Ljubljana,
- SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
- SŽ - Consulting - Podjetje za izvajanje Investicij Ljubljana,
- SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana,
- Prometni institut Ljubljana, d. o. o.
preoblikujejo po ugotovitvi deleža Slovenskih železnic v njihovem družbenem kapitalu, ki je posledica ustanovitvenih
vložkov ali vlaganj v njihovo dejavnost.
Tako ugotovljeni deleži se prenesejo na javno podjetje iz 15.
člena tega zakona.
Če so bile organizacije iz prvega odstavka tega člena že
lastninjene, se opravi revizija po Zakonu o lastinskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93) in na
njeni podlagi ugotovijo deleži.
22. člen
Lastninsko se:
- SŽ - Železniška srednja šola Ljubljana,
- SŽ - Železniška srednja šola Maribor,
- SŽ Železniški zdravstveni dom Ljubljana,

Vlada izda predpise iz 3. člena, 12. člena in 15. člena tega
zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
25. člen
Javno podjetje iz 15. člena tega zakona oziroma izvajalec
železniških prometnih storitev iz 3. člena tega zakona, vodi
ločeno računovodsko evidenco v skladu s 13. členom tega
zakona najkasneje z dnem uveljavitve tega zakona.
26. člen
Pravni naslednik za obveznosti, ki do uveljavitve tega zakona
izhajajo iz posojilnih pogodb za vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture iz 10. člena tega zakona, ostane z dnem
uveljavitve tega zakona javno podjetje iz 15. člena tega zakona.
Sredstva za poravnavo zapadlih obveznosti za kredite najete
za vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture iz 10. člena
tega zakona, ki so določena v sanacijskem programu Slovenskih železnic, zagotavlja v skladu s 4. členom tega zakona
republika v proračunu za posamezno leto.
27. člen
Javno podjetje iz 15. člena tega zakona najema kredite za
vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture iz 10. člena
tega zakona v skladu s četrto alineo prvega odstavka 4. člena
tega zakona.
VIII. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Družbeni dogovor o financiranju železniške infrastrukture (Uradni
list SFRJ, št. 38/89).
29. člen
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnosti
železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 43/89 in 33/92)
preneha veljati z dnem uveljavitve predpisa o reorganizaciji iz
15. člena tega zakona.
30. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Pri pripravi predloga zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske
železnice za tretjo obravnavo na telesih državnega zbora in
v Državnem zboru, je predlagatelj upošteval vsa stališča in
sklepe, ter sprejete amandmaje, ki so jih na besedilo za drugo
obravnavo dne 27. 11. 1993, podali predlagatelj, Odbor za
infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: odbor) in skupine
poslancev in vključil v predlog zakona, ki je pripravljen za
tretjo obravnavo.
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Amandmaje na besedilo prvega odstavka 6. člena, 17., 19., 20.
in 21. člen je podala skupina poslancev; odbor in predlagatelj
sta amandmaje podprla.
Amandmaje na besedilo 5., 9., 10., 16. in 18. člena predloga za
tretjo obravnavo je podal odbor; predlagatelj je amandmaje
podprl, razen amandmaja na prvi odstavek 16. člena.
Predlagatelj v zvezi z amandmajem na prvi odstavek 16. člena
meni, da je nadzorni svet v skladu z določbami Zakona
poročevalec

o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 32/93), strokovni
organ delničarjev družbe, ki zagotavlja varovanje njihovih
interesov in z učinkovitim nadzorom vpliva na ekonomsko
učinkovito poslovanje družbe. Nadzorni svet je odgovoren
Vladi Republike Slovenije kot, zaenkrat, edinemu delničarju
družbe. Ob dejstvu, da Vlada za porabo proračunskih sredstev odgovarja Državnemu zboru, potrebuje večino v nadzornem svetu s čimer dejansko prevzema odgovornost za delo in
poslovanje družbe. Ob upoštevanju odgovornosti Vlade, bo,
po mnenju predlagatelja, 50% udeležba delavcev v nadzornem svetu družbe, onemogočala ekonomsko učinkovito odločanje.
Izhajajoč iz navedenih stališč, predlagatelj vlaga amandma na
prvi odstavek 16. člena z naslednjo vsebino: »Nadzorni svet
javnega podjetja iz 15. člena tega zakona je sestavljen iz
devetih članov. Šest članov imenuje vlada in tri člane svet
delavcev javnega podjetja.' Drugi odstavek člena ostane nespremenjen.
Predlagatelj vlaga amandma na 21. člen z naslednjo vsebino:

Amandmaji Vlade Republike Slovenije

»Vlada podrobneje predpiše način in metode za izvajanje
določb tega člena.«
Besedilo amandmaja se doda kot četrti odstavek 21. člena.
S to določbo želi predlagatelj precizirati način izvajanja ugotavljanja deleža Slovenskih železnic v družbenem kapitalu
tukaj navedenih organizacij, ki je posledica ustanovitvenih
vložkov ali vlaganj v njihovo dejavnost. Predpis časovno in
vsebinsko sovpada s predpisom iz prvega odstavka 15. člena
predloga zakona.
V zvezi z amandmajem na 21. člen. predlagatelj vlaga
amandma na 24. člen:
Pred besedo »tega« v prvi vrstici 24. člena se doda besedilo:
»in četrtega odstavka 21. člena«, pred besedilom »15. člena«
se briše »in«. Predlagani amandma določa rok za sprejetje
predpisa iz četrtega odstavka 21. člena.
Amandma k 21. členu:

Amandma k 16. členu:

Doda se četrti odstavek, ki se glasi:

Prvi odstavek 16. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»nadzorni svet javnega podjetja iz 15. člena tega zakona je
sestavljen iz devetih članov. Šest članov imenuje vlada in tri
člane svet delavcev javnega podjetja.«

»Vlada Republike Slovenije podrobneje predpiše način in
metode za izvajanje določb tega člena.«

Drugi in tretji odstavek ostaneta nespremenjena.
Obrazložitev:
Predlagatelj v zvezi z amandmajem na prvi odstavek 16. člena
meni, da je nadzorni svet v skladu z določbami zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 32/93), strokovni
organ delničarjev družbe, ki zagotavlja varovanje njihovih
interesov in z učinkovitim nadzorom vpliva na ekonomsko
učinkovito poslovanje družbe. Nadzorni svet je odgovoren
Vladi Republike Slovenije kot, zaenkrat, edinemu delničarju
družbe. Ob dejstvu, da Vlada RS za porabo proračunskih
sredstev odgovarja Državnemu zboru Republike Slovenije
potrebuje večino v nadzornem svetu, s čimer dejansko prevzema odgovornost za delo in poslovanje družbe. Ob upoštevanju odgovornosti Vlade RS, bo po mnenju predlagatelja
50% udeležba delavcev v nadzornem svetu družbe, onemogočala ekonomsko učinkovito odločanje.

poročevalec

Obrazložitev:
S to določbo želi predlagatelj precizirati način izvajanja ugotavljanja deleža Slovenskih železnic v družbenem kapitalu
tukaj navedenih organizacij, ki je posledica ustanovitvenih
vložkov ali vlaganj v njihovo dejavnost. Predpis časovno in
vsebinsko sovpada s predpisom iz prvega odstavka 15. člena
predloga zakona.

Amandma k 24. členu:
V prvi vrstici 24. člena se pred besedo »tega« doda besedilo:
»in četrtega odstavka 21. člena«, pred besedilom »15. člena«
pa se črta beseda »in«.
Obrazložitev:
Predlagani amandma določa rok za sprejetje predpisa iz četrtega odstavka 21. člena.
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Predlog zakona o DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN
DRUGIH POSEGOV V PROSTOR - EPA 343 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 2. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa
14. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 24/11
- 1993 ter 174. in 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije za decembrsko sejo zbora.
Hkrati je Vlada Republike Slovenije določila besedilo
amandmajev k predlogu zakona o dopolnitvah zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ki vam jih
priloženo pošiljamo v obravnavo.

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 JAZBINŠEK, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu
za okolje in prostor,
- Tomaž Marijan JEGLIČ, svetovalec Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za okolje in prostor.

Predlog zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
I.člen
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/
93 ter 47/93) se dopolni tako, da se za 45. členom doda novo
poglavje z naslovom:
»5. Postopki priprave in sprejemanja lokacijskih načrtov in
izdaje dovoljenj za graditev avtocest«
in naslednji novi členi:

avtoceste, Vlada Republike Slovenije pa jih predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v predhodno obravnavo.
(3) Če z zakonom določen organ oziroma organizacija v 30
dneh ne poda pogojev oziroma svojega mnenja, se šteje, da
nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
(4) Minister pošlje program priprave lokacijskega načrta Vladi
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada), ministru iz
prvega odstavka tega člena in občinam, na območju katerih
bo locirana avtocesta.

45. a člen
(1) Priprava lokacijskega načrta za avtocesto se prične na
utemeljen in dokumentiran predlog ministra, v čigar delovno
področje spada avtocesta.
(2) Na podlagi predloga iz prvega odstavka minister, pristojen
za prostor (v nadaljevanju: minister), določi program priprave
lokacijskega načrta, s katerim določi zlasti:
- vsebino lokacijskega načrta, ki je smiselni izvleček sestavin
iz 28., 29. in 32. člena tega zakona oziroma iz 29., 31., 34., 35.
in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS štev.
18/84 in 15/89) ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Ur.
I. RS štev. 32/93), obvezno pa vsebuje načrt gradbenih parcel
ter tehnične elemente za zakoličenje
t objektov in parcel;
- rok za pripravo lokacijskega načrta, ki ne sme biti daljši kot
šest mesecev od dneva, ko je določen program priprave
lokacijskega načrta;
- seznam organov in organizacij, vključno z organizacijami
za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki morajo pred
pričetkom priprave lokacijskega načrta podati pogoje za njegovo pripravo;
- da mora izdelovalec lokacijskega načrta, v roku iz druge
alineje tega odstavka, izdelati in proučiti variantne poteke
Skladno s predlogom komisije za poslovnik, z dne
23. 11. 1993, se amandmaji k predlogu zakona
vlagajo do začetka obravnave na seji državnega
zbora. Državni zbor bo navedeni predlog zakona
obravnaval na seji, ki se bo pričela 17. decembra
1993.
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45. b člen
(1) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, v 15
dneh po izteku roka iz 2. alinee drugega odstavka prejšnjega
člena predloži Vladi osnutek lokacijskega načrta in v obrazložitvi predstavi tudi variante, ki so bile v času priprave lokacijskega načrta izločene kot neustrezne s funkcionalnega,
finančnega oziroma okoljevarstvenega vidika.
(2) Vlada sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka iz prejšnjega odstavka, v primerih iz 45. d člena pa tudi sklep o javni
razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih planskih aktov in sklep, da ga predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljevanju: Državni zbor) oziroma skupščini občine v obravnavo in sprejem. Vlada objavi sklep o javni
razgrnitvi in pošlje osnutek lokacijskega načrta občinam.
Sklep Vlade nadomešča sklepe občinskih izvršnih svetov
o javni razgrnitvi.
(3) Občine morajo razgrniti osnutek lokacijskega načrta
v roku, ki je določen s sklepom iz prejšnjega odstavka. Javna
razgrnitev traja en mesec.
45. c člen
(1) Pripombe in predloge z javne razgrnitve in obravnav
osnutka lokacijskega načrta pošljejo občine ministru najpozneje v 30 dneh po izteku roka javne razgrnitve. Če v tem roku
minister ne prejme pripomb z javne razgrnitve, se šteje, da na
osnutek lokacijskega načrta ni pripomb, oziroma da je ta
usklajen.
(2) O utemeljenosti pripomb in predlogov odloči minister
v soglasju z ministrom, pristojnim za promet in ministri, pristojnimi za zavarovana območja, najkasneje v petinštiridesetih dneh po zaključku javne razgrnitve.
poročevalec

(3) Minister v roku iz drugega odstavka obrazložitev razlogov,
zaradi katerih ni sprejel pripomb in predlogov, pošlje organom in organizacijam, ki so dale pripombe. Te imajo v roku 30
dni od sprejema obrazložitve možnost posredovati ministru
dodatna mnenja in argumente za svoje pripombe in predloge.
Minister se je do teh mnenj in argumentov dolžan opredeliti
pri pripravi usklajenega predloga lokacijskega načrta.
45. č člen

v roku iz petega odstavka 45. d člena ne obvesti Vlade o sprejetju ali o zavrnitvi sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov, sprejme zadevno odločitev Državni zbor
kot spremembo in dopolnitev republiških prostorskih planskih aktov.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka veljajo za območje, ki se
ureja z lokacijskim načrtom, le republiški prostorski planski
akti.

(1) Minister pripravi v 45 dneh po sprejetju odločitve iz drugega odstavka 45. c člena tega zakona usklajen predlog
lokacijskega načrta in ga pošlje v sprejetje Vladi. Minister
pošlje Vladi tudi vse pripombe in predloge iz javne razgrnitve,
dodatna mnenja in argumente zainteresiranih organov in
organizacij in navedbo razlogov, zaradi katerih pripomb in
predlogov ni upošteval. V tem času se mora pridobiti soglasje
pristojnih organov in organizacij, predpisana z zakonom oziroma mnenja organov in organizacij iz 3. alineje drugega
odstavka 45. a člena. Če soglasodajalec v 30 dneh po zahtevi
ne odloči o soglasju, se šteje, da s predlogom lokacijskega
načrta soglaša.

45. f člen

45. d člen

45. h člen

(1) Kadar lokacijski načrt za avtocesto ni skladen z veljavnimi
prostorskimi sestavinami občinskih ali republiških dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov (v nadaljnjem besedilu:
občinski oziroma republiški prostorski planski akti) oziroma
v njih nima podlage, se v postopku njegovega sprejemanja
istočasno sprejemajo tudi spremembe in dopolnitve teh aktov
po postopkih, ki je določen s tem členom in 45. e členom.

(1) Za gradnjo avtoceste se na podlagi lokacijskega načrta in
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, predpisanem
po 19. členu zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št.
34/84 in 29/86) ter presoje vplivov na okolje po 55. členu
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) izda enotno
dovoljenje, ki vsebuje sestavine lokacijskega dovoljenja,
predpisanega po 57. členu tega zakona in gradbenega dovoljenja, predpisanega po 36. in 41. členu zakona o graditvi
objektov ter nadomešča obe dovoljenji.

(2) Državni zbor mora biti pred sprejemom odločitve seznanjen z razlogi, zaradi katerih so skupščine občin zavrnile
spremembe oziroma dopolnitve svojih planskih aktov. Pred
sprejemom odločitve Državni zbor organizira javno predstavitev mnenj o spremembi prostorskih aktov in na njo povabi
predstavnike vseh občin, ki jih sprejem planskega akta zadeva.
(3) Kadar lokacijski načrt ni skladen z republiškimi prostorskimi planskimi akti, Vlada predlaga Državnemu zboru, da
sprejme spremembe in dopolnitve republiških prostorskih
planskih aktov v delu, ki ga opredeljuje lokacijski načrt. Vlada
v obrazložitvi predstavi tudi variante, ki so bile v času priprave
lokacijskega načrta izločene kot neustrezne s funkcionalnega, finančnega in okoljevarstvenega vidika.
(4) Kadar lokacijski načrt ni skladen z občinskimi prostorskimi
planskimi akti, Vlada pošlje skupščini občine predlog za spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov
v delu, ki ga opredeljuje lokacijski načrt, z obrazložitvijo iz
prejšnjega odstavka.
(5) Državni zbor oziroma skupščina občine opravita prvo
obravnavo po drugem oziroma tretjem odstavku tega člena
v času javne razgrnitve lokacijskega načrta.
(6) V primeru iz tretjega odstavka tega člena mora skupščina
občine sprejeti spremembe oziroma dopolnitve občinskih
prostorskih planskih aktov najkasneje v 30 dneh po tem, ko ji
je bil dostavljen usklajen predlog lokacijskega načrta.
45. e člen
(1) če skupščina občine zavrne sprejetje odločitve oziroma

Kadar lokacijski načrt ni skladen z občinskimi oziroma republiškimi prostorskimi planskimi akti, ga Vlada sprejme po tem,
ko so končani postopki oziroma izpolnjeni pogoji po 45. d in
45. e členu tega zakona.
45. g člen
Uredba Vlade o sprejetju lokacijskega načrta je podlaga za
pripravo tehnične dokumentacije po predpisih o graditvi objektov.

(2) Dovoljenje po prejšnjem odstavku izda minister, pristojen
za prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za graditev
objektov, po določbi drugega odstavka 204. člena in v 14dnevnem roku v skladu s prvim odstavkom 218. člena zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86).«
2. člen
Glede postopka sprejemanja lokacijskih načrtov, pridobivanja
upravnih dovoljenj in drugih vprašanj, ki jih glede objektov iz
1. člena ureja ta zakon, se ne uporabljajo določbe naslednjih
zakonov, če so z njim v nasprotju:
- zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/
89),
i
- zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/
86) in
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in
Uradni list RS, št. 9/90 ter 5/91).
3. člen
Začeti postopki o sprejemanju lokacijskih načrtov oziroma
o spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih planskih
aktov se končajo po določbah tega zakona.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, 24. 11. 1993
drugih posegov v prostor za tretjo obravnavo pripravi Vlada
opravil drugo obravnavo predloga zakona o dopolnitvah
Republike Slovenije.
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor. Državni
zbor RS je po drugi obravnavi najprej glasoval o vloženih
Predlagatelj je sklepu Državnega zbora in izglasovanim
amandmajih po pregledu amandmajev k predlogu zakona
amandmajem v celoti sledil. Besedilo členov predloga zakona
Odbora za infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS št.
o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov
803-01/89-1/23 z dne 23. 11. 1993 in nato sprejel sklep, da
v prostor za tretjo obravnavo je spremenjeno oziroma dopolpredlog zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in
poročevalec
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njeno z besedilom vseh trinajst sprejetih amandmajev pod
zap. številkami 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18 in 19.
- Pojasnilo o načinu upoštevanja sklepov Državnega zbora
Republike Slovenije pri pripravi predloga za tretjo obravnavo:
Državni zbor Republike Slovenije je k vloženim amandmajem
sprejel naslednje ugotovitvene sklepe:
- 1. Amandma št. 1 k 1. členu (V naslovu novega poglavja se
beseda »avtocest« nadomesti z besedilom »infrastrukturnih
objektov in naprav nacionalnega pomena« - predlagatelj:
Vlada RS) se ne sprejme.
- 2. Amandma št. 2 k 1. členu (V naslovu novega poglavja se
besedi »pridobitve dovoljenja« črtata in nadomestita z besedama »izdaje dovoljenj« - predlagatelj: Odbor za infrastrukturo in okolje DZ) se sprejme.
- 3. Amandma št. 1 k 45.a členu (Pred besedilom 45.a člena
se doda nov člen, katerega besedilo se glasi: -45.a člen
- Infrastrukturni objekti in naprave nacionalnega pomena (v
nadaljevanju: infrastrukturni objekti) po tem zakonu so
objekti in naprave prometa in zvez, energetski, vodnogospodarski, ekološki in drugi objekti in naprave, ki so v skladu
s predpisi namenjeni izvajanju dejavnosti obveznih repubiSfrih gospodarskih javnih služb oziroma zadev materialne
infrastrukture ter je zanje po zakonu obvezna priprava lokacijskih načrtov, razen objektov in naprav za trajno odlaganje
posebnih in jedrskih odpadkov«; členi predloga zakona 45.a
do 45. i se v nespremenjenem zaporedju preštevilčijo tako, da
postanejo 45.b do 45.j člen; v členih 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 45.h
in 45. i oziroma v po prejšnjem odstavku preštevilčenih členih
45.b, 45.c, 45.Č, 45.e, 45.i in 45.jse v usteznem sklonu uporabljena beseda »avtocesta« nadomesti z v ustreznem sklonu in
številu uporabljenima besedama »infrastrukturni objekt«
- predlagatelj: Vlada RS) se ne sprejme.
- 4. Amandma št. 2 k 45.a členu (V drugi alineji drugega
odstavka se besedilo »ko prejme predlog iz 1. odstavka«
nadomesti z besedilom »ko je določen program priprave
lokacijskega načrta« - predlagatelj: poslanska skupina Združene liste) se sprejme.
- 5. Amandma št. 3 k 45.a členu (V drugem odstavku 45.a
člena se doda nova 3. alineja, ki se glasi: »- seznam organov
in organizacij, vključno z organizacijami za varstvo naravne in
kulturne dediščine, ki morajo pred pričetkom priprave lokacijskega načrta podati pogoje za njegovo pripravo' - predlagatelj: Odbor za infrastrukturo in okolje DZ) se sprejme.
- 6. Amandma št. 4 k 45. a členu (v drugem odstavku 45.a
člena se doda nova 4. alineja, ki se glasi:»-da mora izdelovalec lokacijskega načrta, v roku iz druge alineje tega odstavka,
izdelati in proučiti variante poteka avtoceste, Vlada Republike
Slovenije pa jih predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v predhodno obravnavo« - predlagatelj: Odbor za infrastrukturo in okolje DZ) se sprejme.
- 7. Amandma k 45.a, 45.c in 45.Č členu (Rok 15 dni v tretji
alineji 45.a člena, prvem odstavku 45.c člena in prvem
odstavku 45. č člena se nadomesti s 30 dnevi - predlagatelj:
poslanska skupina Združene liste) se sprejme.
- 8. Amandma št. 1 k 45. c členu (V drugem odstavku 45. c
člena se za besedami »pristojnim za promet« vejica črta in
doda besedilo »in ministri, pristojnimi za zavarovana
območja« - predlagatelj: Odbor za infrastrukturo Državnega
zbora) se sprejme.
- 9. Amandma št. 2 k 45.C členu (V drugem odstavku 45.C
člena se beseda »promet« nadomesti z besedama »infrastrukturni objekt« - predlagatelj: Vlada RS) se ne sprejme.
- 10. Amandma št. 3k45.c členu (Dodajo se nov tretji, četri in
peti odstavek, ki se glasijo: »(3) Minister seznani s svojimi
stališči do pripomb občino.; (4) Če se občina s stališči ne
strinja, lahko v roku 10 dni po prejemu stališč predlaga
ministru usklajevanje, ali pa mu pošlje pripombe na stališča.
Če občina v roku 10 dni po prejemu stališč ministru ne pošlje
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pripomb oziroma ne zahteva usklajevanja, se šteje, da s predlogom stališč soglaša.; (5) Po opravljenem usklajevanju iz 4.
točke tega člena oziroma po prejemu pripomb občine, minister odloči v soglasju z ministrom za promet o utemeljenosti
pripomb občine.« - predlagatelj: poslanska skupina SDSS)
se ne sprejme.
- 11. Amandma št. 4 k 45.c členu (V drugem odstavku se
beseda »tridesetih« nadomesti z besedo »petinštiridesetih«;
doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Minister v roku iz
drugega odstavka obrazložitev razlogov, zaradi katerih ni
sprejel pripomb in predlogov, pošlje organom in organizacijam, ki so dale pripombe. Te imajo v roku 30 dni od sprejema
obrazložitve možnost posredovati ministru dodatna mnenja in
argumente za svoje pripombe in predloge. Minister se je do
teh mnenj in argumentov dolžan opredeliti pri pripravi usklajenega predloga lokacijskega načrta.« - predlagatelj: poslanska skupina Združene liste) se sprejme.
- 12. Amandma št. 1 k 45. č členu (Prvi stavek prvega odstavka
se spremeni tako, da se glasi: »Minister pripravi v 45 dneh po
sprejetju odločitve iz petega odstavka 45.c člena tega zakona
usklajen predlog lokacijskega načrta in ga pošlje v sprejem
Vladi Repubike Slovenije.«; doda se novi drugi stavek, ki se
glasi: »V rokih iz prvega odstavka tega člena pošlje minister
usklajen predlog lokacijskega načrta občini v mnenje. Občina
sporoči svoje stališče v zvezi z usklajenim predlogom lokacijskega načrta v roku 15 dni po prejemu. Če občina v roku 15
dni po prejemu usklajenega lokacijskega načrta ne pošlje
pripomb, se šteje, da z usklajenim predlogom soglaša.«
- predlagatelj: poslanska skupina SDSS) se ne sprejme.
- 13. Amandma št. 2 k 45.Č členu (Za prvim stavkom se doda
nov drugi stavek, ki se glasi: »Minister pošlje vladi tudi vse
pripombe in predloge iz javne razgrnitve, dodatna mnenja in
argumente zainteresiranih organov in organizacij in navedbo
razlogov, zaradi katerih pripomb in predlogov ni upošteval.«
- predlagatelj: poslanska skupina Združene liste) se sprejme.
- 14. Amandma št. 3 k 45.Č členu (Drugi stavek prvega
odstavka 45.Č člena se spremeni tako, da se glasi: »V tem
času se morajo od z zakonom oziroma z občinskimi akti
določenih organov in organizacij pridobiti njihova z zakonom
oziroma z občinskimi akti predpisana soglasja. Slednja le
v primeru, kadar gre za soglasje za posege na nepremični
naravni in kulturni dediščini.« - predlagatelj: Samostojna
poslanska skupina) se ne sprejme.
- 15. Amandma št. 4 k 45.Č členu (Drugi stavek 45.Č člena se
spremeni tako, da se glasi: »V tem času se morajo pridobiti
soglasja pristojnih organov in organizacij, predpisana
z zaknom oziroma mnenja organov in organizacij iz tretje
alineje drugaga odstavka 45.a člena.« - predlagatelj: Odbor
za infrastrukturo in okolje DZ) se sprejme.
- 16. Amandma št. 5 k 45.d členu (Zadnji stavek 45.Č člena se
spremeni in se tako glasi: »Če soglasodajalec v 30 dneh po
zahtevi ne odloči o soglasju, se šteje, da s predlogom lokacijskega načrta soglaša « - predlagatelj: Odbor za infrastrukturo in okolje DZ) se sprejme.
-17. Amandma št. 1 k 45.d členu (Prvi odstavek 45.d člena se
spremeni tako, da se beseda »sprejmejo« črta in nadomesti
z besedo »sprejemajo«, na koncu stavka se pika nadomesti
z vejico in doda besedilo »po postopku, ki je določen s tem
členom in 45.e členom tega zakona.« - predlagatelj: Odbor
za infrastrukturo in okolje DZ) se sprejme.
- 18. Amandma št. 2 k 45. d členu (Za prvim odstavkom se
doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Državni zbor mora biti
pred sprejemom odločitve seznanjen z razlogi zaradi katerih
so skupščine občin zavrnile spremembe oziroma dopolnitve
svojih planskih aktov. Pred sprejemom odločitve Državni zbor
Republike Slovenije organizira javno predstavitev mnenj
o spremembni prostorskih aktov in na njo povabi predstavnike vseh občin, ki jih sprejem planskega akta zadeva.«
- predlagatelj: Poslanska skupina Združene liste) se sprejme.
- 19. Amanda k 45.i členu (45.i člen se črta v celoti - predlagatelj: Odbor za infrastrukturo in okolje DZ) se sprejme.
poročevalec

Besedilo členov predloga zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor za tretjo obravnavo
v Državnem zboru RS je predlagatelj spremenil in dopolnil na
podlagi sprejetih amandmajev:
1) V naslovu novega poglavja sta besedi »pridobitve dovoljenja- črtani in nadomeščeni z besedama »izdaje dovoljenj«.
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je posledica ustrezno utemeljenega mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve DZ.
2) V drugi alineji drugega odstavka 45.a člena je besedilo »ko
prejme predlog iz 1. odstavka« nadomeščeno z besedilom
»ko je določen program priprave lokacijskega načrta«.
OBRAZLOŽITEV:
Rok lahko teče od dneva, ko je minister, pristojen za prostor,
določil program priprave lokacijskega načrta, in ne prej.
3) V drugem odstavku 45.a člena je dodana nova 3. alineja, ki
se glasi: »- seznam organov in organizacij, vključno z organizacijami za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki morajo
pred pričetkom priprave lokacijskega načrta podati pogoje za
njegovo pripravo«.
OBRAZLOŽITEV:
Amandma zagotavlja vključitev organizacij za varstvo naravne
in kuturne dediščine v postopek priprave lokacijskih načrtov.
4) V drugem odstakvu 45.a člena je tudi dodana nova 4.
alineja, ki se glasi: »- da mora izdelovalec lokacijskega
načrta, v roku iz druge alineje tega odstavka, izdelati in
proučiti variantne poteke avtoceste, Vlada Republike Slovenije pa jih preedloži Državnemu zboru Republike Slovenije
v predhodno obravnavo'.
OBRAZLOŽITEV:
Predlagatelj ugotavlja, da amandma lahko zagotovi še pred
sprejetjem sprememb in dopolnitev prostorskih planskih
aktov zaradi spremembe, ki jo pogojuje lokacijski načrt, razpravo in obravnavo ponujenih variantnih rešitev, v skladu
s 182. členom poslovnika Državnega zbora RS.
5) Rok 15 dni v tretji alineji 45.a člena, prvem odstavku 45.C
člena in prvem odstavku 45. č člena je nadomeščen s 30 dnevi.
OBRAZLOŽITEV:
Gre za zahtevne pogoje in mnenja. Če želimo ustrezno strokovno preverbo, je 30 dnevni rok nujen.
6) V drugem odstavku 45. c člena je za besedami »pristojnim
za promet« vejica črtana in dodano besedilo »in ministri
pristojnimi za zavarovana območja«.
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je tudi posledica mnenja Državnega sveta RS na
predlog zakona po prvi obravnavi. Vlada RS meni, da je s tem
zagotovljeno sodelovanje vseh resorjev, ki iz naslova svoje
pristojnosti in zakonskih določil omejujejo rabo prostora, ter
varujejo naravne in pridobljene resurse, vključno s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, ter krajinske in druge značilnosti
naravne in kulturne dediščine.
7) V drugem odstavku je beseda »tridesetih« nadomeščena
z besedo »petinštiridesetih«, dodan je nov tretji odstavek, ki
se glasi: »Minister v roku iz drugega odstavka obrazložitev
razlogov zaradi katerih ni sprejel pripomb in predlogov, pošlje
organom in organizacijam, ki so dale pripombe. Te imajo
v roku 30 dni od sprejema obrazložitve možnost posredovati
ministru dodatna mnenja in argumente za svoje pripombe in
predloge. Minister se je do teh mnenj in argumentov dolžan
opredeliti pri pripravi usklajenega predloga lokacijskega načrta.«
OBRAZLOŽITEV:
Pri pripravi in sprejemanju lokacijskih načrtov gre za zahtevne posege v prostor. Zato je potrebno zagotoviti potreben
čas za strokovno uskladitev. V postopku sprejemanja je kot
minimalno potrebno zagotoviti, da prizadeti izvedo, da so bile
njihove pripombe in predlogi zavrnjeni, ter da lahko svoje
predloge in pripombe dodatno argumentirajo. S sprejetjem
f
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amandmaja je razrešena tudi nevarnost, ki jo v svojem mnenju
izraža Državni svet RS, da se lokalna skupnost distancira od
odločanja pri gospodarjenju s prostorom.
8) Za prvim stavkom je dodan nov drugi stavek, ki glasi:
»Minister pošlje vladi tudi vse pripombe in predloge iz javne
razgrnitve, dodatna mnenja in argumente zainteresiranih
organov in organizacij in navedbo razlogov zaradi katerih
pripomb in predlogov ni upošteval.«
OBRAZLOŽITEV:
V postopku sprejemanja lokacijskih načrtov je treba zagotoviti tudi to, da se organi, ki odločajo, seznanijo z različnimi
pogledi in argumenti o neosvojenih oziroma zavrnjenih pripombah in predlogih.
9) Drugi stavek 45.Č člena je spremenjen tako, da se glasi: »V
tem času se morajo pridobiti soglasja pristojnih organov in
organizacij, predpisana z zakonom oziroma mnenja organov
in organizacij iz tretje alineje drugega odstavka 45.a člena.'
OBRAZLOŽITEV:
Amandma zagotavlja pridobitev mnenj organov in organizaij,
ki sicer v skladu z zakonom niso zavezana dajati soglasij.
10) Zadnji stavek prvega odstavka 45.č člena je spremenjen in
se glasi: »Če soglasodajalec v 30 dneh po zahtevi ne odloči
o soglasju, se šteje, da s predlogom lokacijskega načrta
soglaša.'
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je posledica mnenja Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve DZ ter se nanaša na jasnejšo dikcijo in podaljšanje roka s 15 na 30 dni, ker gre za zahtevna soglasja. Če
želimo ustrezno strokovno preveritev, je rok 30 dni nujen.
11) Prvi odstavek 45.d člena je spremenjen tako, da je beseda
»sprejmejo- črtana in nadomeščena z besedo »sprejemajo«,
na koncu stavka je pika nadomeščena z vejico in dodano
besedilo »po postopku, ki je določen s tem členom in 45.e
členom tega zakona.«
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je posledica mnenja Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve DZ in zagotavlja preglednost istočasne izvedbe
postopkov za sprejetje sprememb in dopolnitev prostorskih
planskih aktov in lokacijskega načrta s tem, da je zaporednost
in odvisnost posameznih aktov zagotovljena.
12) Za prvim odstavkom je dodan nov drugi odstavek, ki se
glasi: »Državni zbor mora biti pred sprejemom odločitve seznanjen z razlogi zaradi katerih so skupščine občin zavrnile
spremembe oziora dopolnitve svojih planskih aktov. Pred
sprejemom odločitve Državni zbor Republike Slovenije organizira javno predstavitev mnenj o spremembi prostorskih
aktov in na njo povabi predstavnike vseh občin, ki jih sprejem
planskega akta zadeva.'
OBRAZLOŽITEV:
Z zakonom se ukinjajo sedanje pristojnosti občin pri odločanju o prostorskih planskih aktih. Namesto njih bo lahko odločitev sprejel Državni zbor RS. Zato naj postopek odločanja
v Državnem zboru zagotavlja, da bodo poslanci v Državnem
zboru seznanjeni z različnimi pogledi in argumenti zanje in da
bodo pri tem obvezno lahko sodelovali tudi predstavniki zainteresiranih občin.
13) 45.i člen je črtan v celoti.
OBRAZLOŽITEV:
Čeprav se ta člen nanaša samo na tisti del odškodnin za
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda, ki
je glede na to, da gre za prelivanje sredstev znotraj državnega
proračuna, neučinkovit varovalni instrument oziroma se sicer
ne nanaša na tisti del odškodnin za spremembo namembnosti
kmetijskega zemljišča ali gozda, ki je prihodek občine in
namenjen izvajanju občinskega kmetijskega programa, je
predlagatelj tudi pri tem amandmaju v celoti sledil sklepom
državnega zbora RS.
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Predlog resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike
Slovenije - EPA 316
Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 2. decembra
1993 obravnavala in sprejela:
- PREDLOG RESOLUCIJE O IZHODIŠČIH ZASNOVE
NACIONALNE VARNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa
12. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26/101993.
Hkrati je Vlada Republike Slovenije določila besedilo
amandmaja k predlogu resolucije o izhodiščih zasnove
nacionalne varnosti Republike Slovenije, ki vam ga priloNa podlagi 166. člena v zvezi s 170. členom poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, št. 40/93) je Državni zbor sprejel
naslednjo
RESOLUCIJO
o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti
Republike Slovenije
I. NACIONALNA VARNOST IN TEMEUNA IZHODIŠČA
1. S to resolucijo Državni zbor določa temeljna izhodišča
zasnove nacionalne varnosti, nacionalne varnostne politike in
nacionalno varnostnega sistema z vidika obrambe, varnosti
ter zaščite in reševanja.
2. Nacionalna varnost Republike Slovenije je stanje, v katerem
je zagotovljeno uresničevanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, uravnotežen gospodarski, socialni in kulturni razvoj ter uresničevanje drugih življenjskih interesov, delovanje
demokratične, pravne in suverene ter ozemeljsko enotne in
nedeljive države Republike Slovenije.
3. Nacionalno varnostna politika Republike Slovenije je celota
političnih, ekonomskih, socialnih, ekoloških, pravnih,
obrambnih, varnostnih in drugih opredelitev, aktivnosti in
prizadevanj s katerimi se zagotavlja čim višja možna stopnja
nacionalne varnosti. To je tudi temeljni cilj nacionalne varnostne politike.
4. Nacionalni varnostni sistem Republike Slovenije je celota
mehanizmov (nosilcev in njihove dejavnosti), ki zagotavljajo
nacionalno varnost s preprečevanjem in odpravljanjem ogrožanja temeljnih vrednot v skladu z ustavo in mednarodno
priznanimi standardi razvitih parlamentarnih demokracij ter
mednarodnih organizacij.
5. Za enotnost interesov in pripravljenosti državljank in državljanov, s tem pa tudi organov in institucij, pri zagotavljanju
nacionalne varnosti je nujno dosledno ter učinkovito varstvo
človekovih pravic in temeljnih svoboščin določenih z ustavo.
6. Posebnega pomena za večjo varnost je spodbujanje varnostnega samoorganiziranja državljanov, ljudske iniciative ter
delovanja interesnih organizacij. Teh dejavnosti ni mogoče
nadomestiti z državnimi ali oblastnimi institucijami.
7. Republika Slovenija bo uresničevala takšno razvojno,
gospodarsko, zdravstveno in socialno politiko, ki v kar največji možni meri prispeva k socialni pravičnosti, krepi zdravje
in socialno varnost vseh slojev, varstvo življenjskega okolja
v najširšem smislu in stabilnost države kot celote ter s tem
zagotavlja enotnost varnostnega in obrambnega interesa prebivalcev Republike Slovenije.
8. Pri razreševanju konfliktnih družbenih razmerij in odnosov
je potrebno iskati in dajati prednost nenasilnim oblikam njihovega razreševanja in odprave. Državni zbor in drugi organi
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ženo pošiljamo v obravnavo in sprejem.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovniak Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Janez JANŠA, minister za obrambo,
- Ivan BIZJAK, minister za notranje zadeve,
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Miran BOGATAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za obrambo.
političnega odločanja pa morajo skrbeti za preprečevanje
nastajanja in pravočasno reševanje konfliktnih situacij.
9. Temeljna usmeritev vseh sodelujočih organov in inštitucij
Republike Slovenije pri zagotavljanju nacionalne varnosti je
odvračanje nevarnosit, ogrožanja ter napada na temeljne
vrednote, določene z ustavo in druge življenjske interese
Republike Slovenije, kadar je to mogoče na nenasilen način,
z uveljavljanjem mirovne politike ter kulture miru.
10. Globalne družbene spremembe v Evropi in v svetu so
v zadnjih letih sprožile, poleg procesov demokratizacije znotraj držav in v odnosih med njimi, vrsto zapletenih gospodarskih, političnih in še zlasti varnostnih vprašanj. Po razpadu
političnega, gospodarskega in vojaškega bipolarnega sistema
se je demokratični svet moral soočiti z globoko družbeno in
gospodarsko krizo ter splošno zaostalostjo nekdanjih socialističnih držav. Tem procesom daje posebno razsežnost razpad
socialističnih zveznih držav, kot so Sovjetska zveza, Jugoslavija ter ČSFR. Vojna na Balkanu in oboroženi konflikti v nekaterih državah nekdanje Sovjetske zveze še posebej opozarjajo
na potrebo po oblikovanju koncepta nacionalne varnosti
držav in sistema kolektivne varnosti v Evropi in v svetu.
11. Za Republiko Slovenijo kot sestavni del nove mednarodne stvarnosti in kot državo v neposredni bližini balkanskega kriznega območja, je zagotavljanje nacionalne varnosti
primarnega pomena. To vrednoto in cilj Republika Slovenija
uresničuje tudi z zunanjo politiko, ki temelji na načelih Ustanovne listine OZN, sklepnih dokumentov iz Helsinkov in
Pariza ter drugih mednarodnih aktov s ciljem soustvarjati
takšne mednarodne odnose, ki krepijo medsebojno zaupanje,
sožitje in izključujejo uporabo sile kot sredstva za reševanje
mednarodnih nesporazumov in konfliktov. Zato razvija odprto
in konstruktivno zunanjo politiko in dobre odnose s sosednjimi državami, tvorno sodeluje v mednarodnih ustanovah in
organizacijah ter spodbuja in sprejema vse dosežke demokratizacije mednarodnih odnosov.
12. V okviru prizadevanj za mirno reševanje mednarodnih
sporov Republika Slovenija sodeluje v graditvi kolektivne
varnosti in sodelovanja v Evropi, kar je tudi pomembna sestavina koncepta njene nacionalne varnosti. Republika Slovenija
bo pri zagotavljanju svoje varnosti upoštevala predvsem
lastne potrebe ter se opirala na lastne zmogljivosti in izkušnje,
pa tudi izkušnje drugih manjših držav, iz katerih izhaja spoznanje, da je za lastno varnost ključnega pomena pripravljenost in sposobnost za samoobrambo. Skladno s tem bo
Republika Slovenije gradila lastne človeške in materialne
zmogljivosti, ki bi ji omogočale, da tudi z oboroženo silo
odgovori na morebitni napad na njeno suverenost in ozemeljsko celovitost.
Moč in obseg svojih varnostnih potencialov bo Republika
Slovenija prilagajala varnostnemu položaju v Evropi in svetu,
oziroma procesom, ki bi posredno ali neposredno vplivali na
stopnjo njene objektivne ogroženosti.
13. Nacionalno varnostno politiko Republika Slovenija uresniporočevalec

čuje z usklajevanjem varnostnih, obrambnih in zaščitnih interesov z gospodarskimi, zdravstvenimi, socialnimi, razvojnimi,
mednarodnimi in drugimi interesi ter z usklajenim izvajanjem
vseh varnostnih, obrambnih in zaščitnih dejavnosti Republike
Slovenije kot celote.
II. Oblike ogrožanja nacionalne varnosti Republike
Slovenije
Pri zagotavljanju nacionalne varnosti Republika Slovenija
upošteva vse vrste nevarnosti, od možne agresije in drugih
nasilnih posegov tujih sil, organizirane in mednarodne kriminalitete ter vseh oblik ogrožanja osebne in kolektivne varnosti
pa do ogrožanja življenjskega okolja z zdravju in kvaliteti
življenja nevarnimi posegi v okolje. Z vidika obrambe, varnosti
ter zaščite pa je pomembna zlasti vojaška ogroženost, ogrožanja notranje varnosti z nasilnimi sredstvi, človekovih pravic
in svoboščin, kulturne in naravne dediščine ter človekovega
okolja.
VOJAŠKO OGROŽANJE NACIONALNE VARNOSTI
REPUBLIKE SLOVENIJE
1. Na morebitno vojaško ogrožanje nacionalne varnosti
Republike Slovenije dolgoročno vplivajo predvsem procesi
splošnega zmanjševanja napetosti, razoroževanja in demilitarizacije v evropskih in globalnih merilih, procesi gospodarske
integracije in razvoja kolektivne varnosti ter sodelovanja
v Evropi. V naslednjem obdobju je za ogroženost Republike
Slovenije odločilnega pomena stabiliziranje razmer na
območju Balkana oziroma na preostanku bivše Jugoslavije
ter razmer v vzhodnih državah nastalih po razpadu Sovjetske
zveze. Republika Slovenija kot mlada država in občutljivo
stičišče različnih interesnih področij, si prizadeva za celovito
in uspešno reševanje konfliktnih razmer na teh območjih.
2. Navedeni procesi ne bodo premočrtni in ne brezkonfliktni,
kar bo tudi v prihodnosti bistveno vplivalo na varnost Republike Slovenije. Na njeno varnost pa bo vplivala tudi njena
usposobljenost, da aktivira obrambne zmogljivosti, s katerimi
razpolaga kot samostojna, neodvisna in suverena država.
3. Nacionalna varnost Republike Slovenije je lahko vojaško
ogrožena predvsem:
- zaradi nerazrešenih nacionalnih, gospodarskih, političnih,
vojaških in drugih odnosov ter interesov med državami, ki so
nastale na območju nekdanje Jugoslavije in nadaljevanjem
prizadevanj, da se ti odnosi uveljavljajo s silo, kar lahko
privede do vojaških spopadov širših razsežnosti;
- zaradi morebitnih zahtev in poskusov »popravljanja nepravičnih in nezgodovinskih meja« s katerokoli utemeljitvijo. Do
takšnih zahtev pride lahko predvsem v primeru izrazitejše
notranje gospodarske, socialne, politične ali obrambne oslabitve Republike Slovenije pa tudi nadaljnjega stopnjevanja
spopadov na območju Balkana oziroma v mogočih procesih
dezintegracije sosednjih držav;
- zaradi večjega zastoja v zmanjševanju napetosti ali integracijskih procesih ter ponovnega oživljanja konfliktnih vprašanj in kriznih žarišč v Evropi ali na vzhodu iz različnih, tudi
nepredvidljivih razlogov in še posebej dokler na tem prostoru
obstojajo nakopičeni vojaški potenciali vključno z jedrskim
orožjem.
Ogrožanje notranje varnosti Republike Slovenije
1. Nacionalno varnost Republika Slovenije lahko ogrozijo
tudi:
- neposredni ali posredni nasilni posegi za spremembe
ustavne ureditve, v okviru katerih lahko pričakujemo zlasti
intenzivno obveščevalno delovanje, proučevanje ter spodbujanje pogojev in možnosti povzročanja izrednega stanja kot
tudi konkretne teroristične aktivnosti;
- nezakonito ali subverzivno organiziranje in delovanje
z namenom povzročanja izrednega stanja na socialni, naciporočevalec

onalni ali drugi osnovi še posebej v razmerah izrednega
poslabšanja socialnih, ekonomskih, političnih in drugih
razmer;
- razne oblike zlorab slovenskega nacionalnega prostora ali
območja države za teroristično dejavnost ekstremnih, iredentističnih skupin in terorističnih organizacij za delovanje proti
ali v funkciji tretjih držav;
- naraščanje različnih pojavnih oblik kriminalitete znotraj
Republike Slovenije ter naraščanje organiziranega mednarodnega kriminala (trgovina z mamili, orožjem, belim blagom,
tatvine vozil);
- različne oblike ekonomskega ogrožanja zaradi kaznivih
dejanj in drugih škodljivih pojavov v procesu lastninjenja,
privatizacije in vključevanja v mednarodne gospodarske tokove;
- množične kršitve javnega reda in miru;
- nižja raven prometne varnosti;
- kršitve nedotakljivosti državnih meja in povzročanje mejnih incidentov;
- množično prehajanje beguncev preko državne meje kot
posledica vojaških spopadov v sosednjih državah ali nezakonito množično prehajanje državne meje v okviru ekonomskih
in političnih migracijskih tokov, pogojenih tudi v prihodnje
z omejevanjem priliva tuje delovne sile, ki bi ogrozilo stabilnost notranjih razmer.
Ogroženost življenjskega okolja Republike Slovenije
1. Obseg in ekološko ravnovesje življenjskega okolja v Republiki Sloveniji sta hkrati pogoj in omejevalni dejavnik njenega
obstoja in nadaljnjega razvoja. Zaradi majhnosti in izpostavljenosti življenjskega okolja različnim negativnim vplivom ter
njegove občutljivosti in ranljivosti je varovanje in zaščita življenjskega okolja izjemnega pomena tudi za nacionalno varnost Republike Slovenije.
2. Življenjsko okolje ogrožajo predvsem:
- morebitna nesmotrna, neuravnotežena in čezmerna izraba
prostora in naravnih virov pri nadaljnji urbanizaciji in tehnološkem razvoju;
- nesmotrno in čezmerno onesnaževanje, ki lahko poruši
ekološko ravnovesje;
- naravne in druge, zlasti tehnološke nesreče velikega
obsega v ali izven Republike Slovenije.
3. Življenjsko okolje v Republiki Sloveniji lahko ogrozijo tudi
posledice uporabe sodobnega konvencionalnoga ali jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja v primeru vojaškega
napada na Republiko Slovenijo ali vojaškega spopada v njeni
soseščini.
4. Življenjsko okolje v Republiki Sloveniji lahko ogrozi tudi
izgradnja ekološko spornih gospodarskih objetkov v neposredni bližini njenih meja oziroma ob njej.
III. ZAGOTAVLJANJE OBRAMBE, VARNOSTI TER ZAŠČITE
IN REŠEVANJA
Upoštevaje temeljni cilj nacionalne varnostne politike, izhodišča zunanje, razvojne, gospodarske in socialne politike ter
načela, ki jih zastopa Republika Slovenija pri preprečevanju,
odkrivanju in odpravljanja ogroženosti vseh vrst, Slovenija
razvija obrambni in varnostni sistem ter sistem zaščite in
reševanja kot pomembne samostojne dele zagotavljanja nacionalne varnosti. Pri tem dosledno spoštuje ustavne in zakonske opredelitve ter načela mednarodnega vojnega in humanitarnega prava.
Izhajajoč iz načel humanitarnega prava in ob upoštevanju I.
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protokola k Ženevskim konvencijam, ki omogoča legalno
samoorganiziranje državljanov v primeru agresije ali okupacije države, je državljanu Slovenije kot posamezniku zagotovljena pravica do (samo)obrambe, če izpolnjuje zakonske pogoje.
Obrambni sistem
Obrambni sistem Republike Slovenije je namenjen njeni
obrambi pred zunanjo vojaško agresijo in drugimi nasilnimi
posegi tujih oboroženih sil zoper njeno neodvisnost, samostojnost in ozemeljsko celovitost. Sestavljata ga vojaška in
civilna obramba.
a) Obrambne sile
1. Republika Slovenija ima obrambne sile, Slovensko vojsko,
ki je namenjena odvračanju morebitnega napada nanjo ter
pripravam in izvajanju vojaške obrambe ob zunanji agresiji ali
ob drugih nasilnih posegih tujih oboroženih sil zoper Republiko Slovenijo.
2. Naloge Slovenske vojske so:

2. Civilna obramba obsega gospodarsko obrambo, obrambne
ukrepe državnih in drugih organov, psihološko obrambo in
druge oblike neoboroženega odpora agresorju.
Gospodarska obramba obsega zlasti nujne priprave in ukrepe
za zagotovitev materialnih, zdravstvenih in drugih potreb
obrambnih, varnostnih in zaščitnih sil ter prebivalstva v vojni.
Obrambni ukrepi oblastnih in drugih organov obsegajo priprave in ukrepe, da se zagotovi nepretrganost njihovega delovanja v vojni.
Psihološka obramba obsega priprave za delovanje množičnih
medijev v vojni ter propagandno in psihološko delovanje
zoper agresorja.
Neoborožen odpor obsega vse druge vrste in oblike aktivnosti, s katerimi se agresorju preprečuje nadzor institucij civilne
družbe ali podpira oborožen odpor. Vsakdo ima pravico sodelovati ali izvajati neoborožene oblike odpore.
Varnostni sistem

- pomoč ob velikih naravnih in drugih hudih nesrečah;

Varnostni sistem v ožjem smislu sestavljajo državni organi in
službe, ki zagotavljajo varnost s preprečevanjem in odpravljanjem ogrožanja temeljnih vrednot, določenih z ustavo in
zakoni. Funkcije varnostnega sistema v ožjem smislu opravljajo Ministrstvo za notranje zadeve, varnostne in obveščevalne službe, nadzorni in inšpekcijski ter pravosodni organi.
Za zagotavljanje varnosti je posebnega pomena opravljanje
dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve ter delo varnostnih
in obveščevalnih služb.

- izvrševanje morebitnih obveznosti, ki jih Republika Slovenija sprejme v skladu z ustavo v mednarodnih organizacijah.

a) Dejavnost Ministrstva za notranje zadeve kot subjekta v varnostnem sistemu

3. Organizacija, opremljenost in usposobljenost Slovenske
vojske mora omogočati njeno visoko učinkovitost ter možnost prilagajanja konkretnim bojnim razmeram in nalogam.
Slovenska vojska se organizira v dveh funkcionalnih sestavinah, ki se medsebojno dopolnjujeta glede na strateško vlogo,
organizacijo in zmogljivosti. Del Slovenske vojske se organizira po operativnem načelu v združene taktične in operativne
enote za izvajanje oboroženega boja na celotnem vojskovališču Republike Slovenije. Te enote imajo že v svoji osnovni
sestavi potrebne zmogljivosti za odločnejše zoperstavljanje
agresorju. Del Slovenske vojske pa se organizira po teritorialnem načelu, v taktične enote namenjene predvsem za izvajanje bojnega nadzora celotnega ozemlja Republike Slovenije
v primeru napada.

1. Ministrstvo za notranje zadeve v varnostnem sistemu opravlja zadeve notranje varnosti (zadeve javne varnosti in upravne
notranje zadeve).

- vojaško strokovno usposabljanje za izvajanje oboroženega
boja in za druge oblike vojaškega odpora;
- zagotavljanje potrebne bojne pripravljenosti;
- izvajanje vojaške obrambe ob napadu na državo;

4. Bojna pripravljenost in pripravljenost za opravljanje drugih
mirnodobnih nalog Slovenske vojske temelji na čim višji profesionalni usposobljenosti mirnodobne sestave, v kateri so
poklicni pripadniki in vojaki na služenju vojaškega roka. Pripravljenost Slovenske vojske za obrambo države in oboroženi
boj pa temelji na čim višji usposobljenosti vojne sestave, ki se
dopolnjuje z rezervno sestavo.
Materialno in zdravstveno oskrbo, socialne in druge potrebe
Slovenske vojske se zagotavlja predvsem z delovanjem civilne
obrambe, s čimer se zmanjšuje neborbeni del in celotni stroški vojske.
5. Slovenska vojska mora biti nepolitična in nestrankarska,
niti je v ta namen ni dovoljeno uporabiti. Njeni profesionalni
pripadniki morajo biti državljani Republike Slovenije in ne
smejo biti člani nobene stranke. V primeru dvojnega državljanstva ne morejo biti njeni profesionalni pripadniki.
b) Civilna obramba
1. Civilna obramba obsega najnujnejše obrambne in zaščitne
ukrepe ter dejavnosti s katerimi se z nevojaškimi sredstvi
podpira in dopolnjuje vojaški ter krepi nevojaški odpor agresorju. Priprave in delovanje civilne obrambe mora biti organizacijsko in funkcionalno usklajeno s pripravami in izvajanjem
vojaške obrambe.
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2. Ministrstvo za notranje zadeve opravlja zadeve javne varnosti, ki se nanašajo na:
- varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja;
- preprečevanje in odkrivanje delovanja terorističnih skupin,
organizacij in posameznikov;
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj,
odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih
iskanih oseb in njihovo izročanje pristojnim organom;
- vzdrževanje javnega reda in miru;
- urejanje in nadzor prometa na javnih cestah;
- varovanje določenih oseb in objektov ter zbiranje podatkov
in informacij o osebah, ki bi lahko ogrožale varnost določenih
oseb, objektov in varnost države;
- varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole in
- opravljanje policijskih nalog, določenih v predpisih o tujcih.
3. Ministrstvo za notranje zadeve opravlja upravne notranje
zadeve, ki se nanašajo na:
- interesna združevanja;
- zbiranja in javna zborovanja;
- osebne izkaznice;
- prijavo in odjavo prebivališča;
- matične knjige in osebna imena;
- registracijo vozil in opravljanje vozniških izpitov;
poročevalec

- državljanstvo;

ter preprečevanje sekundarnih posledic in verižnih nesreč;

- gibanje in prebivanje tujcev;

- odpravljanje in sanacija posledic nesreč in vojnih dejstvovanj.

- potne listine;
- posest, nošenje in promet orožja in streliva;
- promet in prevoz eksplozivnih snovi ter prevoz drugih
nevarnih snovi.
4. Ministrstvo za notranje zadeve v izrednem ali vojnem stanju
opravlja naloge s svojega delovnega področja tako, da prilagaja svojo organiziranost, oblike in metode dela nastalim
razmeram. Za delo v izrednem ali vojnem stanju se enote
Ministrstva za notranje zadeve popolnjujejo tudi iz rezervne
sestave in posebej usposabljajo.
5. Pri izvrševanju svojih nalog Ministrstvo za notranje zadeve
dosledno upošteva načelo spoštovanja človekove fizične in
informacijske zasebnosti, zakonitosti, uporabe najbolj humanega ukrepa, absolutne informacijske odprtosti do parlamentarnega nadzora nad njegovim delom.
6. Ministrstvo za notranje zadeve se vključuje v mednarodno
policijsko skupnost preko Interpola, agencije Organizacije
združenih narodov, raznih oblik sodelovanja v Svetu Evrope
in Evropske skupnosti ter z navezavo neposrednih odnosov
s posameznimi državami, predvsem s sosednjimi državami,
kjer krepi tudi medregijsko sodelovanje.

3. Izvajalci teh nalog so predvsem državni organi, podjetja,
zavodi in druge organizacije, ki se v svoji osnovni dejavnosti
ukvarjajo z zaščito in reševanjem ali pa je njihova dejavnost
kako drugače pomembna za zaščito in reševanje. Splošne
reševalne naloge in aktivnosti izvajajo zlasti operativni sestavi
gasilske organizacije ter druge organizacije in društva, kot so
organizacija Rdečega križa in druga humanitarne organizacije, jamarska in gorska reševalna služba, potapljači in drugi
ter neposredno državljani v okviru osebne in vzajemne samozaščite.
Za izvajanje zaščitnih in reševalnih nalog zlasti ob množičnih
ali večjih nesrečah in v vojni, se na ravni države, v regijah in
lokalnih skupnostih, po potrebi pa tudi v ožjih okoljih, organizirajo štabi in enote Civilne zaščite kot posebne, namenske
sile za zaščito in reševanje. Štabi in enote Civilne zaščite se
popolnjujejo na podlagi z zakonom določene dolžnosti državljanov. Zaščito in reševanje večjega obsega vodijo štabi za
civilno zaščito kot strokovno operativni organi.
Izvajalci v sistemu zaščite in reševanja opravljajo zaščitno in
reševalno dejavnost v vojni po načelih mednarodnega prava
in v skladu z Ženevskimi konvencijami ter drugimi sprejetimi
mednarodnimi dogovori in akti.

b) Obveščevalno varnostna dejavnost

IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABUANJE

1. Z obveščevalno varnostno dejavnostjo se zagotavlja pristojnim organom nujne informacije ter analitične in operativne
ocene, ki so potrebne za odločanje pri zagotavljanju varnosti
Republike Slovenije, in sicer:

1. Vzgoja in izobraževanje (ter usposabljanje) mladih za sodelovanje pri zagotovljanju lastne in skupne varnosti, ter razreševanje konfliktnih razmerij in odnosov z nenasilnimi sredstvi,
poteka v okviru vsebine rednih vzgojno izobraževalnih programov in ne posebnih predmetov.

- informacije o prizadevanjih tujih držav, organizacij in skupin, ki so usmerjene proti obstoju, varnosti in ustavni ureditvi
Republike Slovenije;
- informacije, ki imajo zunanjepolitični, varnostni, obrambni
in gospodarski pomen za državo;
- informacije o delovanju terorističnih in organiziranih kriminalnih skupin in organizacij;
- informacije o osebah, ki bi lahko ogrožale varnost določenih oseb ali objektov.
3. Državni zbor določa strateške smeri dela in politično
usmerja delovanje varnostno obveščevalnih služb v funkciji
zagotavljanja suverenosti Republike Slovenije ter izvaja parlamentarni nadzor nad delovanjem teh služb.
4. Vlada na podlagi usmeritev Državnega zbora določa prednosti dela, usmerja in usklajuje delovanje služb, ki opravljajo
obveščevalno varnostno dejavnost.
Sistem zaščite in reševanja
1. Zaščita in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin je
sistem, organiziran predvsem za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ki svojo dejavnost opravlja tudi v izrednem ali vojnem stanju.
2. Naloge sistema zaščite in reševanja so zlasti;
- raziskovanje vzrokov in ogroženosti zaradi naravnih in
drugih nesreč ter odkrivanje, spremljanja in opozarjanje na
nevarnosti;
- izvajanje priprav za zaščito in reševanje, predvsem preprečevanje ogroženosti in povečevanje možnosti zaščite in reševanja, načrtovanje zaščitnih ukrepov, izvajanje priprav zaščitno-reševalnih sil, oblikovanje rezerv materialnih sredstev
ter usposabljanje za zaščito in reševanje;
- neposredno izvajanje zaščite in reševanja v vseh razmerah
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2. Strkovni delavci vseh ravni strokovne izobrazbe se praviloma usposabljajo za delo na področju obrambe, varnosti in
zaščite z dopolnilnim usposabljanjem po končanem splošnem izobraževanju ustrezne smeri doma, po potrebi pa tudi
v tujini. Za področje varnosti in notranjih zadev se izvaja
izobraževanje tudi v posebnih šolah.
3. Usposabljanje državljanov za vojaško obrambo in varnost
se izvaja na podlagi splošne vojaške dolžnosti z upoštevanjem ugovora vesti vojaški dolžnosti. Državljani, ki uveljavljajo ugovor vesti, sodelujejo pri obrambi države na drug
način.
4. Usposabljanje za starešinske dolžnosti v stalni sestavi Slovenske vojske se izvaja po opravljenem ustreznem splošnem
izobraževanju, v vojaških šolah ter z različnimi oblikami
dopolnilnega vojaško strokovnega usposabljanja. Usposabljanje za starešinske dolžnosti v rezervni sestavi se izvaja med
služenjem vojaškega roka in z nadaljnjim usposabljanjem na
vojaških dolžnostih v vojni sestavi vojske.
5. Usposabljanje za opravljanje nalog na področju zaščite in
reševanja se izvaja zlasti v okviru predpisanih programov
v strokovnih in interesnih organizacijah ter tudi v namenskih
centrih ali šolah.
6. Za usposabljanje in izobraževanje strokovnih kadrov
obrambe, varnosti in zaščite bodo ministrstva vključila tudi
domače raziskovalne in strokovne potenciale.
V. VODENJE IN NADZOR
1. Vse dejavnosti obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja,
pomembne za nacionalno varnost, morajo biti med seboj
usklajene In racionalne, tako po smotru, kot po času, prostoru, sredstvih in načinu izvajanja. Usklajevanje se zagotovaIja vertikalno in horizontalno.
2. Izhodišča in temeljne opredelitve sistema nacionalne varnosti ter nacionalne varnostne politike določa Državni zbor.
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V tem okviru Državni zbor odloča tudi o politiki, razvoju in
drugih temeljnih vprašanjih obrambnega in varnostnega
sistema ter sistema zaščitne in reševanja. Državni zbor nadzoruje priprave in izvajanje obrambe, varnosti ter zaščite in
reševanja v skladu z ustavo in zakoni neposredno in preko
ustreznih delovnih teles. Državni zbor skrbi, da je zagotovljena učinkovita varnost, obramba in zaščita celotnega državnega ozemlja in akvatorija ter zračnega prostora v skladu
z določili mednarodnega prava.
3. Državni zbor sprejema nacionalno varnostne programe
s katerimi določa nosilce, ukrepe in aktivnosti za zagotavljanje čim večje stopnje varnosti.
4. Vrhovni poveljnik obrambnih sil je predsednik republike, ki
svojo funkcijo uresničuje v skladu z ustavo in zakoni.
5. Vlada skrbi za enotnost in usklajenost priprav, delovanja in
razvoja vseh varnostnih, obrambnih in zaščitnih sil z nacionalno varnostno politiko.
Vlada skrbi za priprave in izvajanje obrambe, varnostnega
sistema ter zaščite in reševanje v skladu z odločitvami Državnega zbora, ustavo in zakoni in v ta namen imenuje Svet za
nacionalno varnost kot posvetovalni in usklajevalni organi.
VI. DOPOLNJEVANJE RESOLUCIJE
Državni zbor bo v tridesetih dneh po sprejemu te resolucije na
podlagi 130. člena poslovnika Državnega zbora ustanovil
posebno delovno telo, ki bo spremljalo uresničevanje te resolucije, sproti ocenjeval doseganje nacionalne varnosti in določil tudi izhodišča ter temeljne opredelitve na tistih področjih
in sestavinah sistema nacionalne varnosti ter nacionalne varnostne politike, ki v tej resoluciji niso zajete. Po potrebi bo
dopolnil tudi to resolucijo.

Amandma Vlade Republike Slovenije
Na podlagi 299. člena v zvezi s 197. členom poslovnika Državnega zbora (Ur. I. RS št. 40/93) Vlada predlaga k predlogu
resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti, tretja
obravnava, k III. poglavju, naslednji:

s stanjem neposredno po osamosvojitvi (tedaj je bilo v Teritorilani obrambi razporejenih okoli 70.000 državljanov in v vojni
sestavi bivše JA, ki je bila podrejena Republiškemu štabu za
teritorialno obrambo okoli 100.000 državljanov). Tako zmanjšana vojna sestava Teritorialne obrambe Republike Slovenije
pa zahteva, da se vse naloge, ki povečujejo neborbeni del
Teritorialne obrambe prenesejo ali na nosilce civilne obrambe
ali na druge organizacijske dele obrambnega sistema. Novi
organizacijsko mobilizacijski razvoj Teritorialne obrambe
tako ne predvideva več, da bi enote Teritorialne obrambe
varovale posamezne objekte, ki so posebnega pomena v vojni
za preživetje prebivalstva, oblastne organe in opravljale bojni
nadzor ozemlja na lokalni ravni. Po drugi strani tudi razpoložljive policijske sile vojne sestave ne omogočajo opravljanja
teh nalog.
Glede na navedeno, je bilo že v predlogu resolucije predlagano, da tudi v bodoče ohranimo v obrambnem sistemu
institut Narodne zaščite. Ta predlog Vlada ponovno posreduje
Državnemu zboru. Z zakonom o obrambi bi na tej podlagi
določili, da Narodna zaščita ne bi bila več oblika delovanja
v kateri se prepletajo obrambne in varnostne naloge temveč,
da bi se v skladu z načelom ločitve obrambnega in varnostnega sistema, organizirala kot poseben del obrambnih sil.
Zanjo bi veljala vsa načela, ki veljajo za vojsko. V skladu
z zakonom bi imele lokalne oblasti vpliv na obseg njenega
organiziranja ter naloge, ki jih izvršuje. Njena organizacija bi
temeljila na teritorialnem načelu. Za vsako lokalno skupnost
(občino) bi se organiziralo posebno vodstvo Narodne zaščite.
Lokalna oblast bi sodelovala pri imenovanju vodstva Narodne
zaščite. Obsegu nalog bi bile prilagojene organizacijske
oblike (večje ali manjše skupine ipd.), pri čemer pa se ne bo
uporabljala klasična vojaška organizacija (oddelki, vodi, čete
ipd.), kar omogoča veliko prožnost pri organizacijskih rešitvah. Takšne rešitve so utemeljene tudi z vidika dosedanjih
izkušenj Republike Slovenije (še posebej v obdobju osamosvajanja) pri organiziranju in delovanju Narodne zaščite.
V primeru, da Narodne zaščite ne bi več ohranili kot del
obrambnih sil, bo potrebno za naloge, ki naj bi jih opravljala
Narodna zaščita, povečati mobilizacijski razvoj Teritorialne
obrambe. To pa pomeni le povečanje klasične vojaške organizacije.

amandma k 1. točki, podpoglavje »Obrambni sistem«, podtočka
a) Obrambne sile
Besede »Slovensko vojsko, ki je namenjena« se nadomestijo
z besedami »ki jih sestavljata Slovenska vojska in Narodna
zaščita kot posebej organiziran del obrambnih sil, in so namenjene«.
UTEMELJITEV
Z amandmaji k 1., 2. in 3. točki podpoglavja o obrambnih silah
je bila iz resolucije črtana Narodna zaščita. Istočasno je bil
sprejet amandma k uvodnemu besedilu III. poglavja drugi
odstavek po katerem se državljanu Republike Slovenije kot
posamezniku zagotavlja pravico do (samo)obrambe, če izpolnjuje zakonske pogoje (določene s protokolom k Ženevskim
konvencijam). Prav Narodna zaščita pa je oblika organiziranja, ki omogoča uresničevanje omenjene pravice.
Vlada Republike Slovenije meni, da je potrebno tudi v bodoči
organizaciji obrambnega sistema ohraniti Narodno zaščito.
S splošnim načrtom organizacije, opremljanja in usposabljanja Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki ga je sprejelo Predsedstvo Republike Slovenije 3. 2. 1992 in na tej
podlagi izdelanem organizacijsko mobilizacijskem razvoju
Teritorialne obrambe se odloča številčni obseg Teritorialne
obrambe Republike Slovenije. Ta načrt predvideva le približno 35% vojne sestave Teritorialne obrambe Republike
Slovenije glede na skupno število v oborožene komponente
razporejenih državljanov Republike Slovenije v primerjavi
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poročevalec

Predlog zakona o ZASEBNEM VAROVANJU IN O OBVEZNEM
ORGANIZIRANJU SLUŽBE VAROVANJA - EPA 417
- DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 49. seji dne 14. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZASEBNEM VAROVANJU IN
O OBVEZNEM ORGANIZIRANJU SLUŽBE VAROVANJA,

člena poslovnika Državnega zbora Hepublike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Ivan BIZJAK, minister za notranje zadeve,

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

- Andrej ŠTER, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve,

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

- Slavko DEBELAK, podsekretar v Ministrstvu za notranje zadeve.

Predlog zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe
varovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. član
Ta zakon ureja subjekte, oblike in pogoje za opravljanje
dejavnosti varovanja ljudi in premoženja, ki ga ne zagotavlja
država (v nadaljnjem besedilu: zasebno varovanje).
S tem zakonom se ureja tudi obvezno organiziranje službe
varovanja.
II. ZASEBNO VAROVANJE
2. člen
Zasebno varovanje lahko pod pogoji, določenimi s tem zakonom, opravljajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki
posamezniki in samostojni obrtniki.

1. daje in odvzema licence za opravljanje zasebnega varovanja;
2. določa programe za preizkus znanja iz 9.,10. in 11.člena
tega zakona,izvaja programe in določa način opravljanja preverjenja znanja.
Zbornica opravlja še naslednje naloge:
3. opravlja nadzor nad delom članov;
4. spremlja in obravnava delo članov;
5. sprejme kodeks poklicne etike in ukrepa ob njegovem
kršenju;
6. vodi register gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov
posameznikov in samostojnih obrtnikov, ki jim je bila izdana
iicenca, in evidenci oseb, ki zagotavljajo tehnično varovanje
in varnostnikov;
7. spremlja razvoj tehničnih sredstev in naprav ter predlaga
ustrezne spremembe predpisov;
8. določi obrazce izkaznice iz 17.člena;
9. opravlja druge naloge, določene s statutom zbornice ali
predpisi državnih organov.

3. člen
Zasebno varovanje se opravlja kot fizično varovanje in kot
tehnično varovanje.

6. člen
Naloge iz prvega odstavka prejšnjega člena opravlja zbornica
kot javna pooblastila.

Fizično varovanje po tem zakonu je varovanje oseb in premoženja pred uničenjem, poškodovanjem, tatvino in drugimi
oblikami škodljivega delovanja.

Naloge, ki jih opravlja zbornica kot javna pooblastila, se
financirajo iz sredstev republiškega proračuna.

Tehnično varovanje po tem zakonu je varovanje oseb in
premoženja s tehničnimi sredstvi in napravami po predpisanih standardih.

7. člen

III. ZBORNICA
4. člen
Gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in
samostojni obrtniki, ki opravljajo zasebno varovanje na
območju Republike Slovenije, se obvezno združujejo v Zbornico Republike Slovenije za zasebno varovanje (v nadaljnjem
besedilu: zbornica).
5. člen
Zbornica v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve:
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Zbornica je pravna oseba.
Zbornica sprejme svoj statut, s katerim določi svojo organizacijo, organe in njihove pristojnosti.
K statutu zbornice daje v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih
pooblastil, soglasje Vlada Republike Slovenije.
IV. ORGANIZACIJA IN POGOJI ZA OPRAVUANJE ZASEBNEGA VAROVANJA
8. člen
Gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in
samostojni obrtniki lahko pričnejo opravljati dejavnost fizič29

nega oziroma tehničnega varovanja, ko pridobijo licenco, da
izpolnjujejo pogoje za opravljanje ene ali obeh oblik zasebnega varovanja iz 3.člena tega zakona.

izpolnjuje pogoje; odloži do pravnomočnosti odločbe v tem
postopku.
2. Tehnični pogoji

1. Osebni pogoji

14. člen

9. člen
Oseba, zaposlena v gospodarski družbi, pri samostojnem
podjetniku posamezniku oziroma pri samostojnem obrtniku
iz prejšnjega člena, ki je odgovorna za opravljanje dejavnosti
fizičnega in tehničnega varovanja oseb in premoženja, mora
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom o delovnih
razmerjih, izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da je državljan Republike Slovenije;
- da ima najmanj višjo izobrazbo;
- da ima 5 let delovnih izkušenj;
- da ima opravljen preizkus znanja;
- da ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
10. člen
Oseba, ki v gospodarski družbi, pri samostojnemu podjetniku
posamezniku oziroma pri samostojnem obrtniku iz 8.čiena
tega zakona neposredno opravlja fizično varovanje oseb in
premoženja (v nadaljnjem besedilu: varnostnik), mora poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom o delovnih razmerjih,
izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da je državljan Republike Slovenije;
- da ima najmanj strokovno izobrazbo V. stopnje;
- da ima opravljen preizkus znanja;
- da je telesno in duševno sposobna za opravljanje del
varnostnika;
- da ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila
kaznovana za prekršek zoper javni red in mir z obeležjem
nasilja.
Zbornica v soglasju z Ministrstvom za zdravstvo določi kriterije za ugotavljanje sposobnosti iz četrte alinee prejšnjega
odstavka.
11. člen
Oseba, ki v gospodarski družbi, pri samostojnem podjetniku
posamezniku oziroma pri samostojnem obrtniku iz 8. člena
tega zakona neposredno opravlja tehnično varovanje, mora
poleg splošnih pogojev po zakonu o delovnih razmerjih izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da je državljan Republike Slovenije;
- da ima najmanj strokovno izobrazbo V. stopnje tehnične
smeri;
- da ima opravljen preizkus znanja;
- da ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
12. član
Preizkus znanja iz 9., 10. in 11.člena tega zakona opravi
kandidat pred komisijo, sestavljeno iz: dveh predstavnikov
zbornice, dveh predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve
in enega predstavnika Sekcije za zavarovalništvo pri Gospodarski zbornici Slovenije.
13. člen
Če zoper osebo iz 9., 10. ali 11. člena tega zakona teče
kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, oziroma če zoper osebe iz
10-čiena tega zakona teče postopek za prekršek zoper javni
red in mir z obeležjem nasilja, se odločitev o tem, ali oseba
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Za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti tehničnega
varovanja oseb in premoženja mora gospodarska družba,
samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojni obrtnik
izpolnjevati pogoje, ki jih predpiše minister za notranje zadeve.
3. Dejavnosti, nezdružljiva z zasebnim varovanjem
15. člen
Gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojni obrtnik, ki ima licenco za opravljanje zasebnega varovanja, ne sme sklepati pogodbe o opravljanju ali
opravljati:
- nalog, za katere so z zakonom določeni oziroma pooblaščeni policijski ali pravosodni organi (pregon storilca kaznivega dejanja, izterjevanja dolgov ipd.), poslov za domače in
tuje državne obrambne, varnostne ali protiobveščevalne
službe.
Gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojni obrtnik ne sme uporabljati posebnih operativnih metod in sredstev, za katera sta z zakonom pooblaščeni
Ministrstvo za notranje zadeve in Slovenska obveščevalna
varnostna agencija.
4. Odvzem licence
16. član
Zbornica z odločbo odvzame licenco, če gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojni obrtnik:
- ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem zakonom;
- deluje v nasprotju z 15. členom tega zakona.
Zbornica z odločbo tudi odvzame licenco, takoj ko dobi od
Ministrstva za notranje zadeve preklic soglasja iz drugega
odstavka 22. člena tega zakona.
Pravna ali fizična oseba, ki ji je bila odvzeta licenca, lahko
ponovno zaprosi zanjo po preteku najmanj petih let.
5. Pravica In dolžnosti varnostnikov
17. član
Varnostnik, ki opravljajo naloge varovanja objektov ali območij. lahko:
- opozori osebo, naj se oddalji z območja ali iz objekta, ki ga
varuje, če se tam neupravičeno zadržuje;
- prepreči nepooblaščeni osebi vstop v prostore oziroma
dostop k objektom, ki jih varuje;
- zadrži osebo, ki je bila na območju, ki ga varuje, zalotena
pri kaznivem dejanju ali prekršku do prihoda policije;
- pregleda vozilo ali osebo ali stvari ob vstopu na varovano
območje ali v objekt oziroma ob Izstopu iz njega, če sumi, da
prevaža oziroma prenaša predmete ali naprave, ki lahko ogrozijo varnost in povzročijo materialno škodo. Pregled se lahko
opravi vizualno ali s tehničnimi sredstvi kot npr: rentgeni,
detektorji kovin In druge naprave za odkrivanje nevarnih
predmetov.
Varnostnik, ki opravlja naloge varovanja oseb ali premoženja,
lahko opozori in prepreči dostop nepooblaščenim osebam
poročevalec

v neposredno bližino varovane osebe ali predmeta. Dostop
lahko prepreči le s pasivnim ravnanjem, neposreden napad pa
z najmanjšo možno silo in takojšnim klicem na pomoč v sprejemni center družbe.

Službo varovanja lahko subjekti iz prvega odstavka tega člena
organizirajo kot lastno službo ali pa trajno zagotovijo varovanje tako, da v ta namen sklenejo pogodbo s subjektom iz 2.
člena tega zakona.

Med opravljanjem nalog neposrednega varovanja v objektih,
ki jih varujejo, oziroma na območju, ki ga varujejo, smejo
varnostniki, ki opravijo pri Ministrstvu za notranje zadeve
preizkus znanja o ravnanju z orožjem, nositi strelno orožje
v skladu z zakonom o orožju. Uporabiti ga smejo le v primeru
neposrednega napada, ki ogroža njihovo življenje oziroma
življenje oseb, ki jih varujejo.

Določbe od 9. do vključno 20. člena tega zakona veljajo tudi
za oblikovanje službe varovanja po tem členu.

Za preprečitev vstopa v varovano območje oziroma v varovani
objekt in za zadržanje osebe do prihoda policije sme varnostnik uporabiti fizično silo.

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljata Ministrstvo za
notranje zadeve in zbornica, s tem da tehnična sredstva
nadzorujejo pristojne inšpekcije. Če pri izvajanju nadzora iz
prejšnjega odstavka Ministrstvo za notranje zadeve ugotovi,
da gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik
oziroma samostojni obrtnik ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem zakonom za opravljanje dejavnosti zasebnega
varovanja, prekliče soglasje k licenci.

V primeru, ko varnostnik pri svojem delu pride do podatkov
o storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, je dolžan podati ovadbo pristojnemu organu.
6. Službena izkaznica

VI. NADZOR
22. člen

VII. EVIDENCE
18. člen

Delavci, ki neposredno opravljajo tehnično varovanje, in varnostniki morajo imeti med opravljanjem službe pri sebi službeno izkaznico, ki vsebuje fotografijo in navedene pravice
delavca.
Izkaznico izda delodajalec, potrdi pa jo zbornica. Kadar se
delavec sklicuje na svoje službene zadolžitve in s tem povezane pravice, je dolžan hkrati pokazati službeno izkaznico.
V vsakem primeru pa jo je dolžan pokazati na zahtevo pooblaščene uradne osebe Ministrstva za notranje zadeve.
19. člen
Ob prenehanju delovnega razmerja delavca, ki ima službeno
izkaznico, jo je delodajalec, ki jo je izdal, dolžan uničiti in
o tem obvestiti zbornico.
7. Delovna obleka
20. člen
Delavci, ki montirajo in vzdržujejo sredstva za tehnično varovanje oseb in premoženja, in varnostniki morajo med opravljanjem teh del nositi delovno obleko, ki po barvi, kroju in
oznakah ne sme biti enaka uniformi delavcev policije.
Delovna obleka mora biti označena z znakom delodajalca in
z znaki, iz katerih je razvidno, kakšne naloge opravlja oseba,
ki jo nosi.
Varnostniki lahko varovanje oseb opravljajo tudi v civilni
obleki.
V. OBVEZNO ORGANIZIRANJE SLUŽBE VAROVANJA
21. člen
Vlada Republike Slovenije določi gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zavode in državne organe in
organizacije, ki so dolžni organizirati službo varovanja, če je
opravljanje njihove dejavnosti povezano z ravnanjem z radioaktivnimi snovmi, jedrskimi gorivi, odpadki in drugimi ljudem
in okolju nevarnimi snovmi in napravami ter z ravnanjem
oziroma hranjenjem arhivov in predmetov, ki predstavljajo
kulturno dediščino, kot tudi z upravljanjem z zračnimi in
morskimi pristanišči ter v drugih primerih, ko je to iz posebnih
varnostnih razlogov nujno potrebno.
Če subjekt iz prejšnjega odstavka ne organizira službe varovanja, lahko Ministrstvo za notranje zadeve določi obseg in
način varovanja ter rok za izvršitev teh del.
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23. člen
Za izvrševanje v tem zakonu določenih nalog s področja
varovanja oseb in premoženja zbornica vodi:
- register gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov
posameznikov in samostojnih obrtnikov, ki jim je bila izdana
licenca;
- evidenco varnostnikov;
- evidenco oseb, ki zagotavljajo tehnično varovanje.
24. člen
Evidenci iz prejšnjega člena vsebujeta naslednje podatke:
-

ime in priimek,
rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva),
državljanstvo,
stalno oziroma začasno prebivališče.

Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo tudi v registru iz prve
alinee prejšnjega člena za samostojne obrtnike, ki jim je bila
izdana licenca.
1. Evidenca varnostnikov
25. člen
Evidenca varnostnikov se nanaša na osebe, ki fizično varujejo
osebe in premoženje. Na temelju te evidence se izdajajo
izkaznice. Evidenca vsebuje poleg podatkov iz prejšnjega
člena tega zakona tudi osebne podatke o:
- šolski izobrazbi;
- poklicu;
- zaposlitvah;
- opravljenem preverjanju znanja pred komisijo iz 12. člena
tega zakona;
- pravnomočni obsodbi za naklepno kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, ter kazni za prekršek zoper
javni red in mir z obeležjem nasilja;
- številki izdane izkaznice;
- uničenju izdane izkaznice.
2. Evidence oseb, ki zagotavljajo tehnično varovanje
26. člen
Evidenca oseb, ki zagotavljajo tehnično varovanje, se nanaša
na osebe, ki s tehničnimi sredstvi varujejo osebe in premože31

nje. Na temelju te evidence se izdajajo izkaznice. Evidenca
vsebuje poleg podatkov iz 24. člena tega zakona tudi osebne
podatke o:
- šolski izobrazbi;
- poklicu;
- zaposlitvah;
- opravljenem izpitu pred komisijo iz 12.člena tega zakona;
- pravnomočni obsodbi za naklepno kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti;
- številki izdane izkaznice;
- uničenju izdane izkaznice.
3. Zbiranje In posredovanje osebnih podatkov

4. če ravna v nasprotju z 28. členom tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 sit se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 sit se kaznuje posameznik, zaposlen v podjetju za zasebno varovanje ljudi in premoženja, oziroma posameznik, ki stori prekršek iz prve točke
prvega odstavka tega člena.
32. člen

27. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 sit se kaznuje oseba, ki
neposredno opravlja naloge tehničnega varovanja, oziroma
varnostnik:

Podatki iz 24., 25. in 26. člena tega zakona se zbirajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo.

1. če ne poda ovadbe pristojnemu organu o kaznivem dejanju,
ki se preganja po uradni dolžnosti (17.člen);

Za zbiranje in posredovanje osebnih podatkov, ki se zbirajo
po določilih od 24. do 26. člena tega zakona in niso urejena
v tem zakonu, se uporabljajo določila predpisov s področja
varstva osebnih podatkov.

2. če ne pokaže izkaznice (18.člen);
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen

33. člen

Vsi subjekti iz 8. člena tega zakona so dolžni voditi evidenco
pogodb o opravljanju storitev s področja varovanja oseb in
premoženja in jo na zahtevo zbornice ali Ministrstva za notranje zadeve predložiti na vpogled.

Subjekt iz 2.in 21. člena tega zakona mora v roku enega leta
po uveljavitvi tega zakona uskladiti svojo organiziranost in
dejavnost s tem zakonom ter pridobiti potrebno licenco po
tem zakonu.

29. člen

34. člen

Osebni podatki se v evidencah shranjujejo do prenehanja
delovnega razmerja oziroma do odvzema licence samostojnemu obrtniku, ki opravlja dejavnost zasebnega varovanja.

Zbornica se mora ustanoviti v skladu s tem zakonom v enem
letu po njegovi uveljavitvi, v roku šestih mesecev po ustanovitvi pa določiti programe, obrazce izkaznic, kodeks poklicne
etike ter vzpostaviti register in evidenci iz 23.člena tega
zakona.

Potem se v evidencah iz 23. člena tega zakona vodijo le
podatki o imenu, priimku, naslovu in o prenehanju delovnega
razmerja oziroma o odvzemu licence.

Dokler zbornica ne začne z delom, opravlja njene naloge iz
1,2,3,6 in 8.točke 5.člena tega zakona Ministrstvo za notranje
zadeve.

30. člen
Zbornica je dolžna podatke iz evidenc in registra iz 23. člena
tega zakona posredovati Ministrstvu za notranje zadeve na
podlagi pisne zahteve.

35. člen

1. če opravlja dejavnost zasebnega varovanja oseb in premoženja brez potrebne licence (8. člen);

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: členi od 282
do 285 Zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Ur.list SRS, št.35/82 in 22/83 ter Ur.list RS, št.9/90). Do
uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, se še
naprej uporabljata Uredba o varovanju s tehničnimi sredstvi
(Ur.list SRS, št.23/75 in 26/84) in Pravilnik o organizaciji
službe varovanja materialnih in drugih dobrin v organizacijah
združenega dela, drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter državnih organih in o splošnih pogojih za opravljanje dejavnosti organizacij združenega dela, ki opravljajo storitve varovanja (Ur.list SRS, št.41/83), kolikor nista v nasprotju
s tem zakonom.

2. če ne uniči službene izkaznice ali o tem ne obvesti zbornice
(19. člen);

36. člen

3. če subjekti iz 21. člena tega zakona ne organizirajo službe
varovanja v skladu s tem zakonom (drugi odstavek 21. člena).

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

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
31. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000,00 sit se kaznuje pravna
oseba ali samostojni obrtnik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti zasebnega varovanja oseb in premoženja:
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I. UVOD
Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji obravnaval in
sprejel predlog za izdajo zakona o zasebnem varovanju,
detektivski dejavnosti in o obveznem organiziranju službe
varovanja. Sprejel je sklep, da Vlada Republike Slovenije
Pripravi osnutek zakona, pri tem pa prouči in upošteva mnenja in stališča delovnih teles ter stališča, pripombe in preduge iz razprave poslancev na seji zbora.
Odbor za notranjo politiko in pravosodje je predlagal pripravo
dveh ločenih zakonov, saj sta zasebno varovanje in detektivska dejavnost povsem različni dejavnosti. S tem predlogom
so se kasneje strinjali tudi poslanci, ki so sodelovali v razpravi. V skladu s to pripombo je predlagatelj pripravil dva
zakona, in sicer: osnutek zakona o zasebnem varovanju in
o obveznem organiziranju službe varovanja in predloženi
osnutek zakona o detektivski dejavnosti.
II. POGLAVITNE REŠITVE, PRIPOMBE, MNENJA IN PREDLOGI, UPOŠTEVANI V OSNUTKU ZAKONA
V skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, ali je detektivsko dejavnost mogoče šteti za intelektualno storitev gospodarskega značaja v smislu obrtnega
zakona, predlagatelj v osnutku zakona na novo opredeljuje
detektivsko dejavnost kot svoboden poklic, ki ga lahko opravljajo detektivi individualno ali v detektivski družbi. V posebnem poglavju je zato detektivska družba opredeljena kot
pravna oseba, za ustanovitev in poslovanje katere se upoštevajo predpisi o gospodarskih družbah. Posebej je določeno,
da je dejavnost detektivske družbe omejena na opravljanje
detektivskega poklica, družbeniki te družbe so lahko le detektivi. Da ne bi prišlo do zlorab, je nadalje posebej določeno, da
ie potrebno prijavi za vpis detektivske družbe v sodni register
priložiti soglasje zbornice.
V razpravi so poslanci dali pripombo, da ima Ministrstvo za
notranje zadeve preobširne naloge oz. pooblastila na
področju urejanja detektivske dejavnosti, saj daje in odvzema
licence, določa program znanj in preverja znanje, ki je eden
izmed pogojev za pridobitev licence, vodi evidenco detektivov
In nadzoruje njihovo delo itd.
Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona upošteval to mnenje, kljub temu da je npr. v Italiji delovanje detektivov urejeno
tako, da prefekt podeljuje licenco, policija pa nadzoruje kartoteke, ki jih vodi detektivska agencija. Tudi ostale države kot:
Velika Britanija, Francija, Belgija, ki zakonov s področja
detektivske dejavnosti sploh nimajo, saj jih nadomeščajo
različni vladni akti, si za vzor bodoče ureditve jemljejo zakonodajo Nove Zelandije, ki določa, da policija preverja, ali
Izpolnjuje oseba, ki zaprosi za licenco detektiva, vse potrebne
pogoje, izda licenco, ki jo je potrebno vsako leto obnoviti, če
pa je bil prosilec obsojen za kaznivo dejanje v zadnjih desetih
letih, se mu licence ne izda. V licenci je tudi navedeno, da ima
detektiv samo tiste pravice, ki jih imajo po zakonih ostali
državljani. Zakon tudi prepoveduje detektivom, da bi slikali ali
prisluškovali brez pisnega pristanka prizadetega.
Glede na pripombe poslancev je predlagatelj na novo oblikoval naloge in javna pooblastila Detektivske zbornice Republike Slovenije, tako da bi zbornica v soglasju z Ministrstvom
za notranje zadeve dajala in odvzemala licenco in oblikovala
programe znanj, način preverjanja znanja in izvajalca izobraževanja. Zbornica bi oblikovala kodeks poklicne etike, vodila
evidenco detektivov, nadzorovala delo članov, določila
obrazce izkaznic za detektive itd.
V skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve Državnega zbora, da iz tez ni jasno vidna vloga zbor-
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nice, predvsem ali ima javna pooblastila, in v skladu s pripombo iz razprave Državnega zbora o premajhni vlogi zbornice predlagatelj v osnutku natančneje določa obveznost
združevanja v zbornico, njene naloge in opredeljuje, katere
izmed njih opravlja zbornica kot javno pooblastilo.
Upoštevaje pripombo poslanca Zmaga Jelinčiča o izobrazbi
in izkušnjah v policiji kot pogoju za pridobitev licence, je
predlagatelj to določbo spremenil in kot pogoj določil, da
mora imeti prosilec za pridobitev licence končano višjo ali
visoko šolo in opravljen preizkus znanja, ki ga predpiše zbornica v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve. V skladu
s pripombo istega poslanca, da mora biti komisija, pred
katero bodo kandidati opravljali preizkus znanja, nevtralna in
strokovna, je predlagatelj oblikoval 8. člen tako, da komisijo
sestavljajo po dva predstavnika zbornice in Ministrstva za
notranje zadeve in en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, Sekcije za zavarovalništvo.
V istem členu je predlagatelj upošteval pripombo Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora, da naj se
odločitev o tem, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev
licence, odloži do pravnomočnosti odločbe v takem
postopku, saj je postopek pred sodiščem lahko zaključen tudi
s sklepom in ne samo s pravnomočno sodbo.
Predlagatelj je kot dodaten pogoj za pridobitev licence postavil zahtevo, da prosilec v zadnjih dveh letih ni opravljal nalog
pooblaščenih uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve ali
obveščevalno - varnostnih služb. S tako določbo bo onemogočena zloraba in prenos zaupnih podatkov državnih organov
in služb v zasebno sfero. V skladu s pripombo poslancev in
delovnega telesa ter službe Državnega zbora, da je potrebno
zaradi preprečevanja posegov v človekove pravice in svoboščine jasneje opredeliti način pridobivanja informacij in preprečiti opravljanje detektivske dejavnosti za potrebe domačih
ali tujih državnih organov ali varnostnih služb, je predlagatelj
ustrezno dopolnil 9. in 13. člen osnutka zakona. V 9. členu je
predlagatelj določil, da sme detektiv pridobivati informacijo
neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo, lahko
pa tudi od drugih oseb, ki imajo podatke, in so jih pripravljeni
dati prostovoljno ter iz sredstev javnega obveščanja.
13. člen pa je dopolnil s prepovedjo opravljanja detektivskih
storitev za domače in tuje varnostne službe in državne
organe. Detektiv pa tudi ne bo smel pri svojem delu uporabljati metod in sredstev, za katere bosta z zakonom pooblaščeni Ministrstvo za notranje zadeve in Slovenska obveščevalna varnostna agencija.
Glede na novo vlogo zbornice so prehodne in končne
določbe dopolnjene z določilom, da mora zbornica v 6 mesecih po ustanovitvi določiti program znanj za izpit, kodeks
poklicne etike, obrazec izkaznice itd. Ministrstvu za notranje
zadeve je dano pooblastilo, da ureja ta vprašanja, dokler jih
ne prične opravljati zbornica.
III. PRIPOMBE, KI JIH NI BILO MOGOČE UPOŠTEVATI
Pri pripravi osnutka zakona predlagatelj ni mogel upoštevati
pripombe Odbora za notranjo politiko in pravosodje Državnega zbora, da je potrebno v tem zakonu urediti pravico
detektiva do poklicne molčečnosti pred državnimi organi;
menimo, da je vprašanje pričanja pred državnimi organi oz.
njihovimi telesi, kot npr. pred parlamentarno komisijo,
potrebno urediti s posebnim zakonom.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Uveljavitev tega zakona ne bo pomenila posebne dodatne
obremenitve za proračun, potrebno pa bo sofinancirati izvajanje javnih pooblastil, danih zbornici.
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Predlog zakona o DETEKTIVSKI DEJAVNOSTI - EPA 174
- DRUGA OBRAVNAVA.
Vlada Republike Slovenije je na 49. seji dne 14. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DETEKTIVSKI DEJAVNOSTI,

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Ivan BIZJAK, minister za notranje zadeve,

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

- Andrej ŠTER, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve,

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

- Slavko DEBELAK, podsekretar v Ministrstvu za notranje zadeve.

Predlog zakona o detektivski dejavnosti
6. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
l.člen

Naloge iz 1. in 2. točke prejšnjega člena opravlja zbornica kot
javna pooblastila. Naloge, ki jih opravlja zbornica kot javna
pooblastila, se financirajo iz republiškega proračuna.

Ta zakon ureja detektivsko dejavnost in določa pogoje za
njeno opravljanje.
2. člen
Detektivsko dejavnost opravljajo detektivi kot svoboden
poklic. Detektiv lahko opravlja svoj poklic individualno ali
v detektivski družbi v skladu z določbami tega zakona.
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na detektive kot posameznika, veljajo tudi za detektivsko družbo, kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno.

7. člen
Zbornica je pravna oseba.
Zbornica sprejme svoj statut, s katerim določi svojo organizacijo, organe in njihove pristojnosti.K statutu zbornice v delu,
ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil, daje soglasja
Vlada Republike Slovenije.
III. OPRAVLJANJE DETEKTIVSKE DEJAVNOSTI
t

3. člen

8. člen

Detektivska dejavnost po tem zakonu je zbiranje in posredovanje informacij, pridobljenih v skladu s pravicami, ki jih
detektivom daje ta zakon.

Detektiv pridobiva informacije, za katere ga v skladu s tem
zakonom s pogodbo pooblasti stranka. Za opravljanje detektivske dejavnosti mora imeti licenco, ki mu jo lahko izda
zbornica na njegovo prošnjo, če izpolnjuje naslednje pogoje:

II. ZBORNICA

1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da ima končano višjo ali visoko šolo in opravljen preizkus
znanja;
3. da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, Ki
se preganja po uradni dolžnosti.
4. da v zadnjih dveh letih ni opravljal nalog pooblaščenih
uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve ali obveščevalno
- varnostnih služb.

4. člen
Detektivi z območja Republike Slovenije se obvezno združujejo v Detektivsko zbornico Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: zbornica).
5. člen
Zbornica v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve:
1. daje in odvzema licenco detektiva;
2. določi program preizkusa znanja za opravljanje detektivske
dejavnosti, in način preverjanja znanja iz 8. člena tega zakona.
Zbornica opravlja tudi naslednje naloge:
3. spremlja in obravnava delo članov;
4. sprejema kodeks poklicne etike in ukrepe ob njegovem
kršenju;
5. vodi evidenco detektivov;
6. opravlja druge naloge, določene s statutom in predpisi
državnih organov;
7. opravlja nadzor nad delom članov,
8. določi obrazec izkaznice iz 14.člena.
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Preizkus znanja iz 2.točke prejšnjega odstavka se opravi pred
komisijo, sestavljeno iz:
- dveh predstavnikov zbornice,
- dveh predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve,
- enega predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije, Sekcije
- za zavarovalništvo.
Če zoper prosilca za pridobitev licence zasebnega detektiva
teče kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, se odločitev o tem, ali
prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev licence, odloži do
pravnomočnosti odločbe v tem postopku.
9. člen
Detektiv sme pridobivati informacije neposredno od oseb«,
poročevalec

na katero se podatki nanašajo, lahko pa tudi od drugih oseb,
ki imajo podatke in so jih pripravljene dati prostovoljno, in iz
sredstev javnega obveščanja in sicer:

15. člen
Zbornica z odločbo odvzame izdano licenco, če ugotovi, da
detektiv:

- o osebah, kot so pogrešane ali skrite, o dolžnikih, o piscih
ali o odpošiljateljih anonimnih pisem in o povzročiteljih materialnih škod;
- o predmetih, kot so ukradeni ali izgubljeni predmeti;
- o dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo
o teh pravicah;
- o zvestobi delavcev pri izvajanju konkurenčne klavzule;
- o podatkih o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb.

- umre,
- v pisni obliki izjavi, da ne želi več opravljati detektivske
dejavnosti.

10. člen

Zbornica mora z odločbo odvzeti licenco takoj, ko dobi preklic soglasja iz 22.člena tega zakona.

Na podlagi dokazila o tem, da je prevzel konkretno nalogo, za
izpolnitev katere potrebuje podatke iz evidenc, je upravljalec
zbirke podatkov dolžan detektivu posredovati podatke iz evidenc o;

16. člen

- stalno in začasno prijavljenih osebah,
- zaposlitvi,
- lastniku avtomobila.
Detektiv ima pravico vpogleda v sodne in upravne spise v primerih, ko ima po zakonu to pravico stranka, ki ga je pooblastila.
Za pridobitev podatkov po tem členu ni potrebno, da je oseba
na katero se podatki nanašajo predhodno, seznanjena s tem,
da se bodo podatki o njej pridobili po določbah tega člena.Za
dokazilo iz prvega odstavka tega člena se šteje sklenjena
pogodba med detektivom in stranko in pisno pooblastilo.
11. člen
Detektiv je pri zavarovanju in posredovanju podatkov, ki jih je
dobil iz zbirk podatkov iz prejšnjega člena, dolžan ravnati
v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
12. člen
Detektiv je v zadevah, ki jih opravlja oziroma ki so mu bile
zaupane, zavezan k molčečnosti.
V primeru, ko pri svojem delu pride do podatka o storitvi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, je
detektiv dolžan podati ovadbo pristojnemu organu.
13. člen
Detektiv ne sme opravljati nalog, za katere so z zakonom
določeni oziroma pooblaščeni policijski in pravosodni organi
(kot so posli izterjevanja dolgov pravnih ali fizičnih oseb).
Detektiv ne sme za opravljanje detektivskih storitev uporabljati metod in sredstev, za katere sta z zakonom pooblaščeni
Ministrstvo za notranje zadeve oz. Slovenska obveščevalna
varnostna agencija, strelnega orožja in drugih prisilnih sredstev.
Detektiv ne sme opravljati detektivske dejavnosti za domače
in tuje varnostne službe in državne organe.
Strelno orožje lahko pridobi in nosi le v skladu z zakonom
o orožju.
14. člen
Detektiv ima izkaznico s sliko, ki jo izda zbornica. Kadar se
sklicuje na pooblastila, ki jih ima po tem zakonu, je izkaznico
dolžan pokazati. V vsakem primeru jo je dolžan pokazati na
zahtevo pooblaščene uradne osebe Ministrstva za notranje
zadeve.
poročevalec

- ne izpolnjuje več pogojev iz 8. člena tega zakona;
- postane trajno nezmožen za opravljanje dejavnosti;
- izgubi poslovno sposobnost.
Licenca preneha, če detektiv:

V primerih iz prejšnjega člena mora detektiv ali njegov zakoniti zastopnik zbornici vrniti licenco in izkaznico.
IV. DETEKTIVSKA DRUŽBA
17. člen
Detektivska družba je pravna oseba in se lahko ustanovi kot
družba z neomejeno osebno odgovornostjo družbenikov za
obveznosti družbe (v nadaljnjem besedilu: detektivska
družba).
18. člen
Za ustanovitev in poslovanje detektivske družbe se uporabljajo predpisi o gospodarskih družbah, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
19. člen
Dejavnost detektivske družbe je omejena na opravljanje
detektivskega poklica.
Družbeniki detektivske družbe so lahko samo osebe, ki so od
zbornice pridobili licenco za opravljanje detektivske dejavnosti. Vodenja poslov detektivske družbe ni mogoče zaupati
osebi, ki ni detektiv.
20. člen
Prijavi za vpis detektivske družbe v sodni register je treba
priložiti soglasje zbornice.
Soglasje se lahko odreče samo, če niso izpolnjeni pogoji, ki
jih ta zakon določa za ustanovitev in poslovanje detektivske
družbe.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda najvišji organ
zbornice, določen s statutom. Šteje se, da je soglasje dano, če
prosilec ne prejme odgovora v dveh mesecih od vložitve
prošnje.
21. člen
Če s tem zakonom niso izpolnjeni določeni pogoji za organizacijo in poslovanje detektivske družbe, njeno delovanje preneha z likvidacijo.
Prenehanje detektivske družbe iz razlogov po prejšnjem
odstavku ugotovi sodišče na predlog družbenikov ali zbornice. Sodišče pred odločitvijo o prenehanju določi detektivski
družbi največ šestmesečni rok, v katerem mora svojo organizacijo in poslovanje uskladiti z določbami tega zakona.
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26. člen

V. NADZOR
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljata Ministrstvo za
notranje zadeve in zbornica, s tem da tehnična sredstva
nadzorujejo pristojne inšpekcije.

Detektiv je dolžan voditi evidenco pogodb o opravljanju storitev s področja detektivske dejavnosti in jo na zahtevo zbornice ali Ministrstva za notranje zadeve predložiti na vpogled.
27. člen
Osebni podatki se v evidencah shranjujejo do odvzema
licence detektiva.

Če Ministrstvo za notranje zadeve pri izvajanju nadzora iz
prejšnjega odstavka ugotovi, da detektiv ne izpolnjuje več
pogojev, določenih s tem zakonom za opravljanje detektivske
dejavnosti, prekliče soglasje k licenci.

Potem se v evidenci iz 24.člena tega zakona vodijo le podatki
o imenu, priimku, naslovu in o odvzemu licence detektiva.

VI. EVIDENCE

VII. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen

23. člen
Zbornica vodi in vzdržuje evidenco detektivov.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 sit se kaznuje detektiv:

Zbornica je Ministrstvu za notranje zadeve na pisno zahtevo
dolžna dati podatke iz evidence detektivov.

1. če opravlja detektivsko dejavnost brez licenc (8.člen);
2. če ne poda ovadbe pristojnemu organu o kaznivem dejanju,
ki se preganja po uradni dolžnosti (2 odst. 12.člena);
3. če ne pokaže izkaznice (14.člen);
4. če ravna v nasprotju z 11., prvim odstavkom 12.ali 13.členom tega zakona;
5. če ravna v nasprotju s 26.členom tega zakona.

24. člen
Evidenca detektivov vsebuje naslednje podatke:
- ime in priimek,
- rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva),
- državljanstvo,
- stalno oziroma začasno prebivališče.
- šolsko izobrazbo,
- poklic,
- zaposlitev,
- opravljeni preizkus znanja pred komisijo iz 8.člena tega
zakona,
- pravnomočno obsodb za naklepno kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
- številko izdane licence,
- številko izdane izkaznice,
- odvzem licence,
- odvzem izkaznice.
25. člen
Podatki iz prejšnjega člena tega zakona se zbirajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo. Vsi ostali
podatki pa iz obstoječih uradnih evidenc, o čemer se osebo,
na katero se nanašajo, seznani ob prošnji za pridobitev licence.
Za zbiranje in posredovanje osebnih podatkov, ki se zbirajo
po določilih prejšnjega člena tega zakona in niso urejena
v tem zakonu, se uporabljajo določila zakona o varstvu osebnih podatkov.

Za prekršek iz 2.odst. 12. in 13.člena tega zakona se lahko
izreče tudi varstveni ukrep odvzema licence v trajanju od
6 mesecev do 3 let.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Podjetja, registrirana za detektivsko dejavnost, morajo v roku
enega leta po uveljavitvi tega zakona svojo organiziranost in
dejavnost uskladiti s tem zakonom ter pridobiti potrebne
licence po tem zakonu.
30. člen
Zbornica se mora ustanoviti v skladu s tem zakonom v enem
letu po njegovi uveljavitvi in v roku šestih mesecev po ustanovitvi določiti program preizkusa znanja, kodeks poklicne
etike, obrazec izkaznice in vzpostaviti evidenco iz 5.člena
tega zakona.
Dokler zbornica ne začne z delom, opravlja njene naloge iz 1,
2, 5, 7 in 8. točke 5. člena tega zakona Ministrstvo za notranje
zadeve.
31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji obravnaval in
sprejel predlog za izdajo zakona o zasebnem varovanju,
o detektivski dejavnosti in o obveznem organiziranju službe
varovanja. Sprejel je sklep, da Vlada Republike Slovenije
pripravi osnutek zakona, pri tem pa prouči in upošteva mnenja in stališča delovnih teles ter stališča, pripombe in predloge iz razprave poslancev na seji zbora.
Odbor za notranjo politiko in pravosodje je predlagal, s tem
pa se je strinjala večina tistih poslancev, ki so sodelovali
v razpravi, da bi bilo primerneje vprašanje zasebnega varovanja in vprašanje detektivske dejavnosti rešiti v dveh ločenih
zakonih, saj sta to povsem različni dejavnosti.
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V skladu s to pripombo je predlagatelj pripravil dva zakona, in
sicer: osnutek zakona o detektivski dejavnosti in predloženi
zakon, to je zakon o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja.
II. POGLAVITNE REŠITVE IN PRIPOMBE, MNENJA iN
PREDLOGI, UPOŠTEVANI V OSNUTKU ZAKONA
Zakon bi urejal področje zasebnega varovanja in področje
obveznega organiziranja službe varovanja.
V razpravi v prvi fazi zakonodajnega postopka so bile izražene
pripombe, da ima Ministrstvo za notranje zadeve na področjO
izvajanja dejavnosti zasebnega varovanja po predloženem
zakonu preveč pristojnosti, saj daje licence; določa program
poročevalec

izobraževanja za varnostnike, osebe, ki opravljajo naloge tehničnega varovanja, in odgovorne osebe družb in obratovalnic;
pred njegovo komisijo se preverja znanje, potrjuje izkaznice
in vodi evidence varnostnikov in oseb, ki opravljajo naloge
tehničnega varovanja; vodi register izdanih licenc; nadzoruje
izvajanje zakona ipd.
Predlagatelj je zakon še enkrat proučil in analiziral zakonodajo držav Zahodne Evrope s tega področja. Ugotovil je, da
mora imeti po nemški in finski zakonodaji zasebni varnostnik
oziroma družba, ki opravlja to dejavnost, licenco, ki jo izda
notranje ministrstvo, ki je pooblaščeno tudi za nadzor. Po
italijanski zakonodaji lahko zasebni varnostniki delujejo le na
podlagi licence, ki jo izda prefekt. Po nizozemski in belgijski
zakonodaji pa mora družba, ki opravlja zasebno varovanje,
pridobiti ustrezen certifikat, ki ga izda ministrstvo za notranje
zadeve, ki tudi nadzoruje delo teh družb.
Na podlagi navedenega je predlagatelj pripravil rešitve, po
katerih naj bi naloge oziroma javna pooblastila v zvezi
z opravljanjem dejavnosti zasebnega varovanja opravljala
Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje sama ali
v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve. Tako naj bi
Zbornica v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve dajala
ali odvzemala licence in določala znanja, ki so pogoj za
opravljanje dejavnosti varnostnika in osebe, ki opravlja tehnično varovanje, oziroma odgovorne osebe gospodarske
družbe, samostojnega podjetnika posameznika ali samostojnega obrtnika, ki opravlja dejavnost zasebnega varovanja.
Samostojno pa bi sprejemala kodeks poklicne etike ter vodila
register subjektov, ki jim je bila izdana licenca, in evidenci
oseb, ki zagotavljajo tehnično varovanje in varnostnikov.
Imela pa bi tudi pravico izvajanja nadzora nad delom članov.
V skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve Državnega zbora, da iz tez ni jasno vidna vloga zbornice (predvsem ali ima javna pooblastila ali ne), in v skladu
s pripombo iz razprave o premajhni vlogi zbornice, predlagatelj v osnutku natančneje določa obveznost združevanja
v zbornico, njene naloge in opredeljuje, katere izmed njih
opravlja zbornica kot javno pooblastilo.
Predlagatelj je upošteval pripombo Odbora za notranjo politiko in pravosodje Državnega zbora, da morajo vse osebe, ki
opravljajo dejavnost zasebnega varovanja, biti državljani
Republike Slovenije, zato je ta pogoj vključil tudi med pogoje,
ki jih morajo izpolnjevati varnostniki in osebe, ki opravljajo
tehnično varovanje.
V skladu s pripombo, da mora biti komisija, pred katero bodo
kandidati za osebe, ki opravljajo dejavnost zasebnega varovanja, opravljali preizkus znanja, strokovna in ne zgolj policijska, je predlagatelj oblikoval določilo 12. člena, po katerem
sestavljajo komisijo po dva predstavnika zbornice in Ministrstva za notranje zadeve ter en predstavnik Sekcije za zavarovalništvo pri Gospodarski zbornici Republike Slovenije.
Menimo, da je s tem v največji možni meri zagotovljena
strokovnost in nevtralnost te komisije, istočasno pa so v to
dejavnost aktivno vključene zavarovalnice.
Predlagatelj je upošteval pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora, da naj se odločitev
o tem, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev licence,
odloži do pravnomočnosti odločbe v sodnem postopku, saj je
postopek pred sodiščem lahko zaključen tudi s sklepom in ne
le s pravnomočno sodbo.
V skladu s pripombo poslanca Draga Černetiča, Odbora za
notranjo politiko in pravosodje Državnega zbora in Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora, da je
potrebno omejiti oz. precizirati dejavnosti, ki jih smejo opravljati subjekti, ki opravljajo zasebno varovanje, je predlagatelj
v posebnem določilu (15. člen osnutka zakona) kot nedopustne opredelil opravljanje nalog, za katere so z zakonom
določeni oz. pooblaščeni policijski ali pravosodni organ, in
opravljanje poslov za domače in tuje državne, obrambne,
varnostne ali protiobveščevalne službe. Poleg tega je določil,
da se za opravljanje zasebnega varovanja ne sme uporabljati
posebnih operativnih metod in sredstev, za katere sta z zakoporočevalec

nom pooblaščeni Ministrstvo za notranje zadeve in Slovenska
obveščevalna varnostna agencija.
V skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve Državnega zbora, da naj se razmejijo posamezne
pravice varnostnikov glede na naloge, ki jih opravljajo, in
pooblastila, ki jih imajo policisti, je dopolnjeno določilo 16.
člena osnutka zakona. V njem je določeno, na kakšen način in
s katerimi sredstvi opravlja naloge varnostnik, ki varuje
objekte oz. območja, in na kakšen način varnostnik, ki varuje
osebe. Uporaba fizične sile je omejena na pasivno obrambo
oz. na uporabo najmanjše možne fizične sile, uporaba orožja
pa je dopustna le za zavarovanje pred neposrednim napadom,
ki ogroža življenje varnostnika oz. osebe, ki jo varuje.
V skladu z določilom, da zbornica dodeljuje in odvzema
lincenco v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve, je
dopolnjeno določilo o tem, kdaj zbornica odvzame licenco,
z določilom, da jo mora odvzeti (z ugotovitveno odločbo)
takoj, ko od Ministrstva za notranje zadeve prejme preklic
njegovega soglasja.
V skladu z novo vlogo zbornice je dopolnjeno tudi določilo
o nadzoru z določilom, da nadzor nad izvajanjem tega zakona
opravlja poleg Ministrstva za notranje zadeve tudi zbornica.
Prav tako so v skladu z novo vlogo zbornice dopolnjene
prehodne in končne določbe z določilom, da se mora zbornica v skladu s tem zakonom ustanoviti v enem letu in v roku
šestih mesecev po tem določiti program znanj, kodeks
poklicne etike, obrazec izkaznice in vzpostaviti register subjektov, ki opravljajo zasebno varovanje, in evidenci varnostnikov in oseb, ki opravljajo tehnično varovanje.
Ministrstvu za notranje zadeve pa je dano pooblastilo, da
ureja ta vprašanja, dokler se ne ustanovi zbornica oz. jih
ustrezno ne uredi.
III. PRIPOMBE, KI JIH NI BILO MOGOČE UPOŠTEVATI
Predlagatelj pa ni mogel upoštevati pripombe poslanca
Zmaga Jelinčiča, da Ministrstvo za notranje zadeve ni usposobljeno za preizkušanje znanja o ravnanju z orožjem. Po
obstoječi zakonodaji smejo orožje nositi in uporabljati pri
svojem delu pod točno določenimi pogoji le pooblaščene
uradne osebe organov za notranje zadeve. Ministrstvo za
notranje zadeve izobražuje in usposablja te svoje delavce,
hkrati pa je po veljavnih predpisih edino pristojno za tako
izobraževanje kot tudi za preizkušanje znanja o ravnanju
z orožjem za tiste delavce, ki v gospodarskih družbah in
drugih organizacijah opravljajo delo varnostnikov. Poznavanje orožja in rokovanja z njim še ne zagotavlja uspešnega
izobraževanja in preverjanje znanja oseb, ki naj bi pri svojem
delu nosile orožje.
Predlagatelj je sicer pri pripravi osnutka zakona upošteval
pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora, da bi morala biti v zakonu določena vsaj temeljna
merila za tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati subjekti,
ki opravljajo tehnično varovanje in sicer tako, da je določbo
opredelil v varianti. Po obravnavi gradiva na seji Odbora za
državno ureditev in javno upravo pa je predlagatelj sprejel
pripombo odbora, da ne bi bilo smiselno opredeljevati tehničnih pogojev v zakonu, saj gre za področje, ki se naglo spreminja. Zakonske določbe bi prehitro postale ozke in zastarele
kar bi imelo za posledico spremembo zakona. Predlagatelj je
zato varianto črtal. Pogoji za pridobitev licence za tehnično
varovanje bodo opredeljeni v podzakonskem predpisu.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Uveljavitev tega zakona ne bo pomenila posebne dodatne
obremenitve za proračun. Iz njega bo potrebno le sofinancirati izvajanje javnih pooblastil, danih zbornici. Sodelovanje
v komisijah za preverjanje znanja oseb, ki opravljajo dejavnost zasebnega varovanja, izvajanje nadzora in dajanja soglasij pri izdajanju evidenc, ne bo zahtevalo novih delovnih mest
v Ministrstvu za notranje zadeve.
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Predlog zakona o TEHNOLOŠKEM RAZVOJNEM SKLADU REPUBLIKE
SLOVENIJE
Vlada Republike Slovenije je na 56. seji dne 2. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O TEHNOLOŠKO RAZVOJNEM
SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa
12. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 13/101993 in 174. in 187. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije za decembrsko sejo Državnega zbora.
Vlada Republike Slovnije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da na podlagi drugega odstavka 179.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije

skrajša 30-dnevni rok za predložitev predloga zakona
(drugi odstavek 52. člena poslovnika Državnega zbora).
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 266.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo.
- Erik VRENKO, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Predlog zakona o tehnološkem razvojnem skladu Republike Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja ustanovitev in poslovanje ter pravice in obveznosti Tehnološko razvojnega sklada Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: Sklad).
2. člen
Sklad deluje kot družba z omejeno odgovornostjo.
Firma sklada je Tehnološko razvojni sklad Republike Slovenije, d o. o.
Sedež sklada je v Ljubljani. Podrobneje se sedež določi s statutom.
Ustanovitelj Sklada je Republika Slovenija.
3. člen
Dejavnost Sklada je spodbujanje in sofinanciranje tehnološkega razvoja v Republiki Sloveniji na področjih:

znanost in tehnologijo na področju izbora raziskovalnih projektov in projektov tehnološkega razvoja.
II. SREDSTVA SKLADA
5. člen
Osnovni kapital Sklada znaša 300.000.000 SIT. Imetnik edinega poslovnega deleža ob ustanovitvi je Republika Slovenija.
Družbeniki Sklada lahko postanejo tudi druge domače in tuje
pravne in fizične osebe, vendar njihov skupni delež ne sme
presegati 49% osnovnega kapitala Sklada.
Če se število lastnikov poveča na 5 ali več, se sklad iz družbe
z omejeno odgovornostjo preoblikuje v delniško družbo.
S sklepom o preoblikovanju se določijo vrste in število delnic,
ki jih prejmejo imetniki poslovnih deležev.
6. člen
Prihodki Sklada so:

- razvoja novih tehnologij;
- uvajanja zahtevnejših tehnologij v gospodarsko izkoriščanje;
- izumiteljstva in inovativnosti.

- prihodki iz poslovanja Sklada;
- del kupnin na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS 55/92) ter predpisov izdanih na njegovi
podlagi;
- donacije.
7. člen

Z ustanovitvenim aktom se lahko določijo tudi druge dejavnosti, ki so v podporo tehnološkemu razvoju in transferu.

Sredstva, ki jih bo Sklad namenil za tehnološki razvoj se
dodelijo na podlagi javnega razpisa.

4. člen
Dejavnost iz 3. člena tega zakona izvaja Sklad s sledečimi.
instrumenti:
- kreditiranjem;
- garancijami;
- kapitalsko udeležbo.
Sklad sofinancira in subvencionira samo projekte, pri tistih
pravnih osebah, ki so v večinski lasti državljanov Republike
Slovenije oziroma so last javnih pravnih oseb, oziroma so
rezultat domačega razvoja in raziskovalnega dela.
Projekti se izbirajo na podlagi javnega razpisa.
Pri odločitvah pri izboru projektov Sklad upošteva sprejeto
politiko Vlade Republike Slovenije ter politiko Ministrstva za
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III. ORGANI IN AKTI SKLADA
8. člen
Organi Sklada so skupščina, nadzorni svet in direktor.
1. Skupščina
9. člen
Skupščina:
- sprejema ustanovitveni akt in njegove spremembe;
- sprejema finančni načrt in poslovno politiko ter politiko
naložb Sklada;
- sprejema zaključni račun Sklada in poslovno poročilo;
- imenuje in razrešuje predsednika in člane nadzornega
sveta s soglasjem ustanovitelja Sklada
poročevalec

- imenuje in razrešuje direktorja in
~ ima druge pravice in obveznosti v skladu z zakonom in
splošnimi akti Sklada.

- dejavnost Sklada;
- organizacija in način poslovanja Sklada;

Za Republiko Slovenijo imenuje predstavnike v skupščino
Sklada Vlada Republike Slovenije iz vrst ministrstev, ki oblikujejo medresorsko koordinacijo za raziskovalno dejavnost.

- pristojnosti in način dela skupščine, nadzornega sveta in
direktorja;

2. Nadzorni svat

- mandat članov nadzornega sveta, direktorja;

- pooblastila za zastopanje;
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem
Sklada.

10. člen
Nadzorni svet ima 9 članov, od katerih imenuje eno tretjino
članov Državni zbor iz vrst strokovnjakov, ostale pa skupščina
Sklada.
Nadzorni svet najmanj enkrat letno poroča o poslovanju
Sklada pristojnemu odboru Državnega zbora oziroma po
potrebi Državnemu zboru.

IV. NADZOR IN REVIZIJA
13. člen
Do ustanovitve službe, pooblaščene za opravljanje plačilnega
prometa, revidira letne računovodske izkaze Sklada organizacija pooblaščena z zakonom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. Direktor
11. člen

14. člen

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga
imenuje in razrešuje skupščina Sklada.

Sklad se kapitalizira tudi z odprtimi terjatvami do posojil,
danih za namene tehnološkega razvoja iz sredstev Ministrstva
za znanost in tehnologijo.

Soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja daje Vlada
Repulike Slovenije.

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

4. Ustanovitveni akt Sklada
12. člen

16. člen

Z aktom o ustanovitvi se poleg vprašanj, določenih z zakonom, ureja še:

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

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji zbora, dne 13.
10. 1993 v prvi obravnavi sprejel predlog zakona o tehnološko
razvojnem skladu Republike Slovenije ter obenem naložil
predlagatelju zakona, da pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo upošteva stališča in sklepe Državnega
zbora.
I. Pripombe, ki Jih J* predlagatelj upošteval:
1. Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora, naj se
odloči ali bo Sklad delniška družba ali pa bo imel poseben
status. Glede na to, da po Zakonu o gospodarskih družbah
delniško družbo lahko ustanovi najmanj 5 fizičnih oseb oziroma pravnih oseb, se je predlagatelj odločil, da bo Tehnološko razvojni sklad Republike Slovenije deloval kot družba
z omejeno odgovornostjo, kar je primerna oblika za enega
ustanovitelja. Ko pa se bodo Skladu pridružili poleg Republike Slovenije novi sovlagatelji, bo možno preoblikovanje
Sklada v obliko delniške družbe.
2. Predlagatelj je v 5. členu predloga zakona upošteval predlog iz 3. točke stališč In sklepov Državnega zbora, da je država
večinski lastnik Sklada, in sicer je ta večinskost lahko dosežena že z 51% deležem.
3. V skladu s 5. točko stlaišč in sklepov Državnega zbora je v 7.
členu predloga zakona upoštevana zahteva po razpisanem
javnem natečaju za dodelitev sredstev, ki jih bo Sklad namenil
za tehnološki razvoj.
4. Glede na 7. točko stališč in sklepov Državnega zbora se
dopolni 4. člen predloga zakona v smislu, da Sklad praviloma
sofinancira in subvencionira samo projekte, pri tistih pravnih
osebah, ki so v večinski lasti državljanov Republike Slovenije
ali so last javnih oseb, oziroma so rezultat domačega znanja.
poročevalec

Predlagatelj pa je v 2. odstavku 4. člena izpustil besedo
'praviloma«, ker meni, da navedena določba omogoča sofinanciranje in subvencioniranje projektov po dveh že zgoraj
navedenih kriterijih, izključeni so samo projekti tujcev.
5. Predlagatelj je v skladu z 8. točko stališč in sklepov Državnega zbora 7. člen predloga zakona (prva obravnava) v celoti
črtal.
6. Predlagatelj je deloma upošteval predlog iz 9. točke stališč
in sklepov Državnega zbora, in sicer je v 10. členu predloga
zakona določil neparno število članov nadzornega sveta
s tem, da najmanj eno tretjino in ne večino članov nadzornega
sveta imenuje Državni zbor iz vrst strokovnjakov. Predloga
Državnega zbora v celoti ni bilo mogoče upoštevati, kajti
predstavnike v skupščino Sklada imenuje Vlada Republike
Slovenije, zato je nekonsistentno, da bi bil nadzorni svet
delegiran večinsko s strani skupščine Sklada. Po Zakonu
o gospodarskih družbah je nadzorni svet imenovan s strani
skupščine in že dejstvo, da del članov imenuje Državni zbor,
predstavlja posebnost oziroma izjemo. Prav tako menimo, da
bi imenovanje večine članov nadzornega sveta s strani Državnega zbora pomenila prevelik odstop od pravil upravljanja po
Zakonu o gospodarskih družbah. Upoštevan pa je bil predlog
Državnega zbora, da se člane nadzornega sveta imenuje tudi
s strani Državnega zbora.
Prav tako je bila v 2. odstavku 10. člena predloga zakona
upoštevana pobuda Državnega zbora, da se predvidi obveznost nadzornega sveta, da redno poroča o delu Sklada pristojnemu odboru Državnega zbora, oziroma po potrebi Državnemu zboru.
7. Na pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
Državnega zbora, da mora biti v nadzornem svetu liho število
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članov, od katerih jih mora večino imenovati Državni zbor, je
odgovorjeno že v predhodni točki (6. točki) obrazložitve.
8. Poleg navedenih dopolnitev in sprememb besedila predlaga Vlada Republike Slovenije še naslednje spremembe in
dopolnitve, ki so:
- direktorja Sklada imenuje in razrešuje skupščina Sklada in
ne nadzorni svet (11. člen predloga zakona)
V skladu s tem se dopolni 9. člen predloga zakona z novo
predzadnjo alinejo ter
- Sklad se kapitalizira tudi z odprtimi terjatvami do posojil,
danih za namene tehnološkega razvoja iz sredstev MZT (14.
člen predloga zakona).
9. Predlagatelj je dopolnil besedilo predloga zakona še
z nekaterimi drugimi izboljšavami in dopolnitvami besedila, ki
so predvsem redakcijske narave.
10. Predlagane spremembe so glede finančnih posledic upo-
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števane v proračunskem memorandumu za leto 1994.
II. Pripomb• In predlogi, ki Jih predlagatelj nI upošteval

.

1. Predlagatelj ni mogel slediti predlogu Državnega zbora iz 4.
točke stališč in sklepov, da se v zakonu opredelijo kriteriji za
pridobitev sredstev iz Sklada, oziroma določi organ, ki bo te
kriterije sprejemal. Predlagatelj meni, da gre v takem primeru
za politiko Vlade Republike Slovenije in pristojnega ministrstva, kar je v 3. odstavku 4. člena predloga zakona tudi
določil. Organa, ki bi te kriterije sprejemala pa sta po naravi
stvari skupščina Sklada in nadzorni svet.
2. Po 6. točki stališč in sklepov Državnega zbora naj bi
predlagatelj proučil možnost, da zakon opredeli obvezni
lastni delež sredstev subjekta, ki kandidira za sofinanciranje.
Preučil pa naj bi tudi zahtevo po določitvi zgornje meje
participacije pri posameznem projektu. Predlagatelj ni mogel
slediti temu predlogu. Predlagatelj meni, da gre tudi v tem
primeru za politiko Vlade Republike Slovenije, pristojnega
ministrstva oziroma samega Sklada in zaradi tega te materije
zakon ne more urejati.

poročevalk

Statut Slovenskega inštituta za revizijo
Na podlagi 45. in 46. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
it. 12/91) ter 4. in 18. člena akta o ustanovitvi zavoda Slovenski inštitut za revizijo in v zvezi s 5. členom zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93) je Svet zavoda »Slovenski inštitut
za revizijo« na ustanovni seji dne 10. 11.1993 sprejel
STATUT
SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA REVIZIJO
I. UVODNA DOLOČBA
1.£len
S tem statutom se ureja organizacija Slovenskega inštituta za
revizijo, Dnajska 106, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: inštitut), organi inštituta, njihove pristojnosti in način odločanja
ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in
poslovanje inštituta, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi z dne 29. 7. 1993.
II. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE INŠTITUTA
2. člen
Inštitut zastopa in predstavlja direktor inštituta brez omejitev.
3. člen
Direktor inštituta lahko da drugim osebam pisno pooblastilo
za sklepanje določenih vrst pogodb in za določene vrste
pravnih poslov (splošno pooblastilo) oziroma za sklepanje
Posamično določenih pogodb in za druga posamična določena pravna opravila (posebno pooblastilo).
Pooblaščenec lahko v okviru svojih pooblastil podeli drugi
osebi pisno pooblastilo za zastopanje inštituta samo s predhodnim soglasjem direktorja inštituta.
Pri izvrševanju pooblastil mora pooblaščenec upoštevati
določila veljavnih zakonov, akta o ustanovitvi inštituta, tega
statuta, sklepe organov Inštituta in direktorja inštituta ter ves
čas skrbeti za ugled inštituta.
4. člen
Inštitut podpisujejo osebe, ki so pooblaščene za zastopanje,
vsaka v mejah pisnih pooblastil, ki jim jih da direktor inštituta.
III. ORGANIZACIJA INŠTITUTA

- 6 članov ustanovitelj,
- 5 članov osebe, ki so vpisane v register pri inštitutu,
- 1 člana Ministrstvo za finance in
- 1 člana delavci, ki opravljajo dejavnost, za katero je inštitut
ustanovljen.
Mandat članov Sveta traja štiri leta, pri čemer so lahko člani
po poteku mandata ponovno imenovani.
Predstavnike oseb, ki so vpisane v register pri inštitutu imenjuje Strokovni svet inštituta na podlagi predlogov, ki ga
podajo te osebe preko odborov Strokovnega sveta.
Ustanovitelj, osebe, ki so vpisane v register pri inštitutu,
Ministrstvo za finance in delavci, ki opravljajo dejavnosti, za
katere je inštitut ustanovljen, imenujejo člane v Svet najmanj
en mesec pred iztekom mandata obstoječim članom. Obstoječi člani nadaljujejo delo v Svetu tudi po izteku mandata do
imenovanja novih članov, kolikor novi člani niso pravočasno
imenovani.
Osebe, ki so imenovale člane v Svet, jih lahko odpokličejo
kadarkoli. V primeru odpoklica pred iztekom mandatne dobe
mora oseba, ki je odpoklicala svojega člana imenovati do
izteka mandatne dobe odpoklicanega člana novega člana.
7. člen
Svet izvoli izmed svojih članov predsednika.
Predsednik Sveta sklicuje in vodi seje Sveta inštituta ter
opravlja druge zadeve, za katere je tako določeno s tem
statutom ali za katere ga posebej pooblasti Svet inštituta.
8. člen
Svet:
- sprejema statut ter njegove spremembe in dopolnitve in
druge splošne akte inštituta;
- voli in razrešuje predsednika Sveta;
- sprejema programe dela in razvoja inštituta ter spremlja
njihovo izvrševanje;
- določa finančni načrt in sprejema letno poročilo inštituta, ki
ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije;

5. člen

- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;

Svet inštituta lahko določi za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju organizacijske enote inštituta, ki imajo
Posebna pooblastila v pravnem prometu ter poseben obračun
rezultatov poslovanja (v nadaljnjem besedilu: enota). S sklepom se določi ime in sedež enote, obseg njenih pooblastil
v pravnem prometu, osebo, ki je pooblaščena za zastopanje
enote ter obseg njenih pooblastil.

- daje ustanovitelju in direktorju inštituta preglede in mnenja
o posameznih vprašanjih v zvezi z delom in poslovanjem
inštituta;

Enota iz prejšnjega odstavka tega člana nima lastnosti pravne
osebe in nastopa v imenu in za račun inštituta.

- sprejema kodeks poklicne etike na področjih računovodske, finančne in revizijske ter s temi povezanih svetovalnih
strok;

IV. ORGANI INŠTITUTA

- določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev;

- odloča o izdaji publikacij inštituta;

1. Svat
6. člen
Inštitut upravlja svet.
Svet Ima 13 članov, od katerih imenuje:
poročevalec

- objavlja seznam revizijskih družb, ki so vpisane v register
pri inštitutu;

- odloča o pritožbah zoper odločitve odborov iz prvega
odstavka 45. člena tega statuta;
- določa prispevek za delo inštituta, katerega plačujejo
osebe, ki so vpisane v register pri inštitutu;
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- opravlja druge zadeve, za katere je tako določeno z zakonom, aktom o ustanovitvi inštituta, tem statutom ali drugimi
splošnimi akti inštituta.
9. člen
Svet sprejema sklepe na sejah.

13. člen
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Mandat direktorja traja dve leti. Po preteku mandatne dobe je
ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Sejo Sveta skliče predsednik Sveta.

Za direktorja inštituta je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:

Sejo Sveta lahko skliče tudi direktor inštituta:

- da je državljan Republike Slovenije,

- če je to nujno za interese inštituta,

- da ima visoko strokovno izobrazbo,

- če se z letno bilanco ali z bilanco med poslovnim letom
ugotovi izguba.

- da ima izkušnje s področij računovodstva, financ in revidiranja,

Sejo Sveta se skliče pisno. Člani morajo prejeti obvestilo
o sklicu seje najmanj pet dni pred dnem seje, v sklicu pa mora
biti naveden tudi dnevni red seje.

- da obvlada vsaj en svetovni jezik.

10. člen

Za način razpisa imenovanja direktorja, razrešitev in pogoje
razrešitve se uporabljajo določbe zakona o zavodih.
3. Strokovni svet
14. člen

Svet lahko veljavno odloča, če je prisotna večina vseh članov.
Vsak član ima na seji Sveta en glas.
Svet inštituta sprejema odločitve z navadno večino glasov,
razen kolikor ni s tem statutom drugače določeno.
11. člen
O sejah Sveta se piše zapisnik, ki ga podpisuje predsednik
Sveta oziroma oseba, ki je vodila sejo. Na zahtevo posameznega člana se v zapisniku navede njegovo ločeno mnenje.

Strokovni svet:
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela inštituta;
- sprejema usmeritve za razvoj na področjih računovodske,
finančne in revizijske ter s temi povezanih svetovalnih strok (v
nadaljevanju: na področjih računovodstva, financ in revizije);
- skrbi za uvajanje najprimernejših strokovnih rešitev ne
področjih računovodstva, financ in revizije;
- določa strokovne podlage za programe dela in razvoje
inštituta;

2. Direktor
12. člen
Direktor:
- organizira in vodi delo in poslovanje inštituta;
- predstavlja in zastopa inštitut;
- je odgovoren za zakonitost dela inštituta;

- sprejema strokovna načela in standarde ter strokovna stališča na področjih računovodstva, financ in revizije;
- oblikuje in določa predlog kodeksov poklicne etike zi
računovodje, finančnike in revizorje;
- sprejema kataloge znanj in učne načrte za izobraževanje'
potrebne za pridobitev potrdil (certifikatov) za delo rie
področju revizije;

- pripravlja predloge za Svet ter druge organe inštituta ter
izvršuje njihove sklepe;

- sprejema kataloge znanj, potrebnih za pridobitev strokovnih potrdil za delo na področjih računovodstva, financ, raČU''
novodske informatike ter s tem povezanega svetovanja;

- daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu
in sestavlja poslovna poročila;

- daje Svetu inštituta mnenja o pritožbah zoper odločitve (
odborov iz prvega odstavka 45. člena tega statuta;

- v skladu s planom inštituta odloča o porabi sredstev ter
nabavi in prodaji osnovnih sredstev;

- daje Svetu inštituta in direktorju inštituta mnenja in pred'
loge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;

- ukrepa v primeru motenj v poslovanju;

- daje Svetu inštituta predloge za vključevanje inštitut«n
v mednarodne organizacije, kot tudi predloge za organiziral
nje strokovnih srečanj s področja dejavosti inštituta doma i" F
v tujini;

- sprejema ukrepe za preprečevanje nastanka škode;
- odloča o zaposlitvi delavcev in sklepa z njimi pogodbe
o zaposlitvi na podlagi programa o zaposlovanju;

- izreka disciplinske ukrepe na prvi stopnji v skladu s predpisi o delovnih razmerjih;

- opravlja druge naloge, določene z zakonom, aktom o usta'
novitvi, tem statutom ali splošnimi akti inštituta.
I
15. člen
d
Strokovni svet sestavljajo vodje odborov inštituta. Tri član«
Strokovnega sveta imenuje ustanovitelj.

- sprejema posamične akte in navodila v okviru obsega
svojih pristojnosti;

Strokovni svet izvoli izmed svojih članov predsednika Str?$
kovnega sveta in dva podpredsednika.
r

- opravlja druge zadeve, za katere tako določa ta statut, akt
o ustanovitvi inštituta ali drug splošni akt inštituta.

Predsednik Strokovnega sveta predstavlja inštitut n'^
področju strokovnega dela.

- odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in
nalogam;
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16. člen

Po dokončanju naloge komisija ali delovna skupina preneha
obstajati.

Strokovni svet sprejema svoje odločitve na sejah.
Sej® sklicuje predsednik Strokovnega sveta oziroma v priboru njegove odsotnosti katerikoli podpredsednik Strokovnega sveta.
Seja Strokovnega sveta se skliče pisno. Člane Strokovnega
sveta
se obvesti o sklicu seje najmanj pet dni pred dnem seje,
v
sklicu pa mora biti naveden tudi dnevni red.
Strokovni svet lahko pritegne k sodelovanju tudi zunanje
'lane oziroma strokovnjake s posameznih področij dejavnosti
instituta, ki pa na seji Strokovnega sveta nimajo pravice glasu.
17. člen
Strokovni svet lahko veljavno odloča, če je prisotna večina
"seh članov Strokovnega sveta.
v

Mk član ima na seji Strokovnega sveta en glas.

Strokovni svet načelno sprejema odločitve soglasno. Kolikor
Posamezne odločitve ni mogoče sprejeti na tak način, se
odločitve sprejemajo z večino glasov vseh članov Strokovna sveta.
18. člen
0 sejah Strokovnega sveta se piše zapisnik, ki ga podpisuje
Predsednik Strokovnega sveta oziroma oseba, ki je vodila
*jo.
Na zahtevo posameznega člana se v zapisniku navede
n
iegovo ločeno mnenje.
'■ Sekcije Strokovnega sveta
19. člen
Strokovno delo inštituta poteka v sekcijah.

22. člen
Odbori zlasti:
- opravljajo strokovno delo in skrbijo za izvrševanje sklepov
Strokovnega sveta;
- predlagajo Strokovnemu svetu v sprejem strokovna načela
in standarde ter strokovna stališča na področjih računovodstva, financ in revizije:
- podeljujejo ter odvzemajo potrdila (certifikate) in podeljujejo, podaljšujejo ali obnavljajo in preklicujejo ter odvzemajo
pooblastila (licence);
- vodijo register certifikatov in licenc;
- vodijo register pravnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za
opravljanje posameznih dejavnosti;
- predlagajo Strokovnemu svetu predlog smernic za določanje cenikov storitev;
- organizirajo in izvajajo izobraževanje, ki je v pristojnosti
inštituta.
23. člen
S smernicami za določanje cenikov storitev so opredeljene
cene posamezih storitev, ki jih opravljajo osebe, ki so vpisane
v register pri inštitutu.
Dogovorjena cena med izvajalcem in naročnikom se lahko
razlikuje od cene, priporočene v smernicah.
S smernicami se opredelijo cene:

Strokovni svet ima:

- za posamezen dan opravljanja storitve,

" sekcijo za računovodstvo,

- za posamezno uro opravljanja storitve,

- sekcijo za poslovne finance,

- za celotno opravljeno storitev.

p sekcijo za revizijo,

S smernicami se opredelijo cene za strokovnjake posameznih
usmeritev, od priporočene najmanjše do priporočene najvišje
cene.

p sekcijo za davčno svetovanje,
r sekcijo za ocenjevanje vrednosti podjetij,
p sekcijo za računalniško računovodske rešitve.

V. REGISTER INŠTITUTA
24. člen

Strokovni svet lahko ustanovi s sklepom tudi druge sekcije, če
zahteva narava dejavnosti inštituta.

Inštitut vodi:

!20. člen

- register pooblaščenih revizorjev in revizorjev,

akcije sestavljajo osebe, ki so vpisane v register pri inštitutu.

- register revizijskih družb,

«lo
sekcije vodi odbor, ki ga sestavlja pet članov, od katerih
3
poleg oseb, ki so vpisane v register pri inštitutu, praviloma
ve predstavnika fakultet.

- register davčnih svetovalcev,

lane
odbora in vodjo odbora izvolijo osebe, ki so vpisane
r
egister pri inštitutu z večino glasov na volilnem zasedanju
akcije za dobo petih let. Člani in vodja so po preteku manata lahko ponovo izvoljeni.
21. člen
'Rokovo delo lahko poteka tudi v komisijah in delovnih
lupinah, ki jih ustanovi odbor.
'J* se strokovna vprašanja nanašajo na področje, ki posega
dejavnost več odborov, lahko Strokovni svet imenuje
'kupno komisijo ali delovno skupino.
I
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- register računovodij, poslovnih finančnikov, ocenjevalcev
vrednosti podjetij in revizorjev informacijskih sistemov.
25. člen
V register pooblaščenih revizorjev in revizorjev se vpiše
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- da ima visoko strokovno izobrazbo,
- da ima ustrezne delovne izkušnje,
- da ima potrdilo, ki ga je izdal inštitut,
- da ni bila obsojena za kaznivo dejanje, zlasti zoper uprav43

Ijanje s sredstvi, premoženje in uradno dolžnost, zaradi katerega bi bila nevredna poklica revizorja,

b) da ima opravljene vse izpite, določene s pravilnikom o izpitih,

- da izpolnjuje pogoje, določene s kodeksom poklicne etike,

c) da aktivno obvlada slovenski jezik,

- da predloži podatke za register.

d) da ima ustrezne delovne izkušnje,

V register iz prejšnjega odstavka se vpiše tudi oseba, ki je
pridobila nostrifikacijo iz 28. člena tega statuta.

e) da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil
nevreden svojega poklica,

26. člen

f) da izpolnjuje pogoje, postavljene s kodeksom poklicne
etike,

V register revizijskih družb se vpiše oseba, ki izpolnjuje
pogoje za ustanovitev in delovanje revizijskih družb po
zakonu in predloži podatke za register.

g) da plača izpitno pristojbino, ki jo določi Strokovni svet.
Kandidat, ki želi opravljati Izpit za pooblaščenega revizorja,
mora imeti tudi potrdilo o strokovnem nazivu revizor, ki gaja
izdal inštitut.

27. člen
V register oseb iz tretje in četrte alinee 24. člena tega statuta
se vpišejo davčni svetovalci, računovodje, poslovni finančniki, ocenjevalci vrednosti podjetij in revizorji informacijskih
sistemov, katerim se podeljujejo strokovna potrdila na podlagi zakona ali drugih predpisov ali pa v smislu 47. člena tega
statuta.
28. člen
Svet inštituta predpiše podrobnejša navodila za vodenje registra.
Na zahtevo inštituta so osebe, ki so vpisane v register pri
inštitutu, dolžne dati podatke za ažuriranje registra.

VI. PRIDOBIVANJE POTRDIL (CERTIFIKATOV) IN
POOBLASTIL (LICENC)
29. člen
Inštitut podeljuje in izdaja potrdila (certifikate) za strokovna
naziva revizor in pooblaščeni revizor.
Inštitut podeljuje in izdaja potrdila (certifikate) tudi za druge
strokovne nazive, če je za to pooblaščen z zakonom.

33. člen
Strokovni svet inštituta v sodelovanju s pristojnim odborom
organizira za vsak strokovni izpit pripravljalni tečaj, ki traja
najmanj 8 ur za vsak izpitni predmet. Udeležba na tečaju ja
pogoj za opravljanje izpita.
34. člen
Strokovni izpit je sestavljen iz dveh delov. Prvi del obsega
pisni izpit. V drugem delu pa kandidat predstavi in zagovarja
pisno nalogo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.
Razpis nalog objavi Strokovni svet inštituta vsako leto do
konca februarja. Pisno delo mora kandidat oddati predsedniku izpitne komisije najmanj 14 dni pred izpitnim rokom, za
katerega se je prijavil.
35. člen
Na izpitu se preizkusi kandidatovo znanje z naslednjih strokovnih področij:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

revizor:
strokovna in poklicnoetična pravila za revizorje,
računovodstvo In računovodska pravila,
davčno, finančno in drugo gospodarsko pravo,
metodika revidiranja,
poslovne finance za revizorje;

30. člen
Certifikati se izdajo na podlagi opravljenega strokovnega izpita.
31. člen
Člane izpitnih komisij za preverjanje znanja imenuje za najmanj dve leti Strokovni svet. Izpitne komisije imajo praviloma
po pet članov.
Enega člana izpitne komisije za naziv pooblaščeni revizor
imenuje Ministrstvo za finance. Najmanj en član izpitne komisije mora biti visokošolski učitelj.

2.

pooblaščeni revizor:

2.1. mednarodna strokovna in poklicnoetična pravila za revizorje,
2.2. zahtevnejša poglavja računovodstva in računovodskih
pravil
2.3. zahtevnejša poglavja davčnega In drugega gospodarskega prava,
2.4. zahtevnejša poglavja Iz poslovnih financ,
2.5. zahtevnejša poglavja metodike revidiranja.
Izvedbeni katalogi znanj in predmetniki so urejeni s posebnim
pravilnikom o izpitih, ki ga sprejme Strokovni svet.

Dva člana izpitne komisije morata biti osebi z veljavno licenco
ter izkušnjami na svojem strokovnem področju.

Predmetniki z ustreznimi katalogi znanj morajo biti znani
najmanj eno leto pred izpitnim rokom, za katerega veljajo m
jih v tem času ni mogoče spreminjati.

32. člen

36. člen

Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

Kandidat za opravljanje izpita za strokovni naziv revizor mora
Imeti najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj. Kandidat
za opravljanje Izpita za strokovni naziv pooblaščeni revizor
mora imeti najmanj tri leta delovnih Izkušenj na področji"
revizije kot revizor.

a) da ima visoko strokovno izobrazbo,
44
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37. člen
Kandidat je lahko oproščen opravljanja izpita iz kakega predmeta ali dela predmeta, ki ga je opravil na fakulteti ali inštitutu, če njegova vsebina ustreza izvedbenemu katalogu znanj
in predmetniku, določenima s pravilnikom o izpitih.
0 oprostitvi opravljanja izpita iz kakega predmeta ali dela
predmeta v vsakem primeru posebej odloča na kandidatovo
zahtevo izpitna komisija. Kandidat mora svojo zahtevo
z navedbo dejstev iz prvega odstavka tega člena pisno obrazložiti in predložiti izpitni komisiji najmanj dva meseca pred
izpitnim rokom.
Izpitna komisija mora pisno obvestiti kandidata o svoji odločitvi najmanj en mesec pred izpitnim rokom.
Prvi odstavek tega člena ne velja za praktični del izpita.
38. člen
Strokovni svet imenuje posebno komisijo za priznavanje tujih
Potrdil (nostrifikacijo).
Imetnik tujega potrdila vloži zahtevo za priznanje z navedbo
osebnih podatkov in sodno overjenim potrdilom o izdanem
tujem potrdilu od izdajatelja potrdila. V prilogi izdajatelj
navede tudi pogoje, pod katerimi je bilo potrdilo izdano.
Zahtevo in potrdili iz drugega odstavka tega člena je treba
predložiti v izvirniku in v overjenem prevodu v slovenščino.
Komisija preveri pri izdajatelju potrdila navedbe v zahtevku za
Priznanje, in če pogoji za izdajo potrdila zadostujejo pogojem
iz tega statuta, potrdilo prizna.

42. člen
Pooblastilo za opravljanje dejavnosti velja dve leti. Po preteku
dobe, za katero je bilo izdano pooblastilo, ga imetnik lahko
podaljša, tako da vloži zahtevo za podaljšanje pri inštitutu.
Inštitut pooblastilo podaljša, če imetnik potrdila izpolnjuje
tele pogoje:
- da se je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo zahteve za
podaljšanje veljavnosti pooblastila dodatno izobraževal najmanj 30 ur letno:
- da s pravnomočno sodbo ni bil obsojen na kaznivo dejanje,
zaradi katerega bi bil nevreden svojega poklica;
- da ni kršil poklicne etike.
43. člen
Imetnik pooblastila za opravljanje dejavnosti pooblaščenega
revizorja mora pooblastilo obnoviti vsaki dve leti in poleg
pogojev, navedenih v prejšnjem členu, izpolnjevati tudi pogoj,
da je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo zahteve za obnovitev
veljavnosti pooblastila izdelal najmanj dve poročili o dokončanem revidiranju.
44. člen
Inštitut lahko pooblastilo odvzame:
- če je imetnik pooblastila s pravnomočno sodbo obsojen za
kaznivo dejanje, zlasti zoper upravljanje s sredstvi, premoženje in uradno dolžnost, zaradi katerega bi bil nevreden opravljanja poklica;

2a priznavanje potrdil za naziv revizor in pooblaščeni revizor
Morajo prosilci v vsakem primeru opraviti izpit s področja
slovenskih računovodskih standardov in davčnega prava,
obvladati pa morajo tudi slovenski jezik.

- če imetnik pooblastila ne varuje trajno vseh informacij in
vseh spoznanj o poslovanju revidirane pravne osebe;

Izpit iz prejšnjega odstavka se opravi na enak način kot za
domače kandidate.

- če se pozneje ugotovi, da je imetnik pooblastila z neresničnimi podatki, ki jih je dal, prišel do pooblastila.

39. člen

V primeru iz zadnje alinee prvega odstavka tega člena inštitut
odvzame tudi potrdilo o strokovnem nazivu.

Ocena za prvi in drugi del izpita iz 34. člena tega statuta je
skupna.
Možne ocene so:

- če pristojni organ inštituta ugotovi, da je imetnik pooblastila kršil poklicno etiko;

45. člen

Kandidat opravi izpit, če za prvi in drugi del dobi oceno zelo
uspešno in uspešno.
Če izpitna komisija oprosti kandidata opravljanja izpita iz
kakega predmeta ali dela predmeta, se šteje, da je opravil izpit
iz tistega (dela) predmeta z oceno uspešno.
40. člen
Pogoj za opravljanje drugega dela izpita je opravljen prvi del
izpita.
Kandidat, ki dobi za en del izpita oceno nezadovoljivo, lahko
ta del ponavlja dvakrat. Če po drugi ponovitvi izpita ne opravi,
'ahko ponovno opravlja izpit čez eno leto.
I
I
41. člen
i Kandidatu, ki opravi izpit, izda inštitut potrdilo (certitifikat)
o ustreznem strokovnem nazivu.
•;
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Inštitut lahko pooblastilo tudi odvzame:

- če imetnik pooblastila ne opravlja svojega dela skladno
z revizijskimi načeli in standardi.

- zelo uspešno;
~ uspešno;
- nezadovoljivo.

1

Na zahtevo imetnika potrdila podeli inštitut pooblastilo
(licenco) za opravljanje dejavnosti.

O podaljšanju oziroma odvzemu pooblastila odloča odbor, ki
ga je podelil. Odbor izda odločbo, v katere obrazložitvi utemelji svojo odločitev.
Zoper odločbo ima član pravico pritožbe na Svet.
Za postopek podaljšanja oziroma odvzema pooblastila se
uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
46. člen
Inštitut izdaja na zahteve pravnih oseb potrdila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.
t
Inštitut izda potrdilo, če so izpolnjeni pogoji, predvideni
z zakonom in je predložena vsa zahtevana dokumentacija.
Na podlagi zakona pristojni odbor podrobneje predpiše
katera dokazila o izpolnjevanju pogojev mora predložiti
pravna oseba, ki zahteva potrdilo.
45

VII. PRIDOBIVANJE STROKOVNIH POTRDIL NA
PODROČJIH RAČUNOVODSTVA, POSLOVNIH FINANC,
REVIDIRANJA INFORMACIJSKIH SISTEMOV TER S TEMI
PODROČJI POVEZANIH SVETOVALNIH STROK
47. člen
Inštitut podeljuje strokovna potrdila za naslednje strokovne
nazive:
1.
2.
3.
4.
5.

računovodja,
poslovni finančnik,
ocenjevalec vrednosti podjetij,
revizor informacijskih sistemov,
davčni svetovalec.

Svet inštituta lahko sklene, da se podeljujejo strkovna potrdila
tudi za druge strokovne nazive.
48. člen
Pogoje in način podeljevanja strkovnih potrdil iz prejšnjega
odstavka določa Svet inštituta.

Zakon o revidiranju, ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 2. junija 1993 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 32/93, je določil, da se za
opravljanje nalog na področju strokovnega usposabljanja in
drugih nalog na področju revidiranja ustanovi inštitut za revizijo-. Zakon je predvidel inštitut kot samostojno in neodvisno
institucijo ter določil kot ustanovitelja Zvezo računovodij,
finančnikov in revizorjev Slovenije.
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je ustanovila inštitut kot zavod. Akt o ustanovitvi zavoda je bil sprejet
dne 29. 7. 1993, zavod pa vpisan v sodni register Temeljnega
sodišča v Ljubljani, Enota v Ljubljani, pod št. reg. vloška 1/
24444/00 s sklepom z dne 9. 9. 1993. Upoštevaje zakonski in
tudi nacionalni pomen inštituta, je Vlada Republike Slovenije
na 38. seji sprejela sklep, s katerim je dovolila uporabo
besede »Slovenija« v imenu inštituta za revizijo, tako da se
ime zavoda glasi 'Slovenski inštitut za revizijo«.
Statut, ki ureja organizacijo inštituta, njegove organe, njihove
pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje inštituta,
je bil sprejet na ustanovni seji sveta Slovenskega inštituta za
revizijo dne 10. 11. 1993. Pri iskanju rešitev posameznih
vprašanj, so bile uporabljene rešitve tujih revizorskih inštitutov, ki so najprimernejše stopnji razvitosti slovenske računovodske in revozirske stroke. Te rešitve so usklajene s slovenskim pravnim sistemom.
Tako so organi inštituta prilagojeni zakonski ureditvi zavodov.
Inštitut upravlja svet, ki ima trinajst članov, od katerih imenuje
šest članov ustanovitelj, pet članov osebe, ki so vpisane
v register pri inštitutu, po enega člana pa Ministrstvo za
finance in delavci, ki opravljajo dejavnost, za katero je inštitut
ustanovljen. Svet sprejema ključne odločitve inštituta: sprejema statut ter njegove spremembe in dopolnitve in druge
splošne akte inštituta, programe dela in razvoja inštituta,
določa finančni načrt in sprejema letno poročilo inštituta, ki
se pošilja v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.
Poleg tega objavlja seznam revizijskih družb, ki so vpisane
v register pri inštitutu, določa smernice za oblikovanje cen
revizijskih storitev, sprejema kodeks poklicne etike.
Delo in poslovanje inštituta organizira in vodi direktor, ki
predstavlja in zastopa inštitut ter je odgovoren za zakonitost
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VIII. SPLOŠNI AKTI I INŠTITUTA
49. člen
Spremembe in dopolnitve statuta se sprejmejo po enakem
postopku kot to velja za sprejem tega statuta.
Splošni akti inštituta so poleg tega statuta in akta o ustanovitvi tudi pravilniki, sklepi in drugi akti, ki jih sprejemajo organi
inštituta, in s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za
delo in poslovanje inštituta, v skladu z zakonom in tem statutom.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
50. člen
Do organiziranja sekcij, odborov in Strokvnega sveta v skladu
z določbami tega statuta, najpozneje pa do 31. 12. 1994,
imenuje člane odborov in Strokovnega sveta Svet inštituta.
51. člen
Ta statut je bil sprejet na seji Sveta inštituta dne 10.11.1993.
Ta statut začne veljati z dnem, ko dasta k njegovemu sprejemu soglasje ustanovitelj in Državni zbor Republike Slovenije.

dela Inštituta. Direktorja skladno z zakonom o zavodih imenuje in razrešuje ustanovitelj, njegova mandatna doba pa
traja dve leti.
Organ inštituta je tudi strokovni svet katerega temljena funkcija je obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela inštituta. Strokovni svet sprejema strokovna
načela in standarde ter strokovna stališča na področjih revizije, računovodstva in financ, oblikuje in določa predloga
kodeksov poklicne etike za revizorje, računovodje in finančnike. Strokovno delo inštituta poteka v sekcijah, vodje odborov sekcij pa sestavljajo strokovni svet, poleg teh pa tri člane
/menuje ustanovitelj. Strokovni svet ima sekcijo za računovodstvo, sekcijo za poslovne finance, sekcijo za revizijo, sekcijo za davčno svetovanje, sekcijo za ocenjevanje vrednosti
podjetij in sekcijo za računalniško računovodske rešitve.
V sekcije se vključujejo osebe, ki so vpisane v register pri
inštitutu. Tovrstna organiziranost sledi rešitvam organiziranosti inštitutov v tujini, kjer se revizorji in računovodje (revizorje
v bistvu računovodja z licenco) praviloma povezujejo v strokovna združenja.
Revizorji z licenco so v večini držav člani inštitutov, ki skrbijo
zanje v interesu stroke oziroma gospodarstva in mu dajejo
strokovno podporo. Poleg inštitutov, ki delujejo v vsakem
tržnem gospodarstvu, pa obstajajo v tujini še različna nacionalna in mednarodna strokovna združenja in zveze. Njihova
značilnost je, da skrbijo za napredek stroke ter utrjujejo status
revizorjev in računovodij. Članstvo in delo v teh organizacijah
sta prostovoljni. Rešitve v statutu sledijo torej rešitvam v tujih
državah.
V skladu z zakonsko opredeljenimi pristojnostmi, ki določajo,
da inštitut organizira in izvaja izpite za naziva pooblaščeni
revizor in revizor, izdaja potrdila (certifikate) za naziva pooblaščeni revizor in revizor ter priznava nazive tujih revizorjev,
izdaja in odvzema pooblastila za delo (licence) pooblaščenim
revizorjem ter vodi register revizijskih družb kot javno knjigo
ter register pooblaščenih revizorjev in revizorjev, so v statutu
te pristojnosti podrobneje razdeljene pod poglavjema: V.
Register inštituta in VI. Pridobivanje potrdil (certifikatov) in
pooblastil (licenc).
Statut bo začel veljati, ko bosta k njegovemu sprejemu dala
soglasje ustanovitelj in Državni zbor Republike Slovenije.

poročevalec '

Sklep o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za invalide - EPA 439
Vlada Republike Slovenije je na seji 18/11-1993 sprejela:
- SKLEP O USTANOVITVI URADA VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA INVALIDE,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podalgi 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bo kot njena predstavnica na sejah Državnega zbora
Republike Slovenije in delovnih telesih sodelovala:

ki vam ga pošiljamo v soglasje na podlagi 28. člena zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93).

- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve.

Na podlagi 28. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list Republike Slovenije št. 4/93) in soglasja Državnega zbora Republike Slovenije izdaja Vlada Republike Slovenije

stavitev, preglednost in s tem možnost nadzora nad zakonitostjo porabljenih sredstev

SKLEP
o ustanovitvi Urada Vlade RS za invalide

- izvajanje programov mednarodnega sodelovanja
s področja invalidskega varstva v okviru programa OZN
»Dekade invalidov«, Sveta Evrope, programa Evropske skupnosti HELIOS in programa Alpe-Jadran

1.člen
Ustanovi se Urad Vlade RS za invalide (v nadaljevanju: urad).
2. člen

- vzpostavitev celovitega in medsebojno usklajenega informacijskega sistema za spremljanje ter analiziranje pojavnosti
invalidizacije v Sloveniji

- nuđenje strokovne pomoči invalidskim in drugim humanitarnim organizacijam pri pripravi in realizaciji njihovih socialnih programov ter pri pridobivanju koncesij za izvajanje le-teh
- opravljanje strokovnih in tehnično-administrativnih nalog
za »sklad za nagrajevanje inovacij na področju usposabljanja,
življenja in dela invalidov« ter za »sklad za financiranje programov dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij«

Urad je samostojna strokovna služba Vlade RS.
3. člen

- opravljanje strokovnih in tehnično-administrativnih nalog
za vladno komisijo in invalidsko varstvo.

Urad opravlja naslednje naloge:
spremljanje, analiziranje in pripravljanje poročil o izvajanju
parlamentu sprejete razvojne strategije invalidskega varstva

v

4. člen

- sodelovanje s pristojnimi ministrstvi pri pripravi zakonov,
Izvršilnih predpisov in nacionalnih programov s področja
Invalidskega varstva

Urad vodi direktor.

- spremljanje socialnega položaja invalidov in predlaganje
sistemskih ukrepov za izboljšanje njihovega ekonomskega in
socialnega položaja

Direktor določi notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v uradu v 60 dneh po uveljavitvi tega sklepa.

~ spremljanje ekonomskih učinkov porabljenih sredstev za
Potrebe invalidskega varstva ter izdelava modelov za poeno-

S. člen

6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV
Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 24. 7. 1992 ob
obravnavi poročila o uresničevanju razvojne strategije invalidskega varstva zadolžila komisijo za invalidsko varstvo, da
Pripravi predlog za ustanovitev Urada za invalide pri Vladi
Republike Slovenije, ki je bil predviden tudi s strategijo razsoja invalidskega varstva, sprejeto v parlamentu leta 1991.
Ključni razlog ustanovitve takega urada je bilo usklajevanje
dejavnosti invalidskega varstva med različnimi upravnimi
resorji. Z novim zakonom o vladi je z združitvijo področja
dela, družine socialnih zadev ter varstva borcev in vojnih
Invalidov, združen tudi večji del invalidske problematike.

Poročevalec

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je zato predlagalo, ob pripravi zakona o organizaciji ministrstev, ustanovitev urada v okviru ministrstva.
Glede na to, da postopek sprejemanje tega zakona traja že
dalj časa, naloge, ki naj bi jih opravljal ta urad, pa so izredno
aktualne ministrstvo predlaga, da se urad ustanovi v skladu
s prvotnim sklepom Vlade, in sicer kot samostojna strokovna
služba vlade RS. Direktorja urada naj bi imenovala Vlada RS.
Glede na vsebino in obseg dela naj bi bili v uradu zaposleni
poleg direktorja še dva strokovna delavca in administrator.
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA

POROČILO
komisije za poslovnik o obravnavi zahteve za razlago 2. alineje prvega odstavka 185.
člena v zvezi s prvim odstavkom 187. člena poslovnika državnega zbora
' Komisija za poslovnik je na 18. seji, dne 15.11.1993 in na 19.
seji, dne 23. in 24. 11. 1993, obravnavala zahtevo odbora za
zdravstvo, delo, družino in socialno politiko (v nadaljevanju:
odbor) za tolmačenje druge alineje, prvega odstavka 185.
člena v zvezi s prvim odstavkom 187. člena poslovnika državnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik). Odbor se namreč pri
obravnavi predlogov zakonov srečuje z vprašanjem, ali je
predlagatelj predloga zakona dolžan v celoti upoštevati vsa
stališča in sklepe, ki jih je državni zbor sprejel ob prvi obravnavi, ob pripravi predloga zakona za drugo obravnavo.
Člani komisije so glede na določilo drugega odstavka 334.
člena poslovnika državnega zbora obravnali na seji omenjeno
zahtevo in po razpravi sprejeli naslednjo
razlago:
1. Prvi odstavek 184. člena v zvezi z drugim odstavkom 138.
člena poslovnika določa, da mora matično delovno telo
najkasneje osem dni pred sejo državnega zbora poslati
poročilo o obravnavi zakonskega predloga predsedniku
državnega zbora. V razpravi na seji matičnega delovnega
telesa lahko sodeluje tudi predlagatelj predloga zakona
(155. člen poslovnika), kot tudi vlada, kadar le ta ni predlagateljica predloga zakona (156. člen poslovnika). Če
matično delovno telo meni, da predlog zakona ni ustrezen
ali da morajo biti cilji zakona in temeljne rešitve drugačne,
obliku|e predlog stališč in sklepov, ki jih navede v omenjenem poročilu.
Komisija meni, da naj se pri tem dosledno upošteva določilo
55. člena in drugega odstavka 138. člena poslovnika, to je, da
mora matično delovno telo predlog stališč in sklepov k predlogu zakona za prvo obravnavo (prvi odstavek 184. člena
poslovnika) posredovati predsedniku državnega zbora najmanj osem dni pred sejo državnega zbora. Določilo 55. člena
poslovnika namreč ne dopušča odločanja državnega zbora
o zadevah, glede katerih poslancem ni bilo prej poslano
oziroma izročeno ustrezno gradivo in do katerih ni zavzelo
stališče matično delovno telo državnega zbora. V primeru, da
rok osmih dni ni bil spoštovan, naj državni zbor le izjemoma,
na podlagi posebnega sklepa o soglasju k skrajšanju roka,
obravnava predlog zakona.
Drugi odstavek 183. člena poslovnika določa, da v prvi
obravnavi ni mogoče vlagati amandmajev k posameznim
členom predloga zakona.
Matična delovna telesa in državni zbor na različne načine
uresničujejo to določbo poslovnika. V praksi se resnično ne
sprejemajo stališča v obliki amandmajev, vendar pa pogosto
v obliki, ki smiselno pomeni povsem konkretno usmeritev za
vsebino takega člena. Komisija meni, da naj se določbe 183.
člena poslovnika dosledneje uporabljajo in da naj bo vsebina
stališč povezana s cilji zakona in njegovimi temeljnimi rešitvami.
2. Poslanci državnega zbora v prvi obravnavi na se|i državnega zbora:
- najprej razpravljajo o razlogih, ki zahtevajo sprejem
zakona ter o načelih in ciljih zakonskega predloga (1. odstavek 183. člena poslovnika). V razpravi lahko sodelujeta
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predlagatelj predloga zakona in vlada, kadar ni predlagateljica predloga zakona (176. člen poslovnika), kar pomeni, da
lahko predstavita predlog zakona.
- sledi opredeljevanje poslancev do v poročilu matičnega
delovnega telesa predlaganih predlogov stališč in sklepov
(prvi odstavek 184. člena poslovnika). Poslanci lahko vlagajo dopolnjevalne in spreminjevalne predloge, kot tudi
dodatne sklepe državnega zbora k temu predlogu zakona.
V razpravi lahko sodelujeta predlagatelj predloga zakona in
vlada, kadar ni predlagateljica predloga zakona (176. člen
poslovnika), kar pomeni, da lahko predvsem podajata mnenja k predlogu stališč in sklepov matičnega delovnega
telesa, k spreminjevalnim in dopolnjevalnim predlogom
poslancev in dodatnim sklepom. Predlagatelj predloga
zakona in vlada, kadar nI predlagateljica predloga zakona,
pa ne moreta in ne smeta vlagati amandmajev na predlog
stališč in sklepov matičnega delovnega telesa, kot tudi ne
na spreminjevalne in dopolnjevalne predloge poslancev in
dodatne sklepe. Ko je zaključena ta faza, nI več dovoljeno
vlagati dopolnjevalne In spreminjevaine predloge In
dodatne sklepe.
- po opravljeni splošni razpravi lahko državni zbor sklene
(4. odstavek 179. člen poslovnika), da se matično delovno
telo opredeli do vloženih dopolnjevalnih in spreminjevalnih
predlogov ter dodatnih sklepov.
- poslanci nato glasujejo o predlaganih stališčih in sklepih
matičnega delovnega telesa in spreminjevalnih ter dopolnjevalnih predlogih poslancev po postopku, ki velja za glasovanje o amandmajih k predlogu zakona (določbe 192. in
193. člena poslovnika). Poslanci imajo pravico obrazložiti
glas (88. člen poslovnika).
Komisija za poslovnik meni, da naj za smotrno uporabo teh
določb poslovnika predsedujoči državnega zbora uveljavijo
prakso, da:
- obvestijo poslance o začetku razprave o razlogih, ki zahtevajo sprejem zakona ter o načelih in ciljih zakonskega predloga in o koncu obravnave predloga zakona;
- obvestijo poslance, da pričenjajo z razpravo o predlogu
stališč in sklepov matičnega delovnega telesa, kar vključuje
tudi možnost vlaganja spreminjevalnih in dopolnjevalnih
predlogov poslancev po 2. odstavku 184. člena poslovnika in
dodatnih sklepov;
- se obema predlagateljema zagotovi možnost, da predstavita poslancem stališča in mnenja k predlogu stališč in sklepov matičnega delovnega telesa, k spreminjevalnim in dopolnjevalnim predlogom poslancev in k dodatnim sklepom;
- obvestijo poslance o zaključku razprave in možnosti vlaganja spreminjevalnih in dopolnjevalnih predlogov ter dodatnih
sklepov iz prejšnje alineje;
- se lahko sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve
zaprosi za mnenje k spreminjevalnim in dopolnjevalnim predlogom poslancev ter dodatnim sklepom v smislu 181. člena
poslovnika (oceni njihovo skladnost z ustavo in pravnim sistemom ter s pravno-tehničnega vidika), ki ga poda matičnemu
delovnemu telesu;
poročevalec

- državni zbor oceni nujnost, da se matično delovno telo
opredeli do vloženih spreminjevalnih in dopolnjevalnih predlogov ter dodatnih sklepov. Će poslanci menijo, da je takšno
mnenje matičnega delovnega telesa nujno za njihovo odločanje, s sklepom naložijo matičnemu delovnemu telesu opredelitev do vloženih spreminjevalnih in dopolnjevalnih predlogov
ter dodatnih sklepov. Državni zbor bo zahteval opredelitev
Cetičnega delovnega telesa zato, ker vloženi spreminjevalni
In dopolnjevalni predlogi poslancev posegajo v koncept
zakona. Matično delovno telo naj pri opredelitvi, če take
predloge podpre, tudi oceni ali je zakon še mogoče sprejeti
v prvi obravnavi ali pa je potrebno, da ga predlagatelj poprej
Se dopolni;
- se po zaključnem vlaganju spreminjevalnih in dopolnjevalnih predlogov in dodatnih sklepov pripravi njihov pregled (v
primeru, da so vloženi več kot trije) kot pripomoček za odločanje poslancev o predlogu stališč in sklepov k predlogu
zakona za prvo obravnavo;
~ po sklenitvi razprave sledi glasovanje, s pravico poslancev
do obrazložitve glasu (88. člen poslovnika).
3. Prvi odstavek 187. člena določa, da mora predlagatelj
predloga zakona oziroma, če tako odloči državni zbor,
sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve pripraviti pred!og zakona za drugo obravnavo.
Pri pripravi mora predlagatelj predloga zakona oziroma, če
tako odloči državni zbor, sekretariat za zakonodajo in
Pravne zadeve v celoti upoštevati stališča In sklepe, ki jih je
državni zbor spreieT pri prvi obravnavf predioga zakona.
Predlagatelj predloga zakona, ki se ne strinja s tako sprejetimi stališči in sklepi, ima možnost, da na podlagi 190. člena
Poslovnika vloži amandmaje in tako poskuša spremeniti
zanj nesprejemljivo besedilo členov predloga zakona za
drugo obravnavo. Predlagatelj ima nadalje tudi možnost, da
na podlagi prvega odstavka 180. člena predlaga državnemu
zboru umik predloga zakona. Če državni zbor predlaganega
umika ne sprejme, pa se lahko predlagatelj odpove vlogi
Predlagatelja zakona (2. odstavek 180. člena). V tem primeru
državni zbor ugotovi ali bo kdo od poslancev prevzel predlagateljstvo predloga zakona.
če se pojavi dvom o upoštevanju stališč in sklepov, odloči
o tem na podlagi 88. člena poslovnika državni zbor kot
o predhodnem proceduralnem vprašanju. Odločitev zahteva
matično delovno telo ali poslanec državnega zbora. Če
državni zbor ugotovi, da predlagatelj ni v celoti upošteval
stališč in sklepov, naloži predlagatelju, da v določenem roku
Predloži državnemu zboru popravljen predlog zakona za
drugo obravnavo.
Obrazložitev
Vprašanje vezanosti predlagatelja predloga zakona pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo je potrebno po
mnenju članov komisije obravnavati v širšem obsegu. Primerno je pri tem predvsem upoštevati postopek in poslovniška določila o pripravi in sprejemanju predlogov stališč in
sklepov državnega zbora pri predlogu zakona v prvi obravnavi. Komisija za poslovnik je menila, da dosedanja praksa
obravnave predlogov zakonov v prvi obravnavi kaže na odstopanje od določb 183. in 187. člena poslovnika. Zato predsedujočim (predsedniku in podpredsednikom) državnega zbora
v okviru razlaganja predlaganih določil 184. in 187. člena
Poslovnika predlaga, da spremenijo dosedanjo prakso. Priporočila navedena v razlagi, v delu, kjer je prikazan postopek
Prve obravnave predloga zakona (navedena z zamikom), so
smiselno izpeljana iz določb poslovnika o zakonodajnem
Postopku in so skladna s cilji in načeli poslovnika državnega
zbora. Njihov namen je predvsem vpeljati racionalnejše in
Preglednejše delo državnega zbora in matičnega delovnega
telesa v prvi obravnavi. Poudarjeno je predvsem:
~ obvezno spoštovanje osemdnevnega roka iz drugega
odstavka 138. člena poslovnika za vložitev poročila matičnega
delovnega telesa, ki mora vsebovati tudi predlog stališč in
sklepov k obravnavanemu predlogu zakona;
Poročevalec

- da naj bodo predlagana stališča predvsem povezana s cilji
zakona in njegovimi temeljnimi rešitvami;
- enotnost razprave o predlaganih sklepih in stališčih matičnega delovnega telesa in hkratna možnost vlaganja spreminjevalnih in dopolnjevalnih predlogov poslancev k tem predlogom ter dodatnih sklepov, ob predhodni obveščenosti
poslancev o začetku in koncu te faze v prvi obravnavi.
Matično delovno telo, ki se bo sestalo po sklepu državnega
zbora po sklenjeni razpravi, naj predvsem ob opredelitvi do
spreminjevalnih in dopolnjevalnih predlogov poslancev, ki
pomenijo bistveni odstop od koncepta predloga zakona, presodi ali bi bilo primerno državnemu zboru predlagati, da se
predlog zakona zavrne oziroma, da se ne zaključi prva obravnava, ampak se zahteva od predlagatelja dopolnitev predloga
zakona;
- priprava pregleda vseh vloženih spreminjevalnih in dopolnjevalnih predlogov poslancev ter dodatnih sklepov s, po
možnosti, navedbo mnenja obeh predlagateljev in sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve;
- da po končani razpravi (preje omenjeni prvi fazi prve
obravnave) sledi le še glasovanje o stališčih in sklepih k predlogu zakona ob hkratni možnosti poslancev, da v skladu z 88.
členom poslovnika obrazložijo glas.
Pri tem pa je potrebno še posebej opozoriti predsedujoče
državnega zbora, predsednike zainteresiranih delovnih teles
in matičnega delovnega telesa, da se tudi v praksi obema
predlagateljema zagotovi izvajanje 177. člena poslovnika, še
posebej njun vpliv pri pripravi in oblikovanju stališč in sklepov
državnega zbora pri prvi obravnavi predloga zakona.
Drugi sklop razlage določa stopnjo vezanosti predlagatelja
predloga zakona na stališča in sklepe, sprejete k predlogu
zakona v prvi obravnavi, pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo. Člani komisije so menili, da mora predlagatelj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo v celoti
upoštevati in vključiti vsa pri prvi obravnavi sprejeta stališča
in sklepe. V primeru, da se s kakšnim stališčem oziroma
sklepom ne strinja lahko v skladu s 190. členom poslovnika
vloži amandma na člene, ki povzemajo sporno stališče. Prav
tako ima tudi vlada enako pravico, saj lahko pomeni sprejem
določenega stališča oviro za izvajanje vladne politike. Poleg
»amandmiranja« preostane predlagatelju tudi predlaganje
umika predloga zakona in v skladu z drugim odstavkom 180.
člena tudi odpoved predlagateljstvu. Večina članov komisije
je namreč menila, da bi odstopanje od absolutne obveznosti
predlagatelja, da spoštuje v prvi obravnavi sprejeta stališča in
sklepe pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo,
pripeljalo do nedoločnosti dopuščenega odstopanja in vračanje v skupščinski zakonodajni postopek. V primeru, da bi
dopuščali predlagatelju odstopanje od sprejetih stališč in
sklepov pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo, bi
se postavilo vprašanje, koliko lahko v vseh primerih in v posameznem primeru predlagatelj odstopi od sprejetih »navodil«
državnega zbora. Presojanje bi bilo lahko precej subjektivno
in odvisno od spleta okoliščin, v katerih se bi opravila presoja.
Prav tako je tudi v parlamentarnem sistemu nesprejemljivo pri
razmerju parlament (državni zbor) - vlada, da bi vlada, ki je
v sedanji praksi v večini primerov predlagatelj zakona, presojala pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo, katere
od v državnem zboru sprejete sklepe in stališča bo upoštevala
v predlogu zakona. S sprejemom takšnega koncepta bi se
porušilo že v začetku priprav poslovnika sprejeto načelo, da je
državni zbor po predlagateljevi predložitvi predloga zakona
v državni zbor, in še posebej po končani prvi obravnavi,
»lastnik« zakona.
Predlagatelju in tudi vladi, kadar ni predlagatelj, pa je
potrebno omogočiti aktivno sodelovanje v obravnavah predloga zakona na sejah zainteresiranih in matičnega delovnega
telesa kot tudi na sejah državnega zbora (določba 177. člena
poslovnika) in jima s tem omogočiti, da seznanjata poslance
s svojimi pogledi na predlagane odločitve državnega zbora.
Razumevanje predlagatelja, da mora upoštevati stališča, in
sklepe je lahko različno. Pri tem ne smemo spregledati, da se
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lahko stališča in sklepi različno izvedejo v predlogu zakona.
Ravno zaradi omenjenega je možno, da se v matičnem delovnem telesu kot tudi pri poslancu pojavi dvom o skladnosti
pripravljenega predloga zakona za drugo obravnavo
s v državnem zboru sprejetimi stališči in sklepi pri prvi obravnavi. Da bi takšno možno situacijo preprečili in hkrati onemogočili nepotrebno zavlačevanje razprave in odločanje o vsebini zakona, so člani menili, da naj se o takem vprašanju
odloči kot o predhodnem proceduralnem vprašanju - to je

pred razpravo. Če bo državni zbor odločil, da je predlog
zakona pripravljen v skladu s sprejetimi stališči in sklepi iz
prve obravnave, bo predlog zakona obravnaval. V primeru, da
pa državni zbor ne bo sprejel slednje odločitve, bo predlagatelju določil rok za predložitev popravljenega predloga zakona.
O sprejetem stališču bo potrebno po mnenju članov komisije
še enkrat razmisliti, ko se bo komisija odločala o možnih
spremembah poslovnika.

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 memoranduma 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 draža vnl 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.

POROČILO
komisije za poslovnik o obravnavi vprašanja skrajševanja rokov v zakonodajnem
postopku (drugi odstavek 179. člena poslovnika državnega zbora)
Komisija za poslovnik je na 19. seji, dne 23.11.1993 obravnavala vprašanje skrajševanja rokov v zakonodajnem postopku,
kar ureja drugi odstavek 179. člena poslovnika državnega
zbora (v nadaljevanju: poslovnik). Za obravnavo je podal
pobudo predsednik komisije g. Miran Potrč, saj se državni
zbor s tem vprašanjem srečuje v praksi kar pogosto.
Člani komisije so glede na določilo prve in druge alineje 134.
člena in drugega odstavka 334. člena poslovnika državnega
zbora (v nadaljevanju: poslovnik) po razpravi soglasno sprejeli naslednjo
razlago:
1. DrugI odstavek 179. člena poslovnika dovoljuje, da
državni zbor v zakonodajnem postopku s sklepom skrajša
roke, predpisane s poslovnikom. To so predvsem:
- rok - najmanj 30 dni pred sejo - za pošiljanje gradiva, ki
je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red seje (drugi
odstavek 52. člena poslovnika),
— rok - do 15 dni pred dnem določenim za sejo, na kateri
bo obravnavan predlog zakona, h kateremu se predlagajo
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amandmaji - za vlaganje amandmajev (tretji odstavek 190.
člena poslovnika),
- rok - najmanj 8 dni pred sejo - za predložitev poročila
matičnega delovnega telesa predsedniku državnega zbora
(drugi odstavek 138. člena poslovnika).
2. Komisija za poslovnik glede na probleme v praksi priporoča:
- da se le Izjemoma uvrščajo na dnevni red zadeve, če
poslanci niso sprejeli najmanj 30 dni pred sejo gradivo, ki je
podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red seje (drugi odstavek 52. člena poslovnika),
- da se v primeru predlaganega skrajšanja rokov za predložitev zadeve, ki ga podpira kolegij predsednika državnega
zbora, takoj določijo tudi novi skrajšani roki za vlaganje
amandmajev (tretji odstavek 190. člena poslovnika) in poročila matičnega delovnega telesa (drugi odstavek 138. člena
poslovnika). Pri tem je potrebno s poslovnikom določen 15
dnevni rok Iz tretjega odstavka 190. člena poslovnika za
vlaganje amandmajev ohraniti kar pomeni, da se bodo,
zaradi skrajšanja roka za predložitev gradiva, skrajšali roki
za obravnavo gradiva v zainteresiranih delovnih telesih In
nato še v matičnem delovnem telesu ter za predložitev
poročevalec

Poročila matičnega delovnega telesa pri predsedniku državnega zbora. Komisija zato predlaga, da se te zadeve uvršta|o na konec predlaganega dnevnega reda seje državnega
zbora, da bi bile do obravnave in odločanja na seji državnega zbora predložene vse potrebne vsebinske podlage, ki
I") zahteva 55. člen poslovnika.
Komisija tudi predlaga, da se predlogi zakonov objavijo
»Poročevalcu državnega zbora«. V primeru, da bo predlog
zakona objavljen manj kot 30 dni pred sejo državnega zbora,
vendar pa več kot 15 dni pred sejo, na kateri se bo predlog
zakona obravnaval, se naj uveljavi praksa, da se šteje
Poslovniški 15 dnevni ^rok za vlaganje amandmajev od
°neva izida Poročevalca. V nasprotnem primeru, to je tedaj,
po je Poročevalec izšel pred sejo, tako da med dnevom izida
|n dnevom seje ni 15 dni, potem naj imajo predlagatelji po
<90. členu poslovnika pravico vlagati amandmaje na poda
9' tega člena do začetka obravnave predloga zakona na
»ejl državnega zbora.
v

Obrazložitev
Poslovnik omogoča skrajševanje rokov določenih s poslovnikom za zakonodajni postopek v drugem odstavku 179. člena
Poslovnika.
Določilo pa v praksi zaradi premajhne preciziran
osti povzroča večje težave. Člani komisije so zato sklenili, da
vodstvu državnega zbora, še posebej pa kolegiju predsednika
državnega zbora priporočijo, kako ravnati v primeru, da se
kolegij strinja s predlaganim skrajšanjem 30 dnevnega roka
Za
predložitev gradiva-predloga zakona, ki ga določa drugi
odstavek 52. člena poslovnika. Člani so opozorili, da sta pri
'em vprašanju pomembna predvsem dva roka:
"" rok - do 15 dni pred dnem določenim za sejo, na kateri bo
obravnavan predlog zakona, h kateremu se predlagajo
jjiriandmaji - za vlaganje amandmajev (tretji odstavek 190.
'lena poslovnika),
~ rok - najmanj 8 dni pred sejo - za predložitev poročila
[Matičnega delovnega telesa predsedniku državnega zbora
(drugi odstavek 138. člena poslovnika).
čl,ani so menili, da bi bilo potrebno zagotoviti prakso, da se le

izjemoma uvrščajo na dnevni red zadeve, če poslanci niso
prejeli najmanj 30 dni pred sejo gradivo, ki je podlaga za
uvrstitev zadeve na dnevni red seje (drugi odstavek 52. člena
poslovnika). V primeru, da se predlaga skrajšanje roka iz
drugega odstavka 52. člena poslovnika, pa so člani menili, da
se, če skrajšanje podpira kolegij predsednika državnega
zbora, takoj določijo tudi novi skrajšani roki za vlaganje
amandmajev (tretji odstavek 190. člena poslovnika) in poročila matičnega delovnega telesa (drugi odstavek 138. člena
poslovnika). Pri tem je potrebno s poslovnikom določen 15
dnevni rok iz tretjega odstavka 190. člena poslovnika za
vlaganje amandmajev ohraniti, kar pomeni, da se bodo, zaradi
skrajšanja roka za predložitev gradiva, skrajšali roki;
- za obravnavo gradiva v matičnem delovnem telesu in
skladno s tem tudi za obravnavo v zainteresiranih delovnih
telesih,
- za predložitev poročila matičnega delovnega telesa pri
predsedniku državnega zbora.
Komisija zato predlaga, da se te zadeve zaradi skrajšanja
rokov uvrščajo na konec predlaganega dnevnega reda seje
državnega zbora, da bi bile do obravnave in odločanja na seji
državnega zbora predložene vse potrebne vsebinske podlage.
Člani komisije so vodstvu tudi predlagali, da se predlogi
zakonov objavijo v »Poročevalcu državnega zbora«. Datum
objave bi bil pomemben za štetje omenjenih rokov v zakonodajnem postopku. V primeru, da bo predlog zakona objavljen
manj kot 30 dni pred sejo državnega zbora, vendar pa več kot
15 dni pred sejo, na kateri se bo predlog zakona obravnaval,
se naj uveljavi praksa, da se šteje poslovniški 15 dnevni rok za
vlaganje amandmajev od dneva izida Poročevalca. V nasprotnem prmeru, to je tedaj, ko je Poročevalec izšel pred sejo,
tako da med dnevom izida Poročevalca in dnevom seje ni 15
dni, potem naj imajo predlagatelji po 190. členu poslovnika
pravico vlagati amandmaje na podlagi tega člena do začetka
obravnave predloga zakona na seji državnega zbora.
Člani so menili, da je potrebno vprašanje skrajševanja rokov
obravnavati tedaj, ko se bo komisija odločala za možne spremembe poslovnika.

poročilo
komisije za poslovnik o obravnavi razlage vprašanja vlaganja amandmaja v tretji
Obravnavi (prvi odstavek 197. člena poslovnika državnega zbora)
komisija za poslovnik je na 19. seji, dne 23.11. 1993 obravnavala
vprašanje vlaganja amandmajev v tretji obravnavi.
p
Seobudo za obravnavo je podal poslanec dr. Ciril Ribičič na
ji državnega zbora kot tudi sekretarka državnega zbora ga.
J
ožica Velišček.
'lani komisije so glede na določilo prve in druge alineje 134.
"ena in drugega odstavka 334. člena poslovnika državnega
*bora (v nadaljevanju: poslovnik) po razpravi soglasno spreIsli naslednjo
razlago:
]• Deset poslancev, poslanska skupina, matično delovno
*lo, predlagatelj zakona in vlada, kadar ni sama predlaga'eljlca zakona lahko vlagajo amandmaje v tretji obravnavi
Predloga zakona le k tistim členom predloga zakona, ki so
bili v drugI obravnavi spremenjeni s sprejemom vsebinski"ah redakcijskih amandmajev oziroma so bili črtani ali na
tavo vključeni v besedilo predloga zakona (prvi odstavek
'97. člena v zvezi s prvim odstavkom 196. člena poslovnika).

zbora, na kateri bo obravnavan predlog zakona, h kateremu
se predlagajo amandmaji (drugi odstavek 197. člena).
V primeru, če so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji
k besedilu zakonskega predloga, državni zbor pa je sprejel
sklep, da bo opravil tretjo obravnavo po preteku najmanj
7 dni od dne, ko bodo poslanci dobili besedilo zakonskega
predloga s sprejetimi amandmaji (drugi odstavek 197.
člena), je potrebno na predlog kolegija, poslanca ali matičnega delovnega telesa v državnem zboru določiti tudi rok za
vlaganje amandmajev v tretji obravnavi.
Predlagatelj amandmaja lahko na seji amandma ustno
obrazloži. Pred glasovanjem o amandmaju lahko poda mnenje tudi predstavnik vlade oziroma predstavnik predlagatelja zakona. K amandmaju lahko poda mnenje matično
delovno telo in sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve
(tretji odstavek 197. člena).
2. Predsedujoči državnega zbora lahko, pri dajanju amandmajev na glasovanje, le ugotalja ali amandma izpolnjuje
formalne razloge.

(»lede vsebine predlaganih amandmajev v tretji obravnavi
ta veljajo nikakršne posebne omejitve.

3. člani komisije so soglasno sprejeli tudi naslednje priporočilo:

Obrazložen amandma v pisni obliki mora biti predložen
Poslancem 15 dni pred dnem, določenim za sejo državnega
v
Poročevalec

Predlagatelj zakona naj v besedilu predloga zakona za
tretjo obravnavo razvidno, optično prikaže spremembo in
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dopolnitev člena, ki je posledica sprejetja amandmaja
v drugi obravnavi k temu členu tako, da bo razvidno, h katerim členom je mogoče v tretji obravnavi predlagati amandmaje.
Vodstvo državnega zbora naj skupaj s sekretarko državnega zbora in sekretariatom za pravne zadeve in zakonodajo poišče najprimernejši način izvedbe v prejšnjem
odstavku omenjene pobude.
Obrazložitev
Določilo 197. člena poslovnika ureja vlaganje amandmajev
v tretji obravnavi predloga zakona. Prvi odstavek določa predlagatelje amandmaja. Amandmaje je moč vlagati le k tistim
členom, ki so bili v drugi obravnavi s sprejetjem amandmajev
spremenjeni ali dopolnjeni. Prvi odstavek 106. člena poslovnika namreč določa, da državni zbor v tretji obravnavi razpravlja o zakonskem predlogu kot celoti (prvi stavek prvega
odstavka), vendar pa OBRAVNAVA le člene, h katerim so bili
v drugi obravnavi sprejeti amandmaji (drugi stavek prvega
odstavka). Tako je po mnenju članov komisije možno v skladu
z drugim stavkom prvega odstavka 196. člena poslovnika
vložiti amandmaje le k »amandmiranim« členom iz druge
obravnave. Orugi odstavek 197. člena poslovnika določa, da
mora biti amandma predložen na način in pod pogoji iz 190.
člena poslovnika, kar pomeni, da veljata samo tretji odstavek
in prvi stavek četrtega odstavka 190. člena. Ostala vprašanja
iz 190. člena ureja tretji odstavek 197. člena poslovnika, ki
določa pravice predlagatelja amandmaja, predlagatelja
zakona, vlade, kadar sama ni predlagateljica zakona in matičnega delovnega telesa. Vsi ti imajo pravico podati mnenje
k vloženim amandmajem.
Člani komisije so posebej razpravljali tudi o možnem poseb-

nem pogoju glede vsebine, ki bo jo lahko oziroma moral imeti
amandma v tretji obravnavi. Soglasno so ugotovili, da poslovnik ne določa nobenega posebnega vsebinskega pogoja, kot
npr., da predlagatelj ne bi smel predlagati vrnitev besedila, ki
je bilo predlagano na začetku druge obravnave. Zato so
menili, da je dovoljeno predložiti vsak amandma, ki izpolnjuje
pogoje 197. člena in prvega odstavka 196. člena poslovnika.
Glede vprašanja roka za vlaganje amandmajev v tretji obravnavi so člani opozorili na primer, ko lahko državni zbor preide
na tretjo obravnavo po preteku najmanj 7 dnevnega roka od
prejema besedila predloga zakona s sprejetimi amandmaji
v drugi obravnavi; to je prej kot v običajnem roku 30 dni po
predložitvi predloga zakona poslancem. Tak skrajšan prehod
na tretjo obravnavo namreč omogoča drugi odstavek 194.
člena poslovnika. Člani so soglasno menili, da je potrebno
v državnem zboru v tem primeru hkrati s sprejetjem roka za
tretjo obravnavo določiti tudi rok za vlaganje amandmajev
v tretji obravnavi.
Nekateri člani so v razpravi postavili vprašanje, kakšna pooblastila ima predsedujoči pri ocenjevanju amandmajev, preden da posameznega na glasovanje. Člani so soglasno menili,
da lahko predsedujoči ocenjuje le izpolnjevanje formalnih
pogojev za vložitev amandmaja v tretji obravnavi, ne more pa
amandmaja ocenjevati vsebinsko.
Člani komisije so soglasno sprejeli tudi priporočilo, s katerim
so želeli olajšati razvidnost členov, ki so bili »amandmirani«
v drugi obravnavi, v besedilu predloga zakona za tretjo obravnavo. Menili so, da bi bilo primerno v besedilu s posebnim
načinom pisave oziroma tiska optično predstaviti takšne
»amandmirane« člene. Način označevanja pa naj bi določilo
vodstvo državnega zbora ob sodelovanju sekretarke in sekretariata državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve.
*
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