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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona
o prometnem davku
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembi
zakona o prometnem davku - hitri postopek na 16. seji, dne 18. 12. 1993. na
podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije zadolžuje Vlado Republike Slovenije, da v prvi
polovici leta 1994 pripravi vse potrebne

zbor
avi pr
lopoli
ugao
• 3, na
predpise, ki bodo preprečevali uvoz a\ hvneg;
mobilov brez vgrajenega katalizatorja 1'u
postopno ukinjali proizvodnjo avtomot
lov brez katalizatorja za domači tro

[uga c
-pmemt

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi
J feP
"
ivne<
Državni zbor Republike Slovenije je ob podpisov volivcev, ki morajo biti prilože- vedbi referenduma, kar je v skiadiz n&nOS
čelom smotrnosti, hkrati pa ne psegfobravnavi predloga zakona o referendu- ni zahtevi volivcev za razpis referenv načelo pravne varnosti, saj je pr^ova
mu in o ljudski iniciativi - prva obravna- duma;
dani rok treh let povsem utemeljeiz zali zbo
va na 16. seji, dne 22.12.1993, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbo- - precizira v 17. členu opredeljeni rok za vezujočnostjo referendumskB odlatitvefiavi p
razpis predhodnega referenduma, zaradi
levitvi
ra sprejel v naslednjem besedilu
- ponovno prouči rešitev v zakorj, Sae ,a p
nejasnosti besedila »do začetka tretje
niso na enak način urejena vprašaja zav va i
obravnave predloga zakona«;
STALIŠČA IN SKLEPE
predhodni in naknadni referendni nar'
- prouči v 18. členu način in možnost za podlagi zahteve volivcev. T« vpr^anja
1. Predlog zakona o referendumu in preprečitev predhodnega referenduma kaže urediti na enak način tudi objred-l
hodnem referendumu zadosiuje z^iaja-l
o ljudski iniciativi je primerna podlaga za o celotnem zakonskem besedilu;
vo 100 podpisov in se jih 43.000 norah
drugo obravnavo.
- prouči možnost uporabe čimbolj re- zbrati v nadaljnjem roku 30 dri (17. (en). '
2. Predlagatelj naj pri pripravi besedila striktivnega pristopa pri razpisu naknad3. Predlagatelj naj pri pripravi precoga
predloga zakona za drugo obravnavo:
nega referenduma:
zakona za drugo obravnavo vceloti ipo- prouči, ali vsebina 10. člena, tako kot - upošteva pri 21. členu variantno reši- števa mnenje Sekretariata za »konciajo
je oblikovan, ni v nasprotju s prvim od- tev, ki zagotavlja večjo jasnost glede in pravne zadeve.
ava ^
stavkom 90. člena ustave, po katerem možnosti uveljavljanja pravice do razpisa
4. Predlagatelj naj pripravi prdlog ^ko.
lahko Državni zbor o vprašanjih, ki se referenduma;
na o referendumu in o ljudski niciati>j za
urejajo z zakonom, razpiše referendum;
- upošteva pri 25. členu rešitev, ki pre- drugo obravnavo, ob upošteranju prej
- precizira in ustrezno izpopolni v 14. prečuje možnost izvedbe referenduma naštetih stališč in sklepov, za zasedanje
členu tehnične možnosti zbiranja po o istem vprašanju v roku treh let po iz- Državnega zbora v mesecu jaruarju,
SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga resolucije o izhodiščih zasnove
nacionalne varnosti Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob člena poslovnika Državnega zbora spreobravnavi predloga resolucije o izhodiš- jel v naslednjem besedilu
čih zasnove nacionalne varnosti RepubliSKLEP
ke Slovenije - tretja obravnava na 16.
seji, dne 20. 12. 1993, na podlagi 173. Državni zbor nalaga Vladi Republike Slo-

venije, da celovito prouči organtiranje in
delovanje narodne zaščite in prpravi usklajen koncept delovanja teh d v Miru,
v izrednem in v vojnem stanju lo druge
obravnave zakona o obrambi.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o referendumu za ustanovitev
občin
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o referendumu za ustanovitev občin — druga obravnava na 16. seji, dne 22. 12. 1993, na
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podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

Predlog zakona o referendumu f
novitev občin za tretjo obravnave
vi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP

1
6C
se

re
>r<
porot

nega zbora ob cbravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
Ovanjskega zakcna
t■ '
zakona, se nadaljuje na naslednji 3. Pred sejo Odbora za infrastrukturo in
zbor Republike Slovenje je ob skega
okolje naj se predlagatelj sestane s predjanuarski seji Državnega zbora.
avi predloga zakona o prememlagatelji amandmajev k predloženemu
lopolnitvah stanovanjska zako- 2. Predlagatelj pripravi za nadaljevanje zakonskemu predlogu.
uga obravnava na 16. s(«. dne 23.
obravnave novo besedilo 8. člena predlo3 na podlagi 173. členžPpslovni- ga zakona o spremembah in dopolnitvah 4. Za nadaljevanje obravnave naj predlaa, lvnega zbora sprejel v rtslednjem stanovanjskega zakona, ki naj v celoti gatelj predloži tudi podatke o Številu staa
nadomesti 125. člen stanovanjskega za- novanj, za katere je vložen zahtevek za
'lot"
kona, ob čimvečjem upoštevanju vlože- denacionalizacijo ter prikaže finančne
SKLEP
nih amandmajev v predloženem zakon- obveznosti, ki bi nastale na podlagi doskem predlogu za drugo obravnavo. K te- ločb novega 8. člena predloga zakona
I.
mu naj poda svoje mnenje Odbor za in- o spremembah in dopolnitvah stanovanjfrastrukturo
okolje ter Sekretariat za skega zakona in možne dodatne finanča
ga obravnava predl9 zakona zakonodajo inin pravne
ne vire za pokrivanje teh obveznosti.
zadeve.
lembah in dopolnitvi stanovanj-

-ivnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih
nanosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic
»gf
nega zbora sprejel v naslednjem besedilu premoženja in pravic za tretfo obravnavo
žai zbor Republike Sbvonije je ob
pripravijo: Anton Peršak, Igor Bavčar, dr.
re^avi predloga zakona o ponovni
Dimitrij Rupel, mag. Igor Omerza, Danica
SKLEP
t&vitvi agrarnih skupnosti ter vrnitv
Simšič in Andrej Lenarčič.
utkana oretnoženja in pravic
- druga Predlog zakona o ponovni vzpostavitvi
22
3i1B. J.
"•gramih skupnosti ter vrnitvi njihovega
navi-' 173 etmajio; - ,ka D ža*

nega zbora ob obravnavi predloga zakona o davku od dobička pravnih oseb
Republike Slovenije je ob
Pld Predloga zakona o davku od
:» pravnih oseb - druga in tretja
Java ha 16. V-iji, dne 22. 12. 1993,
llagi 173. čleitua .-.nslovnlka Državbora Sprejel v naslednjem l-jso-IIIij

SKLEP
Državi zbor nalaga Vladi Republike Slovenje, da pripravi predlog zakona o sprerambah in dopolnitvah zakona o davku
od dobička pravnih oseb in ga v mesecu
januarju predloži v obravnavo in sprejem

Državnemu zboru. Pri pripravi predloga
naj prouči in upošteva amandmaje, ki so
bili vloženi pri drugi obravnavi in potem
umaknjeni, da lahko Državni zbor na
podlagi 104. člena sprejel predlog zakona v tretji obravnavi in tako omogočil, da
lahko zakona o davku od dobička pravnih oseb velja za leto 1994.

POPRAVEK
Pri objavi mnenja predsednika Republike Sloveni|o Milana Kučana o predlogu zakona o obrambi,
v Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije, št 43, dne 21. decembra 1993, so narejene
napake in sicer:
, Na 63. strani v drugem stolpcu nI pravilno, da je
besedilo v samostojnem petem odstavku, ampak
i* pravilno, da je sedanje besedilo petega odstavka zadn|l stavek predhodnega četrtega odstavka.
Na Isti strani v drugem stolpcu, zadnji odstavek,
v pati vrsti beseda »omočoilo« pravilno glasi
»omogočilo«.
VIJN odstavku v predzadnji vrsti se beseda
ecrooro, glasi pravilno »odbor«,
sebi
zadnji («4) strani v prvem stolpcu se v četrtem
recM<N
>reo "

vrst

' ®rta

be

»eda »ki«. V istem

odstavku se beseda »pristojnost« pravilno glasi
»pristojnosti«.
^
Na zadn|i strani v drugem stolpcu, v predzadnjem
odstavku, se v drugi vrsti za besedo »obrambe«
črta vejica. V Istem odstavku se beseda »veljavnoatl« glasi pravilno »veljavne«, beseda »al« se
glasi pravilno »ali« In beseda »spremenit« se glasi pravilno »spremeniti«. Tako popravljen predzadnji odstavek se v celoti pravilno glasi:
»Svoja mnenje naj končam z ugotovitvijo, da mora
Zakon o vrsti, obsegu in organizaciji obrambe
nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja
razčleniti in operacionalizirati ustavne določbe
o predsedniku republike kot vrhovnem poveljniku
obrambnih sil, določiti pristojnosti In s tem odgovornost vrhovnega poveljnika na podlagi veljavne
ustave aii pa je treba najprej spremeniti ustavo in
na tej podlagi pripraviti ustrezen zakon.«
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Predlog zakona o REFERENDUMU ZA USTANOVITEV OBČIN — EPA 7n2 ref«
>br
- TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O REFERENDUMU ZA USTANOVITEV OBČIN
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi 174. in
159. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlaai 176 m orp
člena poslovnika Državneaa zbora R»n, kmL <E".,n 268določila, da bodo kot njeni predstavniki na seiah°Oržau9
n*jga zbora Republike Slovenije in delovnih tSlS^
- Miha Kozinc, minister za pravcsodie
-Jože Tratnik, državni sekretar i Ministrstvu za pravosoVla
P
e S,OV0
:,,mafl
»1St,a.nl8lav za
'' svetovalecVIade Republike
nije
v Ministrstvu
pravosodje.
-

Predlog zakona o referendumu za ustanovitev občin
1.člen
Ta zakon ureja postopek za določitev območij, na katerih se
izvede referendum, s katerim se ugotovi volja prebivalcev
določenega območja za ustanovitev občin (v nadaljnjem
besedilu: referendumsko območje) in postopek za izvedbo
referenduma.
2. člen

Občani lahko izrazijo svojo voljo n u^i«.,uvitev občin« udi
z zbiranjem podpisov v krajevnih* skupnostih ali nasejib

Svojo odločitev morajo verlflr.irati s podpisi na sed«*.. b!
mma Gli
oziroma pred drugim pristojnim organom
*" ° 'n
Pr
taj
7. člen
Zbori občanov v krajevnih skupnostih oziroma v
naSA iih rtn^lipin nmHinno vn

Državni zbor določi začetek postopka in roke za izvedbo
postopka za določitev referendumskih območij.
Služba Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave pošlje občinskim skupščinam strokovne podlage za
možne členitve občin za razpravo za določitev referendumskih območij in jih objavi v primerni obliki.
3. člen

če je bilo posamezno naselje na zborih občanov Dr6^Ig
v več referendumskih območij, skliče predsednic
občine, v kateri je to naselje, ponovni zbor občanov te0»i
naselja. Na tem zboru prebivalci naselja sprejmejo prfadloj']
kateremu referendumskemu območju se želijo priključiti.

Prebivalci naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi
potrebami in interesi, oblikujejo predlog na svojih zborih,
katero območje se določi kot referendumsko območje za
ugotovitev volje prebivalcev za ustanovitev občine.

Predloge za določitev referendumskih območij-jWnamo j
naselij, ki tvorijo referendumska območja, pošlje skupščin*!
občine državnomu zboru.

Zbori občanov se sklicujejo po krajevnih skupnostih.
4. člen
Prebivalci posameznega naselja znotraj krajevne skupnosti
lahko skličejo svoj zbor in sprejmejo predlog, da oblikujejo
svoje referendumsko območje ali skupaj z naselji sosednjih
krajevnih skupnosti.
5. člen*
Zbori občanov v krajevnih skupnostih na območju mesta
oblikujejo predlog, da se območja njihovih krajevnih skupnosti določijo kot referendumska območja mestne občine. Pri
tem morajo upoštevati urbanistične, prostorske, komunikacijske in druge pogoje, ki oblikujejo mesto.
6. člen*
Zbore občanov skliče predsednik skupičlne občine.
Zbor občanov veljavno sklepa, če je na njem navzočih najmanj pet odstotkov volilnih upravičencev z območja krajevne
skupnosti oziroma naselja.
Zbor občanov, za katerega se ugotovi, da ni sklepčen, po
preteku ene ure od pričetka zbora, veljavno sklepa o predlogu
možne členitve občine oziroma o predlogu za določitev referendumskega območja za določitev občine. V zapisniku zbora
občanov se navede, da zbor ni bil sklepčen in število na zboru
prisotnih občanov oziroma odstotek udeležbe na njem.
4

8. člen
Državni zbor po prejemu predlogov iz občin določi referer
dumska območja in jih objavi v javnih občilih. Pri določiH
referendumskih območij je treba upoštevati območja in pov.
zanost naselij ter sedanja narodnostno mešana območja.
Če državni zbor pri določitvi referendumskih območij
upošteva posameznih predlogov za njihovo oblikovanje, irfj
predlagatelj in samoupravna narodna skupnost pravico v se"
mlh dneh vložiti ugovor pri državnem zboru zoper njego^
odločitev. Državni zbor o predlogu ponovno odloči.
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9. člen
Državni zbor razpiše referendum, s katerim se ugotovi volj
prebivalcev za ustanovitev občine na referendumskem ot Dr.
močju.
de
0

> K*

10. člen
i J i ^..
Akt o razpisu referenduma mora določiti območ,Tta
. za k
se razpisuje referendum, dan izvedbe referendiIU in
dilo vprašanja, ki bo postavljeno na referendu 11. člen
Pravico glasovati na referendumu Imajo vse osebe s s
prebivališčem na referendumakain območju, ki imajop
voliti v državni zbor.
poroči

1

Vc
spi
za
čle

po ■—
pc

"J* rlstojni občinski organ sestavi poseben volilni imenik za
4 referendumsko območje, razen kadar je referendumsko
območje enako območju občine.
12. člen
11
Glasovanje na referendumu je tajno. Glasuje se z glasovnicami.
'Glast
lasovnica vsebuje:
- območje, za katero je razpisan referendum;
j- vprašanje, o katerem se odloča na referendumu;
navodilo o načinu glasovanja.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
»Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju
ustanovi občina?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo
i »ZA« ali »PROTI«.
,| Državni zbor lahko za posamezni primer določi tudi drugačno
; vprašanje, o katerem se odloča na referendumu.
13. člen
Glasuje se osebno. Vsak glasovalec ima en glas.
Pri glasovanju morata biti zagotovljeni svoboda odločanja in
tajnost glasovanja.
•>.y
14. člen
Izvajanje referenduma vodijo volilne komisije referendumskih
območij in volilni odbor.
Republiška volilna komisija nadzoruje zakonitost izvedbe reVolilne komisije referendumskih območij In volilne odbore
imenuje skupščina občine, v kate«! je referendumsko
območje oziroma njegov pretežni del.
Občinska skupščina določi volišča za izvedbo referenduma.
15. član
Glede oblikovanja In načina dela volilnih komisij in volilnih
odborov ter načina g Psovanja na referendumu se smiselno
uporabljajo določbe ztkona o volitvah v državni zbor.
/~ I6. čl«it*
Izid glasovanja na.oliščih ugotavljajo volilni odbori.
Volilni odbori pošljejo zapisnike o izidu glasovanja volilni
pjevali! 1 "iitfndumskega območja.
Volilna komisija referendumskega območja ugotovi izid glasovanja na referendumskem območju in pošlje zapisnik
o izidu glasovanja predsedniku skupščine občine. Predsednik

skupščinske občine pošlje zapisnik o izidu glasovanja na
referendumskih območjih v občini republiški volilni komisiji,
ki sestavi in pošlje poročilo o izidih glasovanja na referendumskih območjih državnem zboru.
17. člen
Odločitev je na referendumu sprejeta, če je zanjo glasovala
večina volilcev, ki so glasovali.
18. člen
Zaradi nepravilnosti pri izvedbi referenduma ima vsak glasovalec pravico vložiti ugovor pri republiški volilni komisiji
v roku treh dni od dneva izvedbe referenduma.
Republiška volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku 48
ur.
19. člen*
Če republiška volilna komisija na podlagi ugovora ugotovi
nepravilnosti, ki so vplivale ali bi utegnile vplivati na izid
referenduma, referendum razveljavi v celoti ali na posameznem volišču. Hkrati določi rok za ponovno glasovanje, ki ne
more biti daljši od sedem dni od njene odločitve.
Če republiška volilna komisija ugovor zavrne, lahko glasovalec vloži pritožbo na sodišče, pristojno za upravne spore, v 48
urah po prejemu odločbe. Sodišče odloči o pritožbi v roku 48
ur.
Sodišče odloča ob smiselni uporabi zakona o upravnih
sporih.
Če sodišče ugotovi, da so bile na referendumu zagrešene take
nepravilnosti, ki so vplivale na izid, razveljavi referendum
v celoti ali na posameznem volišču.
20. člen
Stroški za izvedbo referendumov se krijejo iz državnega proračuna.
21. člen
Glede vprašanj postopka izvedbe referenduma, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe
zakona o volitvah v državni zbor.
22. člen
Predlog za oblikovanje referendumskega območja za ugotovitev volje prebivalstva za ustanovitev nove občine mora biti
na območju, kjer občani predlagajo, da se referendum izvede
do 31. marca 1993, oblikovan do 15. februarja.
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
olj
o' Državni zbor Republike Slovenije je na 17. seji, dne 22.
V 5. členu je bila sprejeta redakcijska pripomba tako, da se
decembra po opravljeni drugi obravnavi predloga zakona
beseda »sprejmejo« nadomesti z besedo »oblikujejo«. V druI o referendumu za ustanovitev občin na podlagi drugega
gem odstavku 6. člena sta za besedo »skupnosti« dodani
'•^Vzete p; 1 195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
besedi »oziroma naselja«. V prvem in drugem stavku tretjega
'' ?° bila po pripravi predlagatelj - Vlada Republike Slovenije
odstavka 16. člena sta besedi »občinska skupščina« nado»!|*liio.-:i zakona za tretjo obravnavo.
meščeni z besedami »predsednik skupščine občine«. V tretjem odstavku 19. člena se beseda »primerni« nadomesti
V celovito besedilo predloga zakona so vključeni amandmaji,
z besedo »smiselni«. Glede na to, da je v drugi obravnavi bil
sprejeti ob drugi obravnavi predloga zakona o referendumu
sprejet 21. a člen, je v predlogu za tretjo obravnavo predlagaza ustanovitev občin in sicer amandmaji k 5., 6., 16. in 19.
telj opravil preštevilčenje dveh členov tako, da postane 21.
členu.
a člen sedaj 22. člen,, sedanji 22. člen pa postane 23. člen.

)C
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Predlog zakona o PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI
TER VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC - EPA 237
- TRETJA OBRAVNAVA
V skladu s 174. členom in drugim odstavkom 195. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur. list
RS, št. 40/93) ter na podlagi sklepa 16. seje Državnega
zbora z dne 22. 12. 1993 so predlagatelji poslanska skupina Demokratov - Demokratske stranke, pripravili za
tretjo obravnavo celovito besedilo:
- PREDJ-OGA ZAKONA O PONOVNI VZPOSTAVITVI
AGRARNIH SKUPNOSTI TER VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC.

Predlagajo, da se predlog zakona, pripravljen za tretjo
obravnavo, v skladu z drugim odstavkom 194. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, uvrsti
•na dnevni red januarske seje Državnega zbora.
Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sporočajo, da bo na sejah
delovnih teles in državnega zbora kot predstavnik predlagateljev sodeloval Tone Peršak.

Predlog zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi
njihovega premoženja in pravic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja ponovno vzpostavitev in organiziranje agrarnih skupnosti ter vračanje premoženja in pravic, ki so bile
agrarnim skupnostim odvzete po zakonu o agrarnih skupnostih (Uradni list LRS, št. 52/47), zakonu o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 7/65
- prečiščeno besedilo) in drugih predpisih po letu 1945.
Za agrarne skupnosti iz prvega odstavka tega člena se štejejo
tudi podobčine, vasi, srenje, soseske, korporacije, urbarialne
in druge po izvoru podobne skupnosti.
Za premoženje in pravice iz prvega odstavka tega člena se
štejejo premoženjske pravice, ki so bile agrarnim skupnostim
odvzete po predpisih iz prvega odstavka tega člena, oziroma
po drugem odstavku 3. člena tega zakona, in sicer:
- lastninska pravica, ki je bila v zemljiški knjigi vpisana na
agrarno skupnost in njene člane z navedbo lastninskih deležev članov po imenih, hišnih številkah ipd., kot solastnina
članov agrarne skupnosti:
- lastninska pravica, ki je bila v zemljiški knjigi vpisana na
agrarno skupnost brez navedbe lastninskih deležev članov
kot skupna lastnina članov agrarne skupnosti, podrobneje pa
je urejena v pravilih agrarne skupnosti;
- pravica do paše, do nabiranja stelje, dračja, sečnja lesa,
pravica do napajanja živine in druge tem podobne služnostne
pravice na tuji stvari.

kjer je obstajala pred uveljavitvijo predpisov iz i. Člena teaa
zakona.
Na območju prejšnje agarne skupnosti se lahko ponovno
vzpostavi le ena agrarna skupnost.
4. člen
Pravico do ponovne vzpostavitve agrarne skupnoMi imajo vsi
nekdanji člani ali njihovi dediči oziromajiuiJovjja't-<
niki, na katere je bila premoženja pravica iz i,tr tjega
odstavka 1. člena tega zakona prenesena, če 30 državljani
Republike Slovenije ali če so domače pravne osebe.
V skladu s pravili agrarne skupnosti lahko postanejo člani
agrarne skupnosti tudi drugi državljani Republike Slovenije,
ki živijo na območju agrarne skupnosti in druge domače
pravne osebe, ki imajo sedež na območju fgrarne skupnosti.
Pri tem imajo prednost sedanji člani pašnh skupnosti, ki so
organizirane po zakonu o kmetijskih zemljiščih.
Po tem zakonu imajo pravico do članstva in ponovne vzpostavitve agrarne skupnosti tudi tuji drča/ljani, če so bili člani
nekdanje skupnosti ali »0 njihovi tadiči oziroma pravni
nasledniki, na katere je bila premoženji pravica iz tretjega
odstavka 1. člena tega zakona prenesena, pel pogojem, da so
lastniki kmetijskih zemljišč oziroma gozdov vlepubliki Sloveniji (dvolastniki), in je podano vzajemno prizr.: ir>|e takih
premoženjskih pravic med Republiko Slovenijo in tuje ,..^avo, '
katere državljani so.
5. člen

3. člen

Šteje se, da je agrarna skupnost ponovno vzpostavljena, če
po javnem pozivu prejšnjim članom najmanj trije polnoletni
upravičenci iz 3. a člena tega zakona, sklenejo sporazum
o ponovni vzpostavitvi in sprejmejo pisna pravila, v katerih
upoštevajo nekdanje pravice, dolžnosti in odgovornosti, ki so
jih imeli po pravilih, veljavnih ob odvzemu premoženjskih
pravic iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona.
■ 1 v
Sporazum o ponovni vzpostavitvi agrarne skupnosti, či3flJ< ,
imenik in njena pravila morajo biti overjeni pri notarju, do
ustanovitve notariatov pa pri nepravdnem sodišču. Ta organ
opozori člane agrarne skupnosti oziroma njihovega predstavnika na pomen in posledice ureditve pravic, dolžnosti in
obveznosti v aktih agrarne skupnosti in se prepriča o usklajenosti teh aktov z zakonom. Če ugotovi, da akti niso usklajeni
z ustavo in zakonom, zavrne overitev.

Agrarna skupnost se lahko ponovno vzpostavi na območju,

Za overitev sporazuma, seznama in pravil je treba predložiti:

II. PONOVNA VZPOSTAVITEV IN ORGANIZIRANJE
AGRARNIH SKUPNOSTI
2. člen
Agrarna skupnost je skupnost fizičnih in pravnih oseb (v
nadaljnem besedilu: članov) na podlagi pogodbe, ki imajo
skupne pravice, dolžnosti in obveznosti, določene z zakonom
in pravili agrarne skupnosti.
Agrarna skupnost ni pravna oseba.
Agrarna skupnost ima svoj žiro račun pri poslovni banki
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- pravnomočen akt oziroma predpis o podržavljenju promocijskih pravic po tem zakonu;

cionalizaciji in predpisov, ki urejajo režime gospodarjenja
z nepremičninami, ki so predmet vračila po tem zakonu.

"sporazum o ponovni vzpostavitvi agrarne skupnosti;

V postopkih, ki bodo uvedeni na podlagi 5. člena tega zakona,
se smiselno uporabljajo določbe 44. člena, prvega odstavka
51. člena, 58., 60., 63., prvega in drugega odstavka 66., 69., 71.
in 93. člena zakona o denacionalizaciji.

- članski imenik in dokaze, da člani agrarne skupnosti izpolnjujejo pogoje iz 3. a člena tega zakona, in
- pravila ponovno vzpostavljene agrarne skupnosti, ki jih je
»prejel občni zbor te skupnosti;

v

Če prejšnji člani, njihovi dediči oziroma pravni nasledniki ne
uveljavljajo vračanja lastninske pravice oziroma je ne uveljavljajo v celoti, postane preostali del območja bivše agrarne
skupnosti last občine, ki postane član agrarne skupnosti in
zagotovi izvajanje pravic drugim ter novim članom agrarnih
skupnosti. Pri tem imajo prednost člani sedanjih skupnosti, ki
imajo pravice v skladu s poglavjem o skupnih pašnikih
v zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79,11/
81, 1/86 in Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91) in se jim pri tem
vštevajo vloženo delo, vlaganja v zemljišča ter koristi od
skupne paše.

Register agrarnih skupnosti in njihovih članov vodi za kmetijstvo in gozdarstvo pristojni organ okraja, dokler ta ni organiziran, pa občine.

Če je predmet vračanja služnostna pravica, se ta vrne le, če je
glede na dejansko in pravno stanje stvari takšno pravico
sploh mogoče vzpostaviti in če so za vzpostavitev te pravice
izpolnjeni pogoji iz 49. do 59. člena zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80 in 36/80).

Minister, pristojen za kmetijstvo, predpiše vsebino registra in
^stvene sestavine pravil agrarne skupnosti.

Pri vračanju premoženjskih pravic po tem zakonu se upošteva
morebitna izplačana odškodnina.

~ pravila in članski imenik prejšnje agrarne skupnosti. Če so
bila pravila ustna, jih morajo člani agrarne skupnosti zapisati
in ugotoviti njihovo istovetnost na ustanovnem zboru agrarne
•kupnosti.
6. člen
Šteje se, da je agrarna skupnost, ponovno organizirana, ko je
Pisana v register agrarnih skupnosti. Register je javna evidenca o agrarnih skupnostih in o njihovem članstvu.

7. člen
Predlog za vpis v register agrarne skupnosti in njenih članov
Poda oseba, ki jo za to pooblasti zbor z agrarne skupnosti.
I Predlog za vpis v register mora vsebovati oziroma mu mora
j biti priloženo:
*, " irruna te skupnosti in
vzpostavitvi
agrarne skupnosti
^I ?oj„nacno
zapisnik ustanovnega
zbora;
~ overjen članki imenik;
itu&.n
\
overjena pravilasgrarne skupnosti;
na 80 5
i ilniHlf08
. P ? ' I*' todo zastopale interese članov agrarne
.„P." '1
imena eseb, ki bodo razpolagale z denarnimi
vi na žiro račune agrarne skupnosti.

Postnrfk c r?9's,er odloča pristojni organ v upravnem
i >ksn i
izvod overjenega sporazuma, overjenega članre
over erx
9istrumen'ka
j '
ostane v zbirki listin pri
skupnosti fnorajo organu, ki vodi register po tem
onu, sporočit/' spremembe podatkov, o katerih se vodi
J"'"',*:,: ,pozneje pa v 30 dneh po nastali spremembi.
®fez odločbe o vpisu v register po tem zakonu ni mogoče
pisati premoženjskih pravic agrarne skupnosti in njenih člav zemljiško knjigo.
"'•VRAČANJE PREMOŽENJSKIH PRAVIC
8. člen
JjW>m agrarnih skupnosti, organiziranih po tem zakonu, se
'njihovo zahtevo vrnejo premoženjske pravice, ki so jim bile
po red is
P P '^ iz 1- člena tega zakona; na območjih, ki
*'tfti
P0 ^' svetovn' vojni pod Kraljevino oziroma Republiko
5l'jo, i" so bila po 2. svetovni vojni priključena Republiki
'Oveniji, pa tudi z drugimi akti oziroma predpisi.
b ®n agrarne skupnosti lahko po tem zakonuuveljavlja le tisti
seg premoženjskih pravic, ki jih je imel sam oziroma njegov
avni prednik ob podržavljenju.
stvarne in pravne ovire za vračanje premoženja se srnino uporabljajo določbe od 16. do 33. člena zakona o denaN
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9. člen
Postopek za vrnitev premoženja članom agrarnih skupnosti
se začne na podlagi zahteve kateregakoli člana oziroma skupnega pooblaščenca.
Zahtevek je treba vložiti v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.
Zahtevku mora biti priloženo:
- potrdilo o vpisu v register agrarnih skupnosti;
- pravnomočna odločba o podržavljenju premoženjskih pravic na podlagi predpisov iz 1. člena tega zakona oziroma drug
pravnomočen akt oziroma predpis o podržavljenju;
- izpisek iz zemljiške knjige in katastra z razvidom stanja na
dan podržavljenja premoženjskih pravic in na dan vložitve
zahtevka;
- druga dokazna sredstva po zakonu o upravnem postopku;
- overjen članski imenik z dokazili, da člani izpolnjujejon
pogoje po tem zakonu;
O zahtevah iz tega člena odloča v upravnem postopku za
kmetijstvo in gozdarstvo pristojni organ okraja, dokler tega ni,
pa občine, na območju katere leži pretežen del nepremičnin,
na katerih člani agrarne skupnosti uveljavljajo vračanje premoženjske pravice po tem zakonu.
10. čleh
Če člani agrarnih skupnosti, ki zaradi pravne ali stvarne
nemožnosti za vrnitev premoženja ne morejo uveljaviti istovrstnih pravic, kakršne so imeli pred odvzemom teh pravic in
zato menijo, da so oškodovani, lahko uvljavljajo odškodnino
po splošnih odškodninskih predpisih, če ni s tem zakonom
določeno drugače.
11. člen
Nepremičnine, ki so predmet premoženjskih pravic po tem
zakonu, lahko člani agrarne skupnosti izkoriščajo le v skladu
s predpisi, ki tako izkoriščanje urejajo in v skladu s svojimi
pravili.
Če člani agrarne skupnosti preoblikujejo skupno lastninsko
pravico v solastninsko pravico, se pri določanju deležev upošteva število udeležencev in njihovih pravic ob podržavljenju
ter velikosti in oblike premoženja ob vračilu.
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12. člen
Na podlagi pravnomočne odločbe o vračanju premoženjskih
pravic po tem zakonu se te pravice na nepremičninah vpišejo
v zemljiško knjigo, in sicer:
- če gre za vračilo solastninske pravice po 1. alinei tretjega
odstavka 1. člena tega zakona, se v lastninski list vpiše ime
agrarne skupnosti ter deleži njenih članov, pri čemer se za
neuveljavljeni del solastninske pravice vpiše sedanji lastnik:
- če gre za vračilo skupne lastnine po 2. alinei tretjega
odstavka 1. člena tega zakona, se v lastninski list vpiše poleg
imena agrarne skupnosti in njenih članov za neuveljavljeni del
premoženjske pravice tudi sedanji lastnik:
- če gre za vračanje služnostnih pravic je v lastninskem listu
vpisan lastnik nepremičnine, v bremenski list za take nepremičnine pa se vpišejo ime agrarne skupnosti, vrsta in obseg
bremena ter podatki o članih in njihovih deležih.
IV. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

odstavka 1. člena tega zakona, se nadaljujejo po določbah
tega zakona, če o zahtevku še ni bilo odločeno na prvi stopnj < f
14. člen
Če se je po določbah zakona o denacionalizaciji vrnilo nepre- j,
mičnino denacionalizacijskim upravičencem v last, ali v last in
posest, na tej nepremičnini pa so imeli udeleženci agrarne
skupnosti pred podržavljenjem nepremičnine ustanovljene
pravice na tuji stvari, v odločbi o denacionalizaciji pa ni bila
upoštevana določbe drugega odstavka 33. člena zakona
o denacionalizaciji, se pravice na tuji stvari, ki so jih imeli
udeleženci agrarne skupnosti pred podržavljenjem nepremičnine, vzpostavijo z odločbo organa iz četrtega odstavka 5.
člena tega zakona.
15. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati določbe 1. in 20.
do 23. člena zakona o razpolaganju s premoženjem bivših
agrarnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 7/65 - prečiščeno
besedilo).

13. člen

16. člen

Postopki, uvedeni na podlagi zakona o denacionalizaciji
o zahtevah za vračanje premoženjskih pravic iz tretjega

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

OBRAZLOŽITEV
— k 1. členu (pred členom je dodan naslov, spremenjen prvi in
Državni zbor Slovenije je na svoji 16. seji po opravljeni drugi
dodan nov tretji odstavek),
obravnavi predloga zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih
- k 2. in k prvemu ter drugemu odstavku 3. člena (pred 2.
skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic na podčlenom je dodana navedba novega poglavja, 2. in 3. člen pa
lagi drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega
sta nadomeščena z novimi 2., 3., 4., 5., 6. In 7. členom),
zbora, sprejel sklep, da predlog za tretjo obravnavo pripravi
predlagatelj zakona - poslanska skupina Demokratov
- k tretjemu in četrtemu odstavku 3yčlena, 4. In 5
- Demokratska stranka.
nadomeščeni z novimi 8., 9., IS, 11-,
"i 73. čbnom),
V celovito besedilo predloga zakona so vključeni vsi sprejeti
T
- k 6. členu (dodano '» "Oto poglavje, spremenjen je 6. člen
amandmaji vlade, k njim vloženi amandmaji predlagateljev
ter dodana nova zdaj /5. in 16. člen).
kakor tudi amandmaji, ki smo jih predlagatelji vložili na
osnovno besedilo predloga zakona. Pri pripravi besedila
Predlog zakona se glede na prvo obravravo vsebinsko ni
predloga zakona za tretjo obravnavo smo delovne oznake
spremenil, prišlo jele do nomotehničnih sprememb. V sK/ao"
nadomestili z novim oštevilčenjem posameznih členov.
s sprejetimi predlogi je predlog zakona nskoliko podrobnej
razdelan in njegova tematika razdeljena i a več poglavij.
Sprejeti so bili naslednji amandmaji:
na
\
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Predlog zakona o RAZMERJIH PLAC V JAVNIH ZAVODIH, DRŽAVNIH
r ORGANIH IN V ORGANIH LOKALNIH SKUPNOSTI - EPA 389 - DRUGA
t OBRAVNAVA
?

I

Vlada Republike Slovenije je na 61. seji dne 23. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RAZMERJIH PLAČ V JAVNIH
ZAVODIH, DRŽAVNIH ORGANIH IN V ORGANIH LOKALNIH
SKUPNOSTI.
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč
in sklepov 14. seje Državnega zbora Republike Slovenije
z dne 26/11-1993, 174. in 187. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije za sejo zbora v januarju 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 njene predstavnice na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovale:
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve.
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
- Meta ŠTOKA-DEBEVEC, svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Prfedlog zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti
4. člen

I.SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi tega zakona se določajo in izplačujejo plače
funkcionarjev in drugih zaposlenih v:
' - }avtnh zavodih s področja šolstva, predšolske vzgoje s pripravo na osnovno šolo, zdravstva, socialnega varstva, kulture,
znanosti in tehnologije, zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu:
javni zavodi);
- državnih organih in organih lokalnih skupnosti: Uradu
predsednika Republike Slovenije, Državnem zboru Republike
Slovenije, Državnem svetu Republike Slovenije, službah
Vlade Republike Slovenije, Ustavnem sodišču Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter
posebnih družbenopolitičnih skupnosti, sodiščih, javnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih, organih za postopek o prekrških, družbenem pravobranilcu samoupravljanja ter upravnih
in drugih državnih organih (v nadaljnjem besedilu: državni*
organi), razen plač poslanca" pr>aunn^n ihara Republike
Slovenija In funkcionarjev, za katara sa smiselno uporpbliaio
riatoda« zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92), pLač
predsednika in sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slov?nijeler plač sodni kov, javnih tožilcev in niinovttv namestnikov.
2. člen
Sredstva za plače, ki se zagotavljajo iz proračunov in drugih
javnih sredstev, se zagotavljajo po merilih določenih s tem
zakonom.

Količniki za določitev osnovne plače funkcionarjev so odvisni
od zahtevnosti funkcije in so določeni v razponu od 4,20 do
9,00.
5. člen
Količniki za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov so odvisni od zahtevane strokovne izobrazbe, zahtevnosti
dela in pomena javnega zavoda. Količniki se določijo v razponu, in sicer za:
- delovno varstvene centre, centre za socialno delo, domove
za starejše, posebne socialne zavode in socialno varstvene
zavode za usposabljanje in druge sociarno varstvene zavode
od 4,50 do 6,50;
- vzgojno varstvene zavode, vzgojno izobraževalne zavode
v osnovnem in srednjem šolstvu in druge zavode, ki opravljajo
dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja, razen v višjem
in visokem šolstvu, od 4,50 do 6,50;
- kulturne zavode od 4,50 do 8,50;
- zdravstvene zavode od 4,50 do 8,50;
- znanstveno raziskovalne zavode
i od 4,50 do 8,50;
- republiški zavod s področja zdravstvenega zavarovanja,
republiški zavod s področja zaposlovanja in zavarovanja za
primer brezposelnosti ter republiški zavod s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja od 7,50 do 8,50.

3. člen

Kriterije za razvrščanje direktorjev znotraj razponov iz prejšnjega odstavka določi Vlada Republike Slovenije.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno
uspešnost in dodatkov.

Količnik za določitev osnovne plače direktorja posameznega
zavoda določi minister, pristojen za posamezno področje.

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

6. člen

Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni
razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske
dejavnosti.
II.KOLIČNIKI ZA DOLOČITEV OSNOVNE PLAČE
poročevalec

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

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

Znotraj tarifnih skupin se količniki razvrščajo v plačilne
razrede, določene v tabeli, ki je sestavni del tega zakona.
Višina količnika pomeni hkrati označbo plačilnega razreda.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za obrambo uvedejo
vmesni plačilni razredi.
Količniki oziroma plačilni razredi se določijo v razponu od
1,00 do 9,00.
7. člen
Količnik za določitev osnovne plače zaposlenega je odvisen
od količnika za določitev osnovne plače delovnega mesta
oziroma količnika, ki ga lahko zaposleni pridobi z napredovanjem.
8. člen

vsaka tri leta, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Pri tem se Kes
upošteva čas, prebit na delovnih mestih enake oziroma lel
podobne stopnje zahtevnosti. Pristojni organ v javnem
zavodu oziroma državnem organu najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje.
Na istem delovnem mestu je možno napredovati največ za pet
plačilnih razredov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko zdravniki
napredujejo največ za sedem plačilnih razredov.
Zaposleni na delovnih mestih v osnovnem in srednjem izobraževanju, ki imajo možnost napredovanja v naziv v skladu
s predpisi o napredovanju na svojem področju, ne morejo
napredovati v višje plačilne razrede v skladu s tem členom.
14. člen
Pogoji za napredovanje na delovnem mestu so:
- dodatna funkcionalna znanja,
- interdisciplinarna usposobljenost delavca za opravljanje
del na različnih delovnih mestih v okviru poklica,
- samostojnost in zanesljivost pri delu,
- ustvarjalnost in
- nadpovprečna delovna uspešnost, izkazana v daljšem času.

Količniki za določitev osnovne plače delovnih mest višjih
upravnih delavcev v republiški upravi, višjih strokovnih sodelavcev v pravosodnih organih, tajnikov pravosodnih organov
in drugih delavcev, ki so po statusu izenačeni z višjimi upravnimi delavci v republiški upravi, so od 4,20 - 6,80, višjih
upravnih delavcev v občinski upravi pa od 4,00 - 4.70.

S pravilnikom se upoštevaje značilnosti posamezne dejavnosti podrobneje opredelijo pogoji iz prejšnjega odstavka in
določi število plačilnih razredov, za katere lahko napredujejo
zaposleni, razvrščeni v posamezne tarifne skupine:

Količnik za določitev osnovne plače delovnega mesta tajnika
višješolskega zavoda je 4,70, tajnika visokošolskega zavoda
5,30 in tajnika univerze 6,00.

S pravilnikom se podrobneje določita postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje in določi pristojni organ, ki opravlja preverjanje.

9. člen

S pravilnikom se določijo tudi primeri, v katerih je možno
hkrati napredovati za več plačilnih razredov.

Količniki za določitev osnovne plače tipičnih delovnih mest
drugih zaposlenih so določeni v tabeli, ki je sestavni del tega
zakona.
10. člen
Količnike za določitev osnovne plače delovnih mest, ki niso
določeni s tem zakonom, se določi v javnem zavodu oziroma
državnem organu. Pri tem se upošteva količnike za določitev
osnovne plače delovnih mest podobne stopnje zahtevnosti,
določene s tem zakonom.
11. člen
Za določitev količnikov znotraj razponov iz 4. in 8. člena tega
zakona se uporabljajo kriteriji, določeni z zakoni za posamezno področje in s predpisi, izdanimi na podlagi teh zakonov. Količnik določi pristojni organ.
III. NAPREDOVANJE
12.člen
Zaposleni na delovnih mestih iz 8., 9. in 10. člena tega zakona
lahko napredujejo na bolj zahtevno delovno mesto, če je tako
določeno z zakonom oziroma aktom o sistemizaciji delovnih
mest.

Pravilnik izda za javne zavode, državno upravo in pravosodne
organe minister, pristojen za posamezno področje (v nadaljevanju: pristojni minister) v soglasju z ministrom, pristojnim za
delo In ministrom, pristojnim za finance. Za druge državne
organe izda pravilnik predstojnik državnega organa, za javne
zavode s področja zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja
in zavarovanja za primer brezposelnosti ter pokojninskega in
invalidskega zavarovanja direktor javnega zavoda, za visokošolske zavode pa pristojni organ univerze.
Pred izdajo pravilnika za posamezno dejavnost oziroma
zavod je potrebno pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov.
15. člen
Z napredovanjem na delovnem mestu lahko zaposleni pridobi
količnik, ki je uvrščen v višjo tarifno skupino kot količnik za
določitev osnovne plače delovnega mesta, na katerem napreduje.

13. člen

Pri prvi zaposlitvi v javnem zavodu oziroma državnem organu
se zaposleni praviloma uvrsti v plačilni razred, v katerega je
razvrščen količnik za določitev osnovne plače delovnega
mesta. Če pristojni organ ugotovi, da zaposleni izpolnjuje
pogoje za napredovanje, ga že ob prvi zaposlitvi uvrsti v plačilni razred, ki ga je možno doseči z napredovanjem.

Zaposleni na delovnih mestih iz 8., 9. in 10. člena tega zakona
napredujejo na svojem delovnem mestu v višji plačilni razred.

16. člen

Zaposleni iz prejšnjega odstavka lahko napredujejo praviloma

Če bi zaposleni zaradi napredovanja na bolj zahtevno delovno
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poročevalec

mesto imel nižji količnik, obdrži še naprej količnik, ki ga je
Imel pred tem napredovanjem.
IV. DELOVNA USPEŠNOST

javni zavod, če:
- določi in izplača plačo na podlagi drugačne osnove za
obračun plač in drugačnih dodatkov (3. in 19. člen),

17. člen

- določi količnike za osnovne plače zaposlenih v nasprotju
z določili 5., 6., 7., drugega odstavka 8., 9. in 10. člena,

Del plače za delovno uspešnost pripada zaposlenemu, ki
bistveno presega pričakovane delovne rezultate ali je nadpovprečno delovno obremenjen. Ta del plače lahko znaša največ
20% osnovne plače.

- določi del plače za delovno uspešnost v nasprotju s 17.
členom,

Omejitev iz prejšnega odstavka ne velja za funkcionarje in
direktorje javnih zavodov.
Višino dela plače za delovno uspešnost funkcionarja in direktorja javnega zavoda določi za imenovanje pristojen organ na
podlagi meril, ki jih določi pristojni minister. Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti drugih zaposlenih se določijo v aktu
javnega zavoda oziroma državnega organa.
Del plače Iz prvega odstavka tega člena ne pripada funkcionarju, ki prejema funkcijski dodatek.
18. člen
Skuf>ien obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti
mesečno lahko znaša največ 3% sredstev za plače v javnem
zavodu oziroma državnem organu. Pri določitvi sredstev za
delovno uspešnost se republiški upravni organi in službe
i Vlade Republike Slovenije obravnavajo kot en organ.
V obseg sredstev iz prejšnjega odstavka se ne vštevajo sredstva za plačilo delovne uspešnosti funkcionarjev in direktorja
zavoda.
Javni zavodi, ki pridobivajo del sredstev s prodajo blaga in
storitev na trgu, lahko v soglasju z ustanoviteljem povečajo
obseg sredstev iz prvega odstavka tega člena. Kot del sredstev, pridobljen s prodajo storitev, se ne štejejo plačila ali
doplačila za storitve, ki se financirajo ali sofinancirajo iz
javnih sredstev in sodijo v okvir javne službe, razen sredstev
od prodaje vstopnic v kulturnih zavodih.
V. DODATKI
19. člen
Zaposlenim v javnih zavodih in državnih organih pripadajo
dodatek za delovno dobo, dodatek za manj ugodne delovne
pogoje, ki se pojavljajo občasno in niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, dodatek za delo v manj ugodnem
delovnem času in drugi dodatki, določeni s kolektivno
pogodbo, zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom.

- določi obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti
v nasprotju z 18. členom.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT odgovorna oseba javnega zavoda, če stori prekršek iz prejšnega odstavka.
23. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba državnega organa, če:
- stori prekršek iz prvega odstavka prejšnega člena,
- določi količnike za osnovne plače v nasprotju z določili 4.,
prvega odstavka 8. in 11. člena.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Pravilnik o napredovanju izda pristojni minister najkasneje
v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona.
V roku iz prejšnjega odstavka izdajo pravilnike tudi predstojniki drugih državnih organov, direktorji javnih zavodov iz 14.
člena tega zakona in pristojni organ univerze.
25. člen
Razporeditev zaposlenih v skladu z določili tega zakona ob
upoštevanju izpolnjevanja kriterijev za napredovanje se
opravi najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi pravilnikov iz prejšnjega člena. Razporeditev v javnih zavodih in organih državne
uprave potrdi pristojni minister.
Do opravljenih razporeditev se zaposlenim izplačujejo akontacije plač upoštevaje predpise, ki so veljali za njihovo določanje in izplačevanje do uveljavitve tega zakona.
26. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme predpis iz drugega
odstavka 5. člena v roku 15 dni po uveljavitvi tega zakona.

Funkcionarju v državnem organu pripada v primerih, določenih z zakonom, funkcijski dodatek.

Pristojni minister določi količnike iz tretjega odstavka 5. člena
v roku 30 dni po uveljavitvi predpisa iz prejšnjega odstavka.

20. člen

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

Dodatki se izplačujejo v višini, določeni s kolektivno
pogodbo, zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom.
Osnova za obračun je osnovna plača zaposlenega.
VI. NADZOR
21. člen
Nadzor nad izvajanjem zakona opravlja na podlagi metodologije, ki jo predpiše minister, pristojen za delo, računsko sodišče.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekršek
poročevalec

27. člen
Do ustanovitve računskega sodišča opravljajo nadzor nad
izvajanjem zakona v javnih zavodih ministrstva, pristojna za
področja dejavnosti posameznih javnih zavodov, v državnih
organih pa Ministrstvo za finance.
28. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
- v zakonu o plačah delavcev v vzgojnoizbraževalnih zavodih
(Uradni list RS št. 16/92 in 42/93) določbe 5. člena, tretje alinee
7. člena, sedme točke prvega odstavka 9. člena in besedilo na
koncu drugega odstavka 9. člena, ki se glasi: »in kriterije ter
merila za ugotavljanje delovne uspešnosti iz 7. točke prejš11

nega odstavka.«
- v zakonu o delavcih v državih organih (Uradni list RS št. 15/
90, 5/91,18/91,22/91, 2/91-1 in 4/93) in zakonu o funkcionarjih
v državnih organih (Uradni list RS št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/
91-1 in 4/93) določbe, ki se nanašajo na osnovo za določanje
plač, tarifne skupine, količnike za določanje plač, uspešnost
in dodatke in so v nasprotju s tem zakonom.

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati
določbe kolektivnih pogodb, ki so v nasprotju s tem zakonom.
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 26. 11.
1993, opravil prvo obravnavo predloga zakona o razmerjih
plač v javnih zavodih in državnih organih in sprejel predloženo besedilo kot podlago za pripravo besedila predloga
zakona za drugo obravnavo. Predlagatelju je naložil, da pripravi besedilo predloga zakona za drugo obravnavo ter da pri
tem upošteva stališča in sklepe Državnega zbora. Pri tem pa
naj predlagatelj prouči in v največji možni meri upošteva
pripombe in opozorila Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.
Besedilo predloga zakona, ki ga je predlagatelj pripravil za
drugo obravnavo je dopolnjeno s stališči in sklepi Državnega
zbora in nekoliko redakcijsko izboljšano. Pri tem je predlagatelj upošteval stališča in sklepe Državnega zbora na naslednji
način:
1. V skladu s peto alineo 3. točke stališč in sklepov Državnega
zbora je dopolnjen naslov zakona tako, da se glasi: »zakon
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti.«
2. Črtan je 1. člen zakona. S tem je upoštevana pripomba
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, da so določbe
1. člen zakona nepotrebne. Zaradi črtanja tega člena je spremenjena oštevilčenost ostalih členov.
3. Glede na sklep Državnega zbora, da je upoštevajoč ustavno
načelo delitve oblasti ter ustrezno ureditev v zakonu o poslancih in predlogu zakona o sodniški službi potrebno iz zakona
izločiti vse določbe, ki zadevajo določanje plač poslancev,
sodnikov, javnih tožilcev in funkcionarjev, katerih status je
vezan na oba navedena zakona, je dopolnjena druga alinea 1.
člena (prej 2. člena) tako, da je razvidno, da se določbe tega
zakona ne uporabljajo za določanje plač prej omenjenih funkcionarjev. Iz istih ralogov so v 4. členu (prej 5. členu) črtani
količniki za te funkcionarje.
4. V drugi alinei 1. člena (prej 2. člena) so namesto izraza
»pravosodni organi« navedeni organi, ki jih zajema ta izraz.
S tem je upoštevana pripomba Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve.
5. V 4. členu (prej 5. členu) je povečana zgornja meja razpona
količnikov za določitev osnovne plače funkcionarjev in sicer
od 8,50 na 9,00. Tako je delno upoštevan predlog iz druge
alinee 3. točke stališč in sklepov Državnega zbora.
6. Glede na šesto alineo 3. točke stališč in sklepov Državnega
zbora je predlagatelj ponovno preveril merila za določanje
plač direktorjev javnih zavodov in dvignil zgornjo mejo razpona količnikov za direktorje kulturnih zavodov od 8,00 na
8,50 (5., prej 6. člen). S to spremembo so izenačene zgornje
meje količnikov za tiste skupine javnih zavodov, ki vključujejo
javne zavode nacionalnega pomena.
7. Predlagatelj je proučil in upošteval tudi predloge in pripombe iz stališč in sklepov Državnega zbora, ki se nanašajo
na količnike za tipična delovna mesta (prva in peta alinea 5.
točke ter 6. točka stališč in sklepov). Glede na te predloge in
pripombe so predlagane naslednje spremembe:
a.) Na področju zdravstva je v plačilnem razredu s količnikom
2,75 dodano tipično delovno mesto višje medicinske sestre
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v intenzivni negi oziroma patronažni službi. V plačilnem
razredu s količnikom 3,40 pa je dodano tipično delovno mesto
profesorja zdravstvene nege. S tem je upoštevana pripomba
po ustreznejšem vrednotenju višjih medicinskih sester
v intenzivni negi oziroma patronažni službi in pripomba po
uvedbi nove kategorije za medicinske sestre z visoko izobrazbo.
Količnik za kliničnega psihologa - specialista na področju
zdravstva in socialnega varstva je znižan od 4,40 na 3,80. Ta
sprememba je v skladu s pripombo o uravnoteženosti vpliva
specializacije na plačo zaposlenega.
b.) Na področju šolstva je povečan količnik za asistenta s specializacijo oziroma magisterijem in sicer od 3,40 na 3,55. To
povečanje je v skladu s pripombo o uravnoteženosti vpliva
specializacije na plačo zaposlenega.
c.) Na področju kulture je količnik za knjižničarja s štiriletno
srednjo izobrazbo povečan od 2,20 na 2,30. Za delovno mesto
višjega knjižničarja je določen količnik v višini 2,65. Za
igralce, kustose, orkestrske glasbenike, arhiviste, bibliotekarje, koordinatorje programov, konzervatorje, restavratorje,
dipl. ing. odrske opreme in korepetitorje so količniki povečani
od 3,10 na 3,25.
V plačilnem razredu s količnikom 3,55 je črtan naziv igralec
glavnih vlog; v plačilnem razredu s količnikom 3,80 pa so
črtani nazivi: igralec nosilnih vlog, operni solist in baletni
plesalec solist nosilnih vlog ter orkestrki glasbenik. Namesto
tega pa je v plačilni razred s količnikom 4,20 na novo uvrščen
gledališki in glasbeni ustvarjalec s Priznanjem za pomembna
umetniška dela. Spremenjen pa je tudi količnik za režiserja in
sicer od 4,20 na 4,40.
Z navedenimi spremembami so upoštevane pripombe glede
ustreznosti razmerja po plačilnih razredih med gledališkimi
delavci, ustreznosti razporeditve igralca in podcenjenosti
nekaterih delovnih mest v kulturi.
d.) V raziskovalni dejavnosti so raziskovalci, dipl. ing., bibliotekarji, dokumentalisti in asistentje iz plačilnega razreda
s količnikom 3,10 uvrščeni v plačilni razred s količnikom 3,25.
V ta plačilni razred pa je tudi na novo uvrščen strokovni
sodelavec. V plačilni razred s količnikom 3,40 pa je na novo
uvrščen višji strokovni sodelavec. Asistent z magisterijem je iz
plačilnega razreda s količnikom 3,40 uvrščen v plačilni razred
s količnikom 3,55. Tudi te spremembe so v skladu s pripombami glede podcenjenosti posameznih poklicev in uravnoteženosti vpliva specializacije na plačo zaposlenega.
8. V skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo In pravne
zadeve, da so kriteriji za določitev količnikov za funkcionarje
in druge zaposlene iz 5. in 9. člena predloga zakona (sedaj 4.
in 8. člena), v osnovi določeni z zakoni za posamezno
področje, s predpisi, izdanimi na njihovi podlagi pa le podrobneje razdelani, je ustrezno spremenjeno besedilo 11. člena
(prej 12. člena).
9. Spremenjene so določbe o napredovanju zaposlenih na
svojem delovnem mestu (13. in 14. člen - prej 14. in 15. člen).
Te spremembe so v tem, da so v predlogu zakona opredeljeni
pogoji za napredovanje, opuščeno pa je ločevanje teh pogojev na splošne in posebne pogoje. Podrobnejša opredelitev
poročevalec

teh pogojev pa je prepuščena pravilnikom o napredovanju.
S tem je upoštevana pripomba Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve, da je vse pogoje potrebno opredeliti v zakonu,
z izvedbenim predpisom pa se iahkQ ti pogoji le podrobneje
opredelijo.

osnovne plače svetovalcev, ki opravljajo delo različne stopnje
zahtevnosti. Svetovalec, ki bi mu bila določena osnovna plača
s količnikom 6,80, bi tako imel možnost napredovanja do
količnika 9,00, kar je v skladu z namenom pripombe iz druge
in tretje alinee 3. točke stališč in sklepov Državnega zbora.

10. Predlagatelj je upošteval sklep Državnega zbora o omejitvi
deleža plače iz naslova delovne uspešnosti za posameznike.
Zato je v prvem odstavku 17. člena (prej 18. člena) dodano
določilo, po katerem lahko znaša del plače iz naslova delovne
uspešnosti največ 20% osnovne plače. Iz te omejitve pa so
izvzeti funkcionarji, ki nimajo funkcijskega dodatka (po predlogu zakona so samo ti funkcionarji upravičeni do dela plače
iz naslova delovne uspešnosti) in direktorji javnih zavodov.
Predlagatelj namreč meni, da iz razloga, ker so funkcionarji in
direktorji javnih zavodov izvzeti iz sistema napredovanja na
svojem delovnem mestu, omejitev zneska uspešnosti ni
umestna.
»

3. Kriteriji za določitev količnikov za funkcionarje oziroma
delavce iz 4. in 8. člena (prej 5. in 9. člena) predloga zakona so
določeni z zakoni za posamezno področje. S temi zakoni pa je
določen tudi organ, ki je pristojen za določitev teh količnikov.
Glede na to ni možno upoštevati predloga iz četrte alinee 3.
točke stališč in sklepov Državnega zbora, po katerem bi lahko
te količnike določal tudi funkcionar organa.

11. Predlagatelj je upošteval tudi pomisleke Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve glede izvrševanja nadzora nad
izvajanjem zakona v nekaterih organih oziroma službah. Zato
je to vprašanje ponovno proučil in spremenil določbe 21.
člena (prej 22. člena) predloga zakona. Predlagano je, da
nadzor nad izvajanjem zakona opravlja računsko sodišče. Ker
računsko sodišče še ni ustanovljeno, je v 27. členu predlagana prehodna rešitev. Po tej rešitvi naj bi, do ustanovitve
računskega sodišča, opravljala nadzor nad izvajanjem zakona
ministrstva, pristojna za področja dejavnosti posameznih javnih zavodov, v državnih organih pa Ministrstvo za finance.
12. Glede na pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve je predlagatelj uskladil kazenske določbe s sistemskimi določbami zakona o prekrških. Tako je črtana določba,
po kateri je bil državni organ opredeljen kot storilec prekrška.
Glede na spremembe zakona o prekrških so povečane
denarne kazni za storjene prekrške.
13. Zaradi izločitve poslancev in nekaterih drugih funkcionarjev iz predlaganega zakona so spremenjene določbe 28. člena
(prej 27. člena), ki razveljavljajo nekatere določbe posameznih zakonov. Določbe tega člena pa so tudi usklajene s pripombami Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
Predlagatelj je proučil tudi ostale predloge in pripombe iz
stališč in sklepov Državnega zbora in do njih zavzel naslednja
stališča:
1. Predlagatelj meni, da je potrebno urediti vprašanje nadomestila zaslužka za čas opravljanja funkcije člana Državnega
sveta Republike Slovenije v predpisu, ki ureja osebne prejemke teh funkcionarjev in ne v tem zakonu. Zato ni mogel
upoštevati predloga iz prve alinee 3. točke stališč in sklepov
Državnega zbora.
2. Zahtevnost dela svetovalcev v strokovnih službah Urada
predsednika republike, Državnega zbora, Državnega sveta in
Vlade Republike Slovenije se bistveno ne razlikuje od zahtevnosti dela svetovalcev v republiških državnih organih. Zato
predlagatelj meni, da ločevanje navedenih svetovalcev ni utemeljeno. Prav tako predlagatelj meni, da so v predlogu
zakona predlagani količniki primerni in jih ni treba spreminjati. Pri tem je namreč treba upoštevati, da imajo vsi ti
svetovalci možnost napredovanja na svojem delovnem mestu
in s tem možnost razporeditve v višje plačilne razrede. Hkrati
predlagatelj opozarja, da je znotraj razpona 4,20 - 6,80, ki ga
določa 8. člen, možno določiti različne količnike za določitev

4. V zvezi z 4. točko stališč in sklepov Državnega zbora
predlagatelj pripominja, da je že v razpravah ob prvi obravnavi
predloga zakona pojasnil, zakaj ni možno že v prehodnem
obdobju, to je do sprejema zakona o javnih uslužbencih,
v predlagani zakon vključiti vso javno sfero torej tudi sklade,
agencije in druge ustanovo, ki se kakorkoli financirajo iz
javnih sredstev. Pri tem pa ponovno poudarja, da je uskladitev
količnikov za delovna mesta v prej navedenih institucijah
zahtevna In dolgotrajna naloga, ki je ni mogoče opraviti
v kratkem času. Predlagani zakon pa je, glede na to, da je to
eden od predpogojev za uresničitev proračunskega memoranduma in pripravo državnega proračuna za leto 1994
potrebno sprejeti čimpreje.
5. Predlagatelj je proučil tudi pripombo Državnega zbora, da
so pedagoški delavci neupravičeno izvzeti iz predvidenega
napredovanja in s tem postavljeni v neenakopraven položaj
v primerjavi z ostalimi poklici v drugih dejavnostih, na katere
se nanaša predlagani zakon. Predlagatelj meni, da je
potrebno opozoriti, da napredovanje pedagoških delavcev
ureja Pravilnik o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu (Uradni list RS, št. 39/92 in 54/93). Sistem napredovanja po tem pravilniku se od napredovanja, predvidenega
v predlogu zakona o razmerjih plač, ne razlikuje v taki meri,
da bi lahko trdili, da so pedagoški delavci v podrejenem
položaju. Res je, da so kriteriji nekoliko drugačni, toda ob
analizi obeh sistemov lahko ugotovimo, da je po določenem
številu let po obeh sistemih napredovanja možno doseči
enako povečanje plače iz naslova napredovanja. Zaradi nujnosti po medsebojni usklajenosti pravilnikov pa bo potrebno
tudi v pravilnikih za druge dejavnosti upoštevati princip, ki je
v šolskem sistemu že v veljavi.
6. Predlagatelj tudi meni, da ne bi kazalo s predlaganim
zakonom urejati poenotenja dodatkov k plačam. Ti dodatki so
namreč sedaj urejeni z zakoni, izvršilnimi predpisi oziroma
kolektivnimi pogodbami. Večinoma so ti dodatki med seboj
usklajeni, določeno število teh dodatkov pa je po svoji naravi
različno in jih zaradi tega ni možno poenotiti prej kot s sistemskim zakonom, ki bo na novo uredil ta vprašanja. Poleg tega
pa bi urejanje teh vprašanj v predlaganem zakonu dodatno
posegalo v kolektivne pogodbe.
7. Predlagatelj ■je ponovno proučil ustreznost predlagane
višine sredstev za delovno uspešnost. Predlagatelj meni, da je
predlagani obseg sredstev za delovno uspešnost v višini 3%
od skupnega obsega sredstev za plače, ustrezen. Po predlaganem zakonu namreč postaja delovna uspešnost pomemben element napredovanja. Zato je potrebno dodatno nagrajevati le bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov
in nadpovprečno delovno obremenjenost.

ROK ZA VLOŽITEV AMANDMAJEV JE 15. DNI PO
OBJAVI PREDLOGA ZAKONA V POROČEVALCU
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Predlog zakona o USTAVNEM SODIŠČU - EPA 267
- DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 60. seji dne 16. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O USTAVNEM SODIŠČU.
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa
12. seje Državnega zbora z dne 7. oktobra 1993, 174. in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati je Vlada Republike Slovenije določila besedilo
amandmaja k 1. členu predloga zakona o ustavnem
sodišču, ki vam ga 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 in delovnih telesih sodelovali:
- Lojze JANKO, minister brez listnice,
- Pavle SVETE, namestnik predstojnika Službe Vlade
Republike Slovenije za zakonodajo,
- Jasna POGAČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

Predlog zakona o ustavnem sodišču
I. SPLOŠNE DOLOČBE

(3) Ustavno sodišče imenuje svetovalce ustavnega sodišča
izmed pravnih in drugih strokovnjakov.
1. člen

(1) Ustavno sodišče je najvišji organ za varstvo ustavnosti in
zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
(2) Ustavno sodišče je v razmerju do drugih državnih organov
samostojen in neodvisen državni organ.
(3) Odločbe ustavnega sodišča so obvezne.
2. člen
(1) Sedež ustavnega sodišča je v Ljubljani.
(2) Svojo organizacijo in delo ureja ustavno sodišče s poslovnikom in drugimi splošnimi akti.
3. člen
Delo ustavnega sodišča je javno v skladu s tem zakonom.
4. člen
(1) Udeleženci v postopku pred ustavnim sodiščem imajo
pravico vpogleda v spis ves čas, ko teče postopek, druge
osebe pa, če jim to dovoli predsednik ustavnega sodišča.
(2) Zoper odklonitev vpogleda v spis, je v roku 3 dni od
vročitve sklepa dovoljen ugovor. O ugovoru odloči ustavno
sodišče na nejavni seji.
5. člen
Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil morajo dajati ustavnemu sodišču na njegovo zahtevo podatke, spise in listine na vpogled, sodišča pa tudi
pravno pomoč.
6. člen
O vprašanjih postopka, ki niso urejena s tem zakonom,
ustavno sodišče glede na pravno naravo zadeve smiselno
uporablja določbe zakonov, ki urejajo postopke pred sodišči.
7. člen
(1) Ustavno sodišče imenuje sekretarja ustavnega sodišča.
(2) Ustavno sodišče lahko imenuje direktorja služb ustavnega
sodišča.
20

(4) Ustavno sodišče lahko sprejema pripravnike v skladu z zakonom.
8. člen
(1) Sredstva za delo ustavnega sodišča določi državni zbor na
predlog ustavnega sodišča in so sestavni del proračuna
Republike Slovenije.
(2) O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka odloča ustavno
sodišče.
(3) Nadzor nad uporabo sredstev iz prvega odstavka tega
člena opravlja računsko sodišče.
II. PREDSEDNIK IN SODNIKI USTAVNEGA SODIŠČA
9. člen
Za sodnika ustavnega sodišča je lahko izvoljen državljan
Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj
40 let.
10. člen
(1) Predsednika ustavnega sodišča izvolijo sodniki ustavnega
sodišča izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let.
Volitve morajo biti opravljene pred iztekom mandata prejšnjega predsednika ustavnega sodišča.
(2) V odsotnosti nadomešča predsednika ustavnega sodišča
njegov namestnik, ki se izvoli na način, določen v prejšnjem
odstavku.
11. člen
Predsednik ustavnega sodišča obvesti predsednika republike
in državni zbor o izteku mandata sodnika ustavnega sodišča
najpozneje 6 mesecev pred iztekom mandata.
12. člen
(1) Predsednik Republike Slovenije objavi v 30 dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega člena v Uradnem listu Republike
Slovenije poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za
sodnika ustavnega sodišča.
(2) Predloge je treba poslati v roku, ki ne sme biti krajši od 30
dni, v primeru predčasnega prenehanja mandata pa ne krajši
od 15 dni po objavi poziva. Predlogi morajo biti obrazloženi,
poročevalec

posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
13. člen •

(2) Če prejšnjemu sodniku mandatna doba še ni potekla,
začne izvoljeni sodnik ustavnega sodišča izvrševati funkcijo
ustavnega sodnika z dnem izteka mandatne dobe prejšnjega
sodnika.

(1) Predsednik republike predlaga kandidate za prosta mesta
sodnikov ustavnega sodišča izmed možnih kandidatov, ki so
predlagani na način iz prejšnjega člena, lahko pa predlaga
tudi druge kandidate.

(3) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena začne
izvoljeni sodnik ustavnega sodišča izvrševati funkcijo ustavnega sodnika z dnem prenehanja opravljanja nezdružljive
dejavnosti.

(2) Predsednik republike lahko predlaga tudi več kandidatov
kot je prostih mest sodnikov ustavnega sodišča. Vsak predlog
kandidature mora biti obrazložen, priloženo mora biti tudi
pisno soglasje kandidata.

18. člen

14. člen
(1) Sodnika ustavnega sodišča izvoli državni zbor s tajnim
glasovanjem z večino glasov vseh poslancev.
(2) Če sodnik ustavnega sodišča ni izvoljen, se opravijo nove
volitve na podlagi novih kandidatur.
(3) Če je predsednik republike predlagal več kandidatov, kot
se voli sodnikov ustavnega sodišča, se vrstni red kandidatov
na glasovnici določi z žrebom. Če noben kandidat ni dobil
predpisane večine ali če je bilo izvoljenih premalo sodnikov,
se volitve ponovijo med kandidati, ki so dobili največ glasov.
Glasuje se o toliko kandidatih, kot je potrebno izvoliti sodnikov ustavnega sodišča. Če tudi na ponovljenih volitvah ni
Izvoljeno toliko kandidatov, kot je potrebno izvoliti sodnikov
ustavnega sodišča, se za prosta mesta sodnikov ustavnega
sodišča opravijo nove volitve na podlagi novih kandidatur.
(4) Do začetka glasovanja lahko kandidat odstopi od kandidature.
15. člen
»Po izvolitvi poda sodnik ustavnega sodišča pred državnim
zborom naslednjo prisego:
iPrisegam, da bom sodil po ustavi in zakonu in po svoji vesti
in si z vsemi svojimi močmi prizadeval za ustavnost in zakonitost ter za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.«
16. člen
(1) Funkcija sodnika ustavnega sodišča ni združljiva:
- s funkcijami v državnih organih, v organih lokalnih skupnosti, v organih političnih strank in v organih sindikatov;
- z delom v državnih organih, v organih lokalnih skupnostih
in pri nosilcih javnih pooblastil:
- s članstvom v organih vodenja in nadzora gospodarskih
družb, zavodov in zadrug;
- z opravljanjem poklica ali pridobitne dejavnosti, razen
dejavnosti visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali
visokošolskega sodelavca.
(2) Z dnem začetka izvrševanja funkcije ustavnega sodnika
preneha sodniku ustavnega sodišča funkcija ali delo iz prve
oziroma druge alinee prejšnjega odstavka.
(3) Najpozneje v treh mesecih od dneva izvolitve mora izvoljeni sodnik ustavnega sodišča prenehati z opravljanjem
dejavnosti iz tretje oziroma četrte alinee prvega odstavka tega
člena. Če tega ne stori, mu preneha funkcija sodnika ustavnega sodišča.
17. člen
(1) Izvoljeni sodnik ustavnega sodišča začne izvrševati funkcijo ustavnega sodnika po dani prisegi.
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(1) Sodnik ustavnega sodišča ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na javni obravnavi oziroma na seji.
(2) Sodnik ustavnega sodišča ne sme biti priprt, niti se zoper
njega, če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski
postopek brez dovoljenja državnega zbora, razen če je bil
zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen
zapora nad pet let.
(3) O zahtevi pristojnega državnega organa za dovoljenje iz
prejšnjega odstavka odloči državni zbor po predhodnem
mnenju ustavnega sodišča najpozneje v 30 dneh od dneva
vložitve zahteve.
(4) Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi sodniku ustavnega sodišča, ki se nanjo ni skliceval, ali ki je bil zaloten pri
kaznivem dejanju iz drugega odstavka tega člena.
19. člen
(1) Sodnik ustavnega sodišča se sme predčasno razrešiti:
- če to sam zahteva;
- če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti;
- zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje svoje
funkcije.
(2) Sodnik ustavnega sodišča je predčasno razrešen, ko
državni zbor ugotovi, da je nastal razlog iz prejšnjega
odstavka. S tem dnem mu preneha funkcija ustavnega sodnika.
III. PRISTOJNOSTI USTAVNEGA SODIŠČA
20. člen
(1) Ustavno sodišče odloča:
- o skladnosti zakonov z ustavo;
- o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi
mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava;
- o skladnosti podzakonskih predpisov z ustavo in z zakoni;
- o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni;
- o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih
pooblastil, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi;
- o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in
temeljnih svoboščin s posamičnimi akti;
- o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lokalnimi skupnostmi;
- o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi;
- o sporih o pristojnostih med državnim zborom, predsednikom republike in vlado;
- o odgovornosti predsednika republike iz 109. člena ustave
in predsednika vlade ter ministrov iz 119. člena ustave;
- o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank;
- o pritožbah v postopku potrditve poslanskih mandatov;
- v drugih zadevah, ki so mu naložene z zakoni.
(2) V postopku ratifikacije mednarodne pogodbe ustavno
sodišče izreka mnenje o njeni skladnosti z ustavo na način, ki
ga določa ta zakon.
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(3) Pri odločanju o zadevah iz pristojnosti iz prve do pete
alinee prvega odstavka tega člena odloča ustavno sodišče
tudi o ustavnosti in zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti
akti sprejeti.

(4) Kadar ustavno sodišče pobudo sprejme, lahko takoj nadaljuje z odločanjem o stvari sami, če je dejansko stanje pojasnjeno in če je bila ob preizkusu pobude nasprotnemu udeležencu dana možnost, da se izjavi.

IV. OCENA USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI PREDPISOV IN
SPLOŠNIH AKTOV, IZDANIH ZA IZVRŠEVANJE JAVNIH
POOBLASTIL

3. Pripravljalni postopek

1. Zahteva in pobuda za začetek postopka

Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, in
pobudo, na podlagi katere je ustavno sodišče začelo postopek, obravnava ustavno sodišče v pripravljalnem postopku.

21. člen
(1) Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in
splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, se
začne z vložitvijo pisne zahteve predlagatelja oziroma s sklepom ustavnega sodišča o sprejetju pobude za začetek postopka.
(2) Ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih
aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, obsega tudi
oceno skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi
mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava.
22. člen
(1) Zahtevo lahko vložijo:
- državni zbor;
- najmanj tretjina poslancev državnega zbora;
- državni svet;
- vlada;
- sodišče, državni tožilec, Banka Slovenije, računsko
sodišče, če nastane vprašanje ustavnosti in zakonitosti v zvezi
s postopki, ki jih vodijo;
- varuh človekovih pravic v zvezi s posamično zadevo, ki jo
obravnava;
- predstavniški organi lokalnih skupnosti, če so ogrožene
pravice lokalnih skupnosti;
- reprezentativni sindikati za območje države, če so ogrožene pravice delavcev.
(2) Predlagatelj iz prejšnjega odstavka ni upravičen vložiti
zahteve za začetek postopka za oceno predpisov in splošnih
aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ki jih je sam
sprejel.
23. člen
(1) Vsakdo lahko da pisno pobudo za začetek postopka, če
izkaže svoj pravni interes.
(2) Pravni interes za vložitev pobude je podan, če predpis ali
splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno
pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice,
pravne interese oziroma pravni položaj.
24. člen
Ustavno sodišče zavrže zahtevo oziroma pobudo, če niso
izpolnjeni procesni pogoji iz 21., 22. in 23. člena tega zakona.
2. Postopek preizkusa pobude
25. člen
(1) Pobudo preizkusi najprej z razporedom dela določeni
sodnik ustavnega sodišča, ki zbere podatke in pojasnila,
potrebna za odločitev, ali naj ustavno sodišče začne postopek.
(2) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če je očitno neutemeljena, ali če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega
pravnega vprašanja.
(3) O sprejetju oziroma zavrnitvi pobude odloči ustavno
sodišče s sklepom z večino glasov navzočih sodnikov. Sklep
o zavrnitvi pobude mora biti obrazložen.
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26. člen

27. člen
(1) Ustavno sodišče pošlje organu, ki je izdal predpis oziroma
splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil (nasprotni udeleženec), zahtevo oziroma pobudo in sklep o sprejetju pobude
ter mu določi primeren rok za odgovor oziroma za dopolnitev
odgovora, če je bil odgovor že dan v postopku preizkusa
pobude.
(2) Ustavno sodišče lahko pridobi potrebna pojasnila tudi od
drugih udeležencev v postopku ter od državnih organov,
organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil;
lahko pridobi tudi mnenja strokovnjakov, strokovnih in drugih
organizacij, zasliši priče in izvedence ter izvede druge
dokaze, ali pridobi posamezne dokaze od drugih sodišč ali
drugih organov.
(3) Če predlagatelj zahteve ali pobudnik v določenem roku ne
da podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka, lahko
ustavno sodišče s sklepom ustavi postopek.
28. člen
Ko je pripravljalni postopek končan, ustavno sodišče odloči,
ali bo zadevo obravnavalo na nejavni seji ali na javni obravnavi.
29. člen
Pri odločanju o ustavnosti in zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, ustavno
sodišče ni vezano na predlog iz zahteve oziroma pobude.
Ustavno sodišče lahko oceni tudi ustavnost in zakonitost
drugih določb istega ali drugega predpisa ali splošnega akta,
izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, katerih ocena
ustavnosti ali zakonitosti ni bila predlagana, če so te določbe
v medsebojni zvezi ali če je to nujno za rešitev zadeve.
30. člen
(1) Pri odločanju o posamezni zadevi lahko ustavno sodišče
sodnika ustavnega sodišča izloči ob smiselni uporabi izločitvenih razlogov v postopkih pred sodišči.
(2) Ni izločitveni razlog po prejšnjem odstavku:
- sodelovanje v zakonodajnem postopku oziroma pri sprejemanju drugih spodbijanih predpisov ali splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, pred izvolitvijo za ustavnega sodnika;
- izražanje znanstvenega mnenja k pravnemu vprašanju, ki bi
lahko bilo pomembno za postopek.
31. člen
Takoj ko sodnik ustavnega sodišča izve za kakšen razlog
svoje izločitve iz prejšnjega člena, mora prenehati z delom
v tej zadevi in to sporočiti predsedniku ustavnega sodišča.
32. člen
(1) Zahtevo za izločitev lahko vložijo udeleženci v postopku
najpozneje do začetka javne obravnave, če je ta razpisana,
sicer pa do začetka nejavne seje ustavnega sodišča, na kateri
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se o zadevi odloča. Zahteva mora biti obrazložena.
(2) Sodnik ustavnega sodišča, katerega izločitev se zahteva,
se ima pravico izreči o navedbah v zahtevi, pri odločanju
o svoji izločitvi pa ne sodeluje. O izločitvi sodnika ustavnega
sodišča odloči ustavno sodišče na nejavni seji. Pri enakem
številu glasov odloči glas predsedujočega.
33. člen
(1) V postopku pred ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec
svoje stroške, če ustavno sodišče ne odloči drugače.
(2) Če udeleženec zaradi neopravičene odsotnosti ali zaradi
nepripravljenosti ali iz drugih razlogov ne da za odločanje
sodišča potrebnih podatkov in je zato potrebno preložiti
obravnavo, lahko ustavno sodišče sklene, da se obravnava
preloži na stroške udeleženca.
(3) Vlagatelj pobude plača takso v skladu s posebnim zakonom.
4. Obravnavan]«
34. člen
(1) Ustavno sodišče obravnava zadevo na nejavni seji ali na
javni obravnavi. Na nejavni seji oziroma na javni obravnavi
mora biti navzoča večina vseh sodnikov ustavnega sodišča.
(2) Predsednik ustavnega sodišča lahko razpiše javno obravnavo na lastno pobudo ali na predlog udeležencev
v postopku. Predsednik ustavnega sodišča mora razpisati
javno obravnavo na predlog treh sodnikov.
35. člen
(1) Na javno obravnavo ustavno sodišče povabi udeležence
v postopku, predstavnike oziroma zastopnike in pooblaščence udeležencev v postopku in druge osebe, za katere
meni, da je potrebna njihova udeležba na javni obravnavi.

odločbe, lahko napove ločeno mnenje, ki ga mora predložiti
v roku, določenem s poslovnikom ustavnega sodišča.
40. člen
(1) Na nejavni seji mora biti navzoča večina vseh sodnikov
ustavnega sodišča.
(2) O glavni stvari v zadevah iz 20. člena tega zakona odloči
ustavno sodišče z večino glasov vseh sodnikov. O drugih
vprašanjih odloči ustavno sodišče s sklepom z večino glasov
navzočih sodnikov.
(3) Predsednik in sodniki ustavnega sodišča se ne smejo
vzdržati glasovanja.
41. člen
Odločbe ustavnega sodišča se objavljajo v Uradnem listu
Republike Slovenije ter v uradnem glasilu, v katerem je bil
objavljen predpis oziroma splošni akt, izdan za izvrševanje
javnih pooblastil. Po odločitvi ustavnega sodišča se objavljajo
tudi njegovi sklepi.
6. Pravne posledice odločitve
42. člen
Ustavno sodišče lahko v celoti ali delno razveljavi zakon, ki ni
v skladu z ustavo. Razveljavitev začne učinkovati naslednji
dan po objavi odločbe o razveljavitvi, oziroma po poteku roka,
ki ga je določilo ustavno sodišče.
43. člen
Zakon ali del zakona, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo, se
ne uporablja za razmerja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno.
44. člen

(2) Izostanek udeležencev in drugih vabljenih oseb ne preprečuje ustavnemu sodišču, da izvede postopek in odloči v zadevi.

(1) Protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise ali
splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, ustavno
sodišče odpravi ali razveljavi.

36. člen

(2) Ustavno sodišče odpravi protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise ali splošne akte, izdane za izvrševanje
javnih pooblastil, kadar ugotovi, da je potrebno odpraviti
škodljive posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti ali
nezakonitosti. Odprava učinkuje za nazaj.

Ustavno sodišče lahko izključi javnost obravnave ali njenega
dela, če to zahtevajo razlogi varovanja morale, javnega reda,
varnosti države ali pravic zasebnosti in osebnostnih pravic.
37. člen
(1) O izključitvi javnosti odloči ustavno sodišče s sklepom, ki
mora biti obrazložen.
(2) Zoper sklep o izključitvi javnosti ni pritožbe.
38. člen
Ustavno sodišče sme do končne odločitve v celoti ali delno
zadržati izvršitev zakona ali drugega predpisa ali splošnega
akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega
izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice.
5. Odločanje
39. člen
(1) Po končanem obravnavanju ustavno sodišče odloči na
nejavni seji z odločbo.

(3) V drugih primerih ustavno sodišče razveljavi protiustavne
ali nezakonite podzakonske predpise ali splošne akte, izdane
za izvrševanje javnih pooblastil. Razveljavitev učinkuje za
naprej od naslednjega dne po objavi odločbe ustavnega
sodišča o razveljavitvi oziroma po poteku roka, ki ga določi
ustavno sodišče. V primeru razveljavitve se smiselno uporablja določba 43. člena tega zakona.
45. člen
(1) Vsakdo, ki so mu na podlagi odpravljenega podzakonskega predpisa oziroma splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, nastale škodljive posledice, lahko zahteva njihovo odpravo. Če so posledice nastale s posamičnim
aktom, sprejetim na podlagi odpravljenega predpisa oziroma
splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, ima
upravičeni pravico zahtevati spremembo ali odpravo posamičnega akta pri organu, ki je odločil na prvi stopnji.

(2) Če je potrebno, določi ustavno sodišče, kateri organ mora
Izvršiti odločbo in na kakšen način. Odločba mora biti obrazložena.

(2) Spremembo oziroma odpravo posamičnega akta iz prejšnjega odstavka lahko upravičena oseba zahteva v treh mesecih od dneva objave odločbe ustavnega sodišča, če od vročitve posamičnega akta do vložitve pobude ali zahteve po
predlogu ni preteklo več kot eno leto.

(3) Sodnik, ki ne soglaša z odločitvijo ali z obrazložitvijo

(3) Če so posledice nastale neposredno na podlagi predpisa

Poročevalec
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ali drugega splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih
pooblastil, ki ga je ustavno sodišče odpravilo, se odprava
posledic zahteva od organa, ki je izdal predpis oziroma
splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil. Upravičena
oseba poda zahtevo v rokih iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3) V posebno utemeljenih primerih lahko ustavno sodišče
izjemoma odloča o ustavni pritožbi, ki je vložena po izteku
roka iz prvega odstavka tega člena.

(4) Če ni mogoče odpraviti posledic po prejšnjih odstavkih,
lahko upravičena oseba zahteva odškodnino pred sodiščem.

(1) V ustavni pritožbi je treba navesti posamični akt, ki se
spodbija, dejstva, ki pritožbo utemeljujejo in domnevno
kršene človekove pravice in temeljne svoboščine.

46. člen
Če je bil zakon, drug predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil med postopkom usklajen z ustavo in
zakonom, oziroma je prenehal veljati, niso pa bile odpravljene
posledica neustavnosti oziroma nezakonitosti, lahko ustavno
sodišče ugotovi, da ni bil v skladu z ustavo in zakonom. Pri
podzakonskih predpisih ali splošnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil ustavno sodišče odloči, ali ima njegova ugotovitev učinek odprave ali razveljavitve.
47. člen
(1) Če ustavno sodišče oceni, da je zakon, drug predpis ali
splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, protiustaven ali nezakonit zato, ker določenega vprašanja, ki bi ga
moral urediti, ne ureja ali ga ureja na način, ki ne omogoča
razveljavitve oziroma odprave, sprejme o tem ugotovitveno
odločbo.
(2) Zakonodajalec oziroma organ, ki je izdal protiustaven
oziroma nezakonit predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje
javnih pooblastil, mora ugotovljeno protiustavnost oziroma
nezakonitost odpraviti v roku, ki ga določi ustavno sodišče.
7. Smiselna uporaba določb tega poglavja v drugih
postopkih
48. člen
Določbe IV. poglavja tega zakona se smiselno uporabljajo
tudi za postopek in odločanje o drugih zadevah iz pristojnosti
ustavnega sodišča, kolikor ni drugače določeno s tem zakonom.
V. USTAVNA PRITOŽBA
49. člen
(1) Vsakdo lahko ob pogojih, ki jih določa ta zakpn, vloži pri
ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če meni, da mu je s posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti
ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica
ali temeljna svoboščina.
(2) Varuh človekovih pravic lahko ob pogojih, ki jih določa
zakon, vloži pred ustavnim sodiščem ustavno pritožbo v zvezi
s posamično zadevo, ki jo obravnava.
50. člen
(1) Ustavna pritožba se lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa
pravna sredstva.

52. člen

(2) Ustavna pritožba se vloži pisno. Pritožbi mora biti priložena kopija posamičnega akta, ki se spodbija ter ustrezne
listine, na katere pritožnik opira svojo pritožbo.
(3) Pritožbo s prilogami je treba vložiti v treh izvodih.
1. Postopek preizkusa ustavne pritožbe
53. člen
(1) Ustavno sodišče odloči v senatu treh sodnikov na nejavni
seji o tem, ali bo sprejelo ustavno pritožbo v obravnavo.
(2) Če je vloga pomanjkljiva in jo ustavno sodišče ne more
preizkusiti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov ali listin
iz prejšnjega člena tega zakona, pozove ustavno sodišče
pritožnika, da v določenem roku dopolni vlogo.
54. člen
(1) Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo:
- če je ustavna pritožba prepozna, razen v primeru iz tretjega
odstavka 51. člena tega zakona;
- če niso izčrpana pravna sredstva, razen v primeru iz drugega odstavka 50. člena tega zakona;
- če je ustavno pritožbo vložila neupravičena oseba;
- če pritožnik iz neupravičenih razlogov v določenem roku ne
dopolni vloge v primeru iz drugega odstavka 53. člena tega
zakona.
(2) Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme:
- če očitno ne gre za kršitev človekovih pravic ali svoboščin
v primeru iz 49. člena tega zakona;
- če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja.
(3) O sprejetju oziroma zavrnitvi sprejema ustavne pritožbe
odloči senat soglasno. Zoper ta sklep ni dopustna pritožba.
(4) Če senat ustavne pritožbe ni sprejel, je ustavna pritožba
sprejeta, če se za tako odločitev v 15 dneh od dneva sprejema
odločitve pisno izrečejo katerikoli trije sodniki ustavnega sodišča.
2. Obravnavanje in odločanje
55. člen
Po sprejemu se ustavna pritožba pošlje organu, ki je izdal
posamični akt, zoper katerega je vložena ustavna pritožba, da
v določenem roku odgovori na ustavno pritožbo.

(2) Pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev lahko ustavno
sodišče izjemoma odloča o ustavni pritožbi, če je zatrjevana
kršitev očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta nastale
za pritožnika nepopravljive posledice.

če je ustavna pritožba sprejeta, jo obravnava ustavno sodišče
praviloma na nejavni seji, lahko pa razpiše javno obravnavo.

51. člen

57. člen

(1) Ustavna pritožba se vloži v 60 dneh od dneva vročitve
posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba.

Če je ustavna pritožba sprejeta, lahko senat ali ustavno
sodišče na nejavni seji zadrži izvršitev posamičnega akta, ki
se z ustavno pritožbo spodbija, če bi z izvršitvijo lahko nastale
težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče lahko
zadrži tudi izvajanje zakona ali drugega predpisa oziroma
splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, na
podlagi katerega je bil posamični akt sprejet.

(2) Varuh človekovih pravic vloži ustavno pritožbo s soglasjem tistega, katerega človekove pravice ali temeljne svoboščine v posamični zadevi varuje.
24

56. člen
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58. člen

(2) Ustavno sodišče opravi javno obravnavo, na kateri od
državnega zbora pooblaščeni predstavnik zastopa obtožbo.

(1) Ustavno sodišče z odločbo ustavno pritožbo kot neutemeljeno zavrne ali pa ji ugodi in posamični akt v celoti ali deloma
odpravi ali razveljavi in zadevo vrne organu, ki je pristojen za
odločanje.

(3) Z dvotretjinsko večino glasov vseh sodnikov lahko ustavno
sodišče odloči, da predsednik republike do odločitve
o obtožbi začasno ne sme opravljati svoje funkcije.

(2) Če ugotovi, da odpravljeni posamični akt temelji na protiustavnem predpisu ali splošnem aktu, izdanem za izvrševanje
javnih pooblastil, tega lahko odpravi ali razveljavi ob uporabi
določb IV. poglavja tega zakona.

(4) Na javni obravnavi ima pravico biti navzoč predsednik
republike. '

59. člen

(1) Če ustavno sodišče ugotovi, da obtožba ni utemeljena,
z odločbo oprosti obtoženega.

(1) Če ustavno sodišče odpravi posamični akt, lahko odloči
tudi o sporni pravici oziroma svoboščini, če je to nujno zaradi
odprave posledic, ki so na podlagi odpravljenega posamičnega akta že nastale ali če to terja narava ustavne pravice
oziroma svoboščine, in če je na podlagi podatkov v spisu
možno odločiti.

(2) Če ustavno sodišče ugotovi kršitev ustave ali hujšo kršitev
zakona, z odločbo ugotovi utemeljenost obtožbe, lahko pa
odloči tudi, da predsedniku republike preneha funkcija. Odločitev o utemeljenosti obtožbe in odločitev o prenehanju funkcije sprejme ustavno sodišče z dvotretjinsko večino glasov
vseh sodnikov.

(2) Odločbo iz prejšnjega odstavka izvrši organ, ki je pristojen
za izvršitev posamičnega akta, ki ga je ustavno sodišče odpravilo in nadomestilo s svojo odločbo, če po veljavnih predpisih
ni pristojnega organa, ga določi ustavno sodišče.

(3) Če je zoper predsednika republike uveden kazenski postopek, lahko ustavno sodišče počaka s svojo odločitvijo do
odločitve v kazenskem postopku.

VI. SPORI GLEDE PRISTOJNOSTI
60. člen
(1) Zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti med
sodišči in drugimi državnimi organi in o sporu glede pristojnosti med državnim zborom, predsednikom republike in vlado
lahko prizadeti organ vloži v roku 90 dni od dneva, ko je
zvedel, da je drug organ posegel v njegovo pristojnost ali jo
prevzel.
(2) Če pride do spora o pristojnosti zato, ker več organov
zavrača pristojnost v posamezni zadevi, lahko zahteva rešitev
spora o pristojnosti organ, kateremu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.
(3) Pobudo za rešitev spora o pristojnosti lahko vloži tudi
stranka v postopku, zaradi katerega je prišlo do spora o pristojnosti.
(4) Ustavno sodišče z odločbo ugotovi, kateri organ je pristojen, lahko pa tudi razveljavi oziroma odpravi predpis, splošni
akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega protiustavnost ali nezakonitost je pri tem ugotovil.

64. člen

(4) Če predsednik republike med postopkom odstopi oziroma
če mu preneha mandat, ustavno sodišče ustavi postopek.
Ustavno sodišče postopek nadaljuje, če obtoženi ali državni
zbor to zahteva.
65. člen
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo v postopku
obtožbe zoper predsednika vlade ali ministra.
66. člen
V postopku ugotavljanja odgovornosti predsednika republike,
predsednika vlade ali ministrov se ustavno sodišče o vprašanjih, ki niso urejena v določbah tega poglavja, ravna po
načelih kazenskega postopka, ki so določena v ustavi in
zakonu.
VIII. ODLOČANJE O PROTIUSTAVNOSTI AKTOV IN
DELOVANJA POLITIČNIH STRANK
67. člen

61. člen

(1) Vsakdo lahko da pobudo, predlagatelji iz 22. člena tega
zakona pa zahtevo za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank.

Za spore glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi in med samimi lokalnimi skupnostmi se smiselno
uporabljajo določbe prejšnjega člena.

(2) V pobudi ali zahtevi morajo biti navedeni sporni akti
oziroma dejanske okoliščine protiustavnega delovanja politične stranke.

Vil. POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI
PREDSEDNIKA REPUBLIKE, PREDSEDNIKA VLADE ALI
ministrov
62. člen

(3) Ustavno sodišče protiustaven akt politične stranke
z odločbo razveljavi, protiustavno delovanje politične stranke
pa prepove z odločbo.
'

(1) Državni zbor odloča o obtožbi zoper predsednika republike z večino glasov vseh poslancev. Sklep o obtožbi pošlje
predsednik državnega zbora predsedniku ustavnega sodišča.
(2) Sklep o obtožbi zoper predsednika republike mora vsebovati opis zatrjevane kršitve ustave oziroma hujše kršitve
zakona in predlog dokazov o kršitvi ustave oziroma hujše
kršitve zakona.
(3) v času od razpisa volitev za predsednika republike pa do
razglasitve volilnih rezultatov za predsednika republike ni
dopustno vložiti zahteve.

(4) Z dvotretjinsko večino glasov vseh sodnikov lahko ustavno
sodišče odredi izbris politične stranke iz registra.
IX. ODLOČANJE O POTRDITVI POSLANSKIH MANDATOV
68. člen
(1) Proti odločitvi državnega zbora o potrditvi poslanskih
mandatov lahko vloži pritožbo na ustavno sodišče vsak kandidat ali predstavnik liste kandidatov, ki je v skladu z zakonom
o volitvah v državni zbor vložil pritožbo na državni zbor zoper
odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov.

63. člen

(2) Rok za vložitev pritožbe iz prejšnjega odstavka je 8 dni od
dneva odločitve državnega zbora.

(1) Sklep o obtožbi pošlje ustavno sodišče predsedniku republike, ki lahko na obtožbo odgovori.

(3) Če ustavno sodišče ugotovi, da je pritožba utemeljena in
da je odločitev državnega zbora v nasprotju z ustavo ali

Poročevalec
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zakonom, razveljavi odločitev državnega zbora In odloči, ali
se poslanski mandat potrdi ali ne.
X. MNENJE O SKLADNOSTI MEDNARODNE POGODBE
Z USTAVO
89. člen
Na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev
državnega zbora daje ustavno sodišče v postopku ratifikacije
mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo.
Mnenje sprejme ustavno sodišče na nejavni seji.
XI. MATERIALNI IN DRUGI POGOJI ZA DELO SODNIKOV
1. Plača In nadomestila
70. člen
Predsednik ustavnega sodišča ima pravico do plače in funkcijskega dodatka v višini, ki se določi za predsednika državnega zbora. V sorazmerju s plačo predsednika ustavnega
sodišča določi ustavno sodišče plače sodnikom in sekretarju
ustavnega sodišča.
71. člen
Sodnik ustavnega sodišča ima pravico do nadomestila plače
v višini plače za čas letnega dopusta in za prvih 30 dni
zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe.
2. Delovna doba In socialno zavarovanje
72. člen
Sodniku ustavnega sodišča se šteje čas opravljanja funkcije
v delovno dobo. Sodnik ustavnega sodišča je v času opravljanja funkcije socialno zavarovan po predpisih o socialnem
zavarovanju, ki veljajo za osebe v delovnem razmerju.
3. Drugi osebni prejemki In povračila
73. člen
(1) Sodnik ustavnega sodišča ima pravico:
- do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela;
- do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, stroški prevoza, stroški prenočevanja);
- do regresa za prehrano med delom;
- do regresa za letni dopust;
- do nadomestila za ločeno življenje;
- do povračila stroškov prevoza ob dela prostih dnevih iz
kraja, kjer ima službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča in nazaj;
- do povračila stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča
v kraj, kjer ima službeno stanovanje, in nazaj;
- do povračila stroškov za izobraževanje;
- do jubilejne nagrade;
- do odpravnine ob odhodu v pokoj.
(2) Pogoje in višino prejemkov in povračil iz prejšnjega
odstavka določi ustavno sodišče.
4. Dopusti
74. člen
(1) Sodnik ustavnega sodišča ima pravico do letnega dopusta
v trajanju 40 delovnih dni.
(2) Sodnik ustavnega sodišča ima pravico do izrednega plačanega dopusta do 7 delovnih dni v posameznem koledarskem
letu zaradi osebnih razlogov.
(3) V izjemnih primerih se lahko sodniku ustavnega sodišča
odobri izredni dopust do 30 dni v koledarskem letu.
(4) Primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov določi ustavno
sodišče.
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4. Pravice sodnikov ustavnega sodišča po prenehanju
funkcije ustavnega sodnika
75. člen
Sodnik ustavnega sodišča, ki je do izvolitve opravljal funkcijo
sodnika sodišča ali drugo trajno funkcijo v državnem organu,
ima po prenehanju funkcije sodnika ustavnega sodišča pravico nadalje opravljati prejšnjo funkcijo, če izpolnjuje pogoje
za opravljanje te funkcije in če v treh mesecih po prenehanju
funkcije sodnika ustavnega sodišča sporoči pristojnemu
organu, da želi nadalje opravljati prejšnjo funkcijo.
76. člen
Sodnik ustavnega sodišča, ki je bil do izvolitve v delovnem
razmerju v državnem organu oziroma v javnem podjetju in
javnem zavodu, ima pravico, da se v treh mesecih po prenehanju funkcije sodnika ustavnega sodišča vrne na delo, ki ga je
opravljal, ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njegove
strokovne izobrazbe.
77. člen
(1) Sodnik ustavnega sodišča, ki mu je prenehala funkcija in iz
objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali
dobiti druge ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za
upokojitev po splošnih predpisih, ima pravico do nadomestila
plače v višini plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo,
dokler se ne zaposli oziroma dokler ne izpolni pogojev za
upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje eno leto od
prenehanja funkcije sodnika ustavnega sodišča.
(2) Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko
podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih
predpisih, vendar najdlje še za eno leto.
(3) čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje sodniku ustavnega
sodišča, ki mu je prenehala funkcija, v delovno dobo. V tem
času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno
zavarovanje oseb v delovnem razmerju. Če ima v tem času
pravico do letnega dopusta, mu pripada tudi regres za letni
dopust, ob upokojitvi pa mu pripada pravica do odpravnine.
6. Plače, nadomestila ter drugi osebni prejemki in povračila
v službah ustavnega sodišča
78. člen
(1) Za pravice sekretarja ustavnega sodišča do nadomestil fer
drugih osebnih prejemkov in povračil ter o drugih pravicah se
smiselno uporabljajo predpisi o funkcionarjih v državnih organih.
(2) Za pravice direktorja služb ustavnega sodišča in svetovalcev ustavnega sodišča do plače, nadomestil ter drugih osebnih prejemkov in povračil ter o drugih pravicah se smiselno
uporabljajo predpisi o funkcionarjih v državnih organih.
(3) Za pravice drugih delavcev ustavnega sodišča do plače,
nadomestil ter drugih osebnih prejemkov in povračil ter o drugih pravicah se smiselno uporabljajo predpisi o delavcih
v državnih organih.
XII. PREDLAGANJE KANDIDATOV IZ REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA SODNIKA EVROPSKEGA SODIŠČA ZA
ČLOVEKOVE PRAVICE
79. člen
(1) Določbi 12. in 13. člena tega zakona se smiselno uporabljata tudi za predlaganje kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice.
(2) Kandidate iz Republike Slovenije za sodnika Evropskega
sodišča za človekove pravice določi državni zbor ob smiselni
uporabi določbe 14. člena tega zakona.
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XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
80. člen
Postopki, začeti do uveljavitve tega zakona, se nadaljujejo po
določbah tega zakona, s tem da predlagatelji po prejšnjih
predpisih obdržijo položaj predlagatelja.
81. člen
Ustavne pritožbe, vložene do uveljavitve tega zakona, se šteiejo kot pravočasne, dovoljene so zoper posamične akte,
Izdane po uveljavitvi ustave Republike Slovenije.
82. člen
°o ustanovitve računskega sodišča opravlja nadzor nad upo-

rabo sredstev za financiranje ustavnega sodišča Služba družbenega knjigovodstva Slovenije.
83. člen
2 dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati zakon
°Poor?I?d u?tavnim
sodiščem SRS (Uradni list SRS, št.
on 0 |ačah
ni 1 '!Y
P
sodnikov ustavnega sodišča
list RS št 48/92)'10/93> in 8"Člen Z8k0na ° P°slancih (Uradni
84. člen
SpZubMkeZSveSati ***"' ^ P° °b)'aVI'V Ur3dnem "StU

OBRAZLOŽITEV
da so izčrpana redna in izredna pravna sredstva. Samo
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 7. oktobra
v izjemnih primerih lahko ustavno sodišče odloča o ustavni
1993, opravil prvo obravnavo predloga zakona o ustavnem
pritožbi, če ni bilo izčrpano izredno pravno sredstvo. Katero
sodišču in sprejel stališča in sklepe, ki naj jih predlagatelj
upošteva pri pripravi besedila predloga zakona za drugo
pravno sredstvo mora biti izčrpano, je odvisno od ureditve
v posameznih zakonih, ki urejajo različne postopke. Vseh
obravnavo.
različnih situacij pa po oceni predlagatelja ni mogoče celovito
povzeti v besedilo predloženega predloga zakona. Iz tega
V predlogu zakona za drugo obravnavo je predlagatelj spremenil sistematiko besedila in uvrstil določbe o materialnih in
razloga predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe Sekretaridrugih
pogojih za delo sodnikov ustavnega sodišča
ata za zakonodajo in pravne zadeve po še bolj precizni urediv
tvi dopustnosti ustavne pritožbe.
posebno XI. poglavje. V IV. in V. poglavju so zaradi večje
Preglednosti zakonskih določb dodani novi podnaslovi. Prav
tako je predlagatelj izvršil nekatere jezikovne In pravnoteh7. V skladu s šesto alineo 2. točke stališč in sklepov Državnega zbora je predlagatelj proučil vprašanje precedenčnega
iične izboljšave besedila.
učinka odločb ustavnega sodišča.
Besedilo predloga zakona, ki ga je predlagatelj pripravil za
drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov Državnega
Pravni učinek odločb ustavnega sodišča izhaja iz ustave. Po
zbora,
se po vsebini razlikuje od besedila, predloženega
161. členu ustave ustavno sodišče razveljavi zakon oziroma
v
razveljavi ali odpravi podzakonski predpis ali splošni akt, za
prvo obravnavo, zlasti v naslednjem:
katerega v postopku, začetem na zahtevo ali pobudo, ugotovi,
'• V skladu s prvo alineo 2. točke stališč in sklepov Državnega
da je protiustaven oziroma nezakonit. Iz te ustavne določbe se
ne more izvajati neposreden precedenčni učinek na druge
*bora Republike Slovenije je iz besedila predloga zakona
Opuščena opredelitev ustavnega sodišča kot najvišjega
zakone, podzakonske predpise ali splošne akte, ki sicer ure°fgana sodne oblasti (prvi odstavek 1. člena).
jajo podobno vsebino.
V skladu s sedmo alineo 2. točke stališč in sklepov Državnega zbora je predviden rok, v katerem mora predsednik
^publike objaviti poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za sodnika ustavnega sodišča. Predviden je 30-dnevni
r
ok od dneva prejema obvestila, da bo posameznemu sodniku
Wekel mandat (12. člen).
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- V skladu z osmo alineo 2. točke stališč In sklepov Državnega zbora je predvideno, da se sodnika ustavnega sodišča
izvoli z večino glasov vseh poslancev (14. člen).

<■ V skladu s peto alineo 2. točke stališč in sklepov Državnega
zbora
je izpuščena določba, ki je določala pravice sodnika
u
stavnega sodišča do pokojnine, ne glede na pogoje, ki so
določeni za pridobitev pravice do pokojnine po splošnih predpisih.
'■ V skladu z deveto alineo 2. točke stališč in sklepov Državnoga zbora je med pristojnosti ustavnega sodišča uvrščeno
tudi odločanje o zadevah, ki mu jih v skladu z enajsto alineo
Prvega odstavka 160. člena ustave nalagajo zakoni (20. člen).
®- V skladu z drugo in tretjo alineo 2. točke stališč in sklepov
°ržavnega zbora je dopolnjen in preciziran postopek v zvezi
* ustavnimi pritožbami zaradi kršitev človekovih pravic In
hmeljnih svoboščin s posamičnimi akti. Predvideno je, da
'shko ustavno pritožbo vloži tudi varuh človekovih pravic,
* zvezi s posamično zadevo, ki jo obravnava. Prav tako je
Predviden daljši 60-dnevni rok za vložitev ustavne pritožbe.
* posebno utemeljenih primerih bo ustavno sodišče lahko
'ziemoma odločalo o ustavnih pritožbah tudi po izteku tega
ka.
*°Per kakšen posamični akt je dovoljena ustavna pritožba, je
'Predlogu zakona jasno določeno. Izpolnjen mora biti pogoj,
toročevalec

Odločbe ustavnega sodišča so obvezne, upoštevati jih mora
vsak, ne samo stranka v posameznem postopku. Vendar
pravno učinkujejo le glede zadeve, o kateri je ustavno sodišče
odločilo in glede razmerij, ki iz nje neposredno izvirajo.
Odločbe ustavnega sodišča nimajo pravnega učinka na druge
zadeve, ki so sicer podobne, vendar ustavno sodišče o njih ni
odločilo. V tem smislu odločbe ustavnega sodišča nimajo
veljave, ki je značilna za anglosaški pravni sistem, v katerem
se sodbe sodišč ne raztezajo le na konkreten primer, ampak
dobiva razlog za odločitev v konkretni zadevi veljavo, ki je
značilna za formalne vire prava.
Vendar pa Imajo odločbe ustavnega sodišča za vnaprej
posredni učinek tudi na druge predpise in splošne akte glede
na določbe ustave o ustavnosti in zakonitosti (VII. poglavje
ustave). Po teh ustavnih določbah' morajo biti zakoni v skladu
z ustavo in s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava
ter z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral
Državni zbor, podzakonski predpisi in drugi splošni akti pa
morajo biti tudi v skladu z zakoni. Posamični akti državnih
organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu.
Na ustavnost in zakonitost morajo paziti sami državni organi,
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Pravna
mnenja, sprejeta v odločbah ustavnega sodišča pri reševanju
konkretnih zadev, so vsekakor primer, po katerem se ti organi
zgledujejo pri odločanju v podobnih zadevah.
Predloženo besedilo zelo natančno določa učinke odločb
ustavnega sodišča. V predlog zakona je vključena določba
o obvezni naravi odločb ustavnega sodišča. V predlogu
zakona je natančneje določeno, kdaj ustavno sodišče protiustaven ali nezakonit podzakonski predpis ali splošni akt
odpravi oziroma razveljavi. Kadar ustavno sodišče ugotovi, da
je potrebno odpraviti tudi škodljive posledice, ki so nastale
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zaradi protiustavnosti ali nezakonitosti, bo odpravilo protiustaven ali nezakonit podzakonski predpis ali splošni akt.
V drugih primerih bo takšen akt razveljavilo.

zoper odločitev Državnega sveta o potrditvi mandatov članov
Državnega sveta. Ta pristojnost je dana ustavnemu sodišču že
z zakonom o Državnem svetu.

8. V skladu z deveto alineo 2. točke stališč in sklepov Državnega zbora je predlagatelj proučil sprejemljivost odločanja
ustavnega sodišča v sporih o pristojnosti med organi iste
lokalne skupnosti in ugotovil, da ta pristojnost ne sodi med
pristojnosti ustavnega sodišča, pač pa med pristojnosti najvišjega organa lokalne skupnosti. Zato med pristojnosti ustavnega sodišča ni vključeno takšno odločanje.

- Predlagatelj ni upošteval predloga Državnega sveta za
črtanje pristojnosti ustavnega sodišča, da ugotovi protiustavnost oziroma nezakonitost zakona, drugega predpisa ali
splošnega akta, ki ne ureja določenega vprašanja, ki bi ga
moral urediti, ali ga ureja na način, ki ne omogoča njegove
razveljavitve oziroma odprave. Takšna pristojnost ustavnega
sodišča zagotavlja izvršljivost predpisov, po mnenju predlagatelja pa je utemeljena tudi glede na to, da ustavno sodišče
lahko ocenjuje ustavnost oziroma zakonitost predpisov ali
splošnih aktov, ki so že prenehali veljati.

9. V skladu z enajsto alineo 2. točko stališč in sklepov Državnega zbora je črtana obvezna prisotnost predsednika republike na javni obravnavi v postopku ugotavljanja njegove
odgovornosti (63. člen).
10. V skladu s četrto alineo 2. točke stališč in sklepov Državnega zbora je predlagatelj proučil in smiselno upošteval konkretne pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, Državnega sveta Republike Slovenije in Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije.
Redakcijsko so preoblikovane določbe, ki določajo nezdružljivost funkcije sodnika ustavnega sodišča, obravnavanje
zadev na nejavni seji, izločitev sodnika ustavnega sodišča in
pričetek postopka za odločitev v sporu o pristojnosti zato, ker
več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi.
Predlagatelj je skladno s pripombami črtal zgornjo starostno
mejo za sodnika ustavnega sodišča, uvrstil tudi reprezentativne sindikate za območje države med predlagatelje zahteve
za začetek postopka za oceno predpisov in drugih splošnih
aktov in dopolnil določbi o postopku ugotavljanja odgovornosti predsednika republike, predsednika vlade in ministrov ter
določbo o določanju kandidatov za sodnika Evropskega
sodišča za človekove pravice.
Pripombe, ki jih predlagatelj ni upošteval:
- Ker že iz ustave in besedila predloženega predloga zakona
jasno izhaja, da je mogoče tudi z drugimi zakoni naložiti
ustavnemu sodišču posamezne pristojnosti, predlagatelj
meni, da tako določenih pristojnosti ni potrebno prepisovati
v ta zakon. Zato predlagatelj ni upošteval konkretne pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in v besedilo
predloga zakona ni vključil pristojnosti odločanja o pritožbi

- Predlagatelj ni upošteval predloga Državnega sveta za
črtanje določbe, po kateri ustavno sodišče ne sprejme
v obravnavo ustavne pritožbe, če od odločitve ni pričakovati
rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Takšno določbo je
predlagatelj povzel po vzoru nemške ureditve, po kateri se je
zgledoval pri ureditvi celotnega instituta ustavne pritožbe.
Takšna pristojnost zagotavlja funkcijsko sposobnost ustavnega sodišča, ki naj ne bi obravnavalo ustavne pritožbe, če
kršitev človekove pravice in temeljne svoboščine ni imela
nobenih posledic za pritožnika in tudi ni vplivala na odločitev
v posamezni zadevi.
- Predlagatelj ni upošteval predloga Državnega sveta za
črtanje določbe, po kateri bi lahko ustavno sodišče ustavilo
postopek, če pobudnik ali predlagatelj zahteve za oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
v določenem roku ne bi dal ustavnemu sodišču podatkov,
potrebnih za nadaljevanje postopka. Postopek pred ustavnim
sodiščem je namreč že po ustavi predlagalni postopek,
ustavno sodišče ga ne more začeti in voditi na lastno iniciativo.
11. Prehodne in končne določbe so glede na 3. točko stališč
in sklepov Državnega zbora dopolnjene z določitvijo organa,
ki bo do ustanovitve računskega sodišča opravljal nadzor nad
uporabo sredstev za financiranje ustavnega sodišča. Glede na
konkretno pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve je v končno določbo vključeno tudi prenehanje veljavnosti 8. člena zakona o poslancih. Predloženi predlog zakona
v skladu s tretjim odstavkom 82. člena ustave namreč širše
ureja odločanje ustavnega sodišča v postopku potrditve
poslanskih mandatov, kot 8. člen zakona o poslancih.

ROK ZA VLOŽITEV AMANDMAJEV JE 15. DNI PO
OBJAVI PREDLOGA ZAKONA V POROČEVALCU
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Predlog zakona o SODIŠČIH - EPA 269 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 61. seji dne 23. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SODIŠČIH,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč
in sklepov 12. seje Državnega zbora Republike Slovenije
z dne 7/10-1993, 174. in 187. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije za sejo zbora v januarju 1994.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 266.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Jadranka SOVDAT, podekretarka v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o sodiščih
prvi DEL
1. poglavje: TEMEUNE DOLOČBE
1. člen
Sodno oblast v Republiki Sloveniji izvajajo sodniki na sodiščih, ustanovljenih s tem ali z drugim zakonom.
Določbe prvega dela tega zakona veljajo za vsa sodišča
v Republiki Sloveniji, razen za ustavno sodišče.
2. člen
Pravnomočno odločbo sodne oblasti mora spoštovati vsaka
'izična in pravna oseba v Republiki Sloveniji.
Odločbe sodne oblasti vežejo sodišča in vse druge državne
organe Republike Slovenije. Imuniteto pred sodno oblastjo
določajo ustava in pravila mednarodnega prava.
Izvršitve odločbe sodišča ne more ovirati odločba drugega
državnega organa.
3. člen
Sodnik je pri opravljanju sodniške funkcije vezan na ustavo in
'akon. V skladu z ustavo je vezan tudi na splošna načela
Mednarodnega prava in na ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe.
te se civilnopravna zadeva ne da rešiti na temelju veljavnih
Predpisov, upošteva sodnik predpise, ki urejajo podobne primere. Če je rešitev zadeve kljub temu pravno dvomljiva,
odloči v skladu s splošnimi načeli pravnega reda v državi. Pri
tem ravna v skladu s pravnim izročilom in z utrjenimi spoznali pravne vede. Sodnik ravna vselej tako, kot bi imel pred
*&bo nedoločeno število primerov iste vrste.
4. člen
Sredstva za delo sodišč se zagotovljajo v proračunu Republike Slovenije.
^lače sodnikov določa zakon.
5. člen
Sodišča poslujejo v slovenskem jeziku.
^a območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska
Orodna
skupnost, sodišča poslujejo tudi v italijanskem ozir
°ma madžarskem jeziku, če stranka, ki živi na tem območju,
^Porablja italijanski oziroma madžarski jezik.
^dar sodišče višje stopnje odloča o pravnih sredstvih v zadePoročevalec

vah, v katerih je sodišče nižje stopnje vodilo postopek tudi
v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, izda odločbo tudi
v prevodu v italijanski oziroma madžarski jezik.
Če sodišče višje stopnje pri odločanju po prejšnjem odstavku
opravi obravnavo, uporablja določbe drugega odstavka tega
člena.
Stroške, povezane z uporabo jezika pripadnikov italjanske in
madžarske narodnosti pred sodišči, krije Republika Slovenija.
6. člen
Poslovanje sodišč urejata zakon in sodni red.
7. člen
Poslovanje sodišča vodi predsednik sodišča.
Za predsednika sodišča je lahko imenovan samo sodnik.
8. člen
Državljani, ki so udeleženi pri izvajanju sodne oblasti, so
v okvirih, ki jih določa zakon, v svojih pravicah in dolžnostih
izenačeni s sodniki.
Udeležba pri izvajanju sodne oblasti je častna.
9. člen
Pooblastila in dolžnosti sodnega osebja, ki sodeluje pri izvajanju sodne oblasti, določa zakon.
Posebne dolžnosti ostalega sodnega osebja določa sodni red.
10. člen
Za zadeve pravosodne uprave je pristojno ministrstvo za pravosodje.
11. člen
Sodišče višje stopnje lahko pri odločanju na podlagi vloženega pravnega sredstva usmerja pravno mnenje sodišča nižje
stopnje v okvirih, ki jih določa procesni zakon.
Sodnik je pri uporabi prava neodvisen tudi v razmerju do
sodišča višje stopnje, ki je v konkretni zadevi že izrazilo svoje
pravno mnenje.
12. člen
V zadevah iz sodne pristojnosti si dajejo sodišča medsebojno
pravno pomoč. Drugim državnim organom oziroma nosilcem
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javnih pooblastil dajejo sodišča pomoč z dajanjem podatkov,
spisov in listin na vpogled, kadar zakon tako določa.

zbora najmanj tri mesece pred iztekom mandata članov sodnega sveta.

Vsi državni organi in nosilci javnih pooblastil so dolžni dajati
sodiščem pomoč pri izvajanju njihovih funkcij.

Če je treba zaradi predčasnega prenehanja mandata (2. do 4.
točka prvega odstavka 26. člena) razpisati nadomestne volitve, jih predsednik državnega zbora razpiše najkasneje
v enem mesecu po prenehanju mandata člana sodnega sveta.

2. poglavje: ZAKONITI SODNIK
13. člen

Od razpisa volitev do dneva glasovanja mora poteči najmanj
50 dni.

Sodnik izvaja sodno oblast na enem ali več pravnih področjih,
na katero oziroma katera je pred začetkom koledarskega leta
razporejen z letnim razporedom dela.

Kandidatna lista za člane sodnega sveta, ki jih predlaga predsednik republike, mora biti državnemu zboru predložena najkasneje dvajset dni pred dnevom glasovanja.

14. člen

20. člen

Na posameznem pravnem področju, na katero sta razporejena dva ali več sodnikov, se zadeve dodeljujejo posameznim
sodnikom po dnevnem zaporedju vložitve začetnega procesnega akta, upoštevaje abecedni red začetnic priimkov sodnikov.

Na kandidatni listi za izvolitev članov sodnega sveta, ki jih
državni zbor voli na predlog predsednika republike, mora biti
predlagano število kandidatov večje od števila članov, ki se jih
voli, vendar največ dvakrat tolikšno, kot je število članov, ki se
jih voli.

Če je na isti dan vloženih več začetnih procesnih aktov na
istem pravnem področju ali pri vnaprej določenih vrstah
zadev v okviru istega pravnega področja, se zadeve najprej
razvrstijo po abecednem redu začetnic priimkov oziroma
imen strank oziroma udeležencev, zoper katere je vložen
procesni akt.

Volitve so tajne.

Zadeve, v katerih višja sodišča in Vrhovno sodišče Republike
Slovenije odločajo o rednem ali izrednem pravnem sredstvu,
se sodnikom dodeljujejo po dnevnem zaporedju prispelih
spisov, upoštevaje abecedni red začetnic priimkov sodnikov.

Pravico voliti imajo vsi sodniki, ki na dan volitev opravljajo
sodniško funkcijo in so vpisani v stalni sodniški volilni imenik.

15. člen
Na način, določen v prejšnjem členu, se dodeljujejo tudi
zadeve, v katerih je sodnik po prevzemu zadeve izločen ali
katerih ne more pravočasno obravnavati zaradi daljše odsotnosti.
16. člen
Sodni red določa podrobnejša pravila za dodeljevanje zadev.
S sodnim redom se podrobneje predpišejo zlasti pravila
o dodeljevanju zadev v primerih, ko je več začetnih procesnih
aktov vloženih zoper isto stranko, v primerih ko je na isti dan
ali v krajšem časovnem obdobju vloženih večje število začetnih procesnih aktov z bistveno enakim dejanskim in pravnim
stanjem, v primerih, ko je zaradi obremenjenosti treba sodniku začasno ustaviti dodelitev novih zadev, in v drugih
podobnih primerih ter pravila o načinu in vrstnem redu vabljenja sodnikov porotnikov zaradi udeležbe pri sojenju.
Razporeditev zadev sodnikov po določbi 13. člena tega
zakona ter pravila dodeljevanja zadev po določbah tega
poglavja in sodnega reda se objavijo na oglasni deski sodišča.
3. poglavje: SODNI SVET
17. člen
Člani sodnega sveta se izvolijo za dobo petih let in po poteku
te dobe ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni.

21. člen
Volitve članov sodnega sveta iz vrst sodnikov so neposredne
in tajne.

Po enega člana sodnega sveta volijo sodniki, ki opravljajo
sodniško funkcijo na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,
na sodiščih položaja višjega sodišča, na sodiščih položaja
okrožnega sodišča in na okrajnih sodiščih. Dva člana sodnega sveta volijo vsi sodniki iz prejšnjega odstavka.
Za člana sodnega sveta je lahko izvoljen vsak sodnik, razen
sodnika, ki je imenovan za predsednika sodišča.
Pri kandidiranju članov sodnega sveta je treba upoštevati
enakomerno zastopanost članov z območij vseh višjih sodišč
v Republiki Sloveniji.
22. člen
Sodniški volilni imenik (v nadaljnjem besedilu: imenik) iz
drugega odstavka prejšnjega člena vodi ministrstvo za pravosodje.
Najpozneje deset dni po razpisu volitev ministrstvo za pravosodje pošlje imenik sodiščem.
Sodnik ima pravico vpogleda v imenik in pravico pisno zahtevati popravek, če sam ali kdo drug ni vpisan v imenik, oziroma
je vpisan kdo, ki po določbah tega zakona nima pravice voliti,
ali če so napačno vpisani osebni podatki. Popravek lahko
zahteva najmanj deset dni pred volitvami.
Če je zahteva za popravo imenika utemeljena, ministrstvo
imenik popravi, če meni da ni utemeljena, pa mora v dveh
dneh od prejema zahteve za popravo imenika izdati zavrnilno
odločbo.

Članu sodnega sveta, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah zaradi predčasnega prenehanja mandata prejšnjega
člana, poteče mandat z iztekom mandata sodnega sveta.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljeno sprožiti
upravni spor pred pristojnim sodiščem v 24 urah po vročitvi
odločbe. Sodišče mora odločiti v nadaljnjih oseminštlridesetih urah.

18. člen

23. člen

Predsednika sodnega sveta izvolijo člani z dvotretjinsko
večino glasov s tajnim glasovanjem.
19. člen

Na vsaki kandidatni listi za člana sodnega sveta iz tretjega
odstavka 21. člena tega zakona mora biti večje število kandidatov, kot je število članov, ki se jih voli, vendar največ
dvakrat tolikšno, kot je število članov, ki se jih voli.

Volitve članov sodnega sveta razpiše predsednik državnega

Kandidate za člane sodnega sveta predlagajo sodniki pisno
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ali na sodniških zborih. Na kandidatno listo se uvrstijo kandidati, ki so jih predlagali najmanj trije sodniki. Če je število
kandidatov večje, kot določa prejšnji odstavek, se uvrstijo na
kandidatno listo tisti kandidati, ki jih je predlagalo največ
sodnikov.
Kandidatne liste potrdi in objavi volilna komisija najmanj
petnajst dni pred dnevom glasovanja.
24. člen

nemu zboru o zakonih, ki urejajo položaj, pravice in dolžnosti
sodnikov ter osebja sodišč, ter opravlja druge zadeve, če
zakon tako določa.
Sodni svet odloča o predlogih za izvolitev sodnikov, o imenovanjih in napredovanjih sodnikov in uvrstitvah v plačilni
razred ter o predlogih za razrešitev sodnikov z večino glasov
vseh članov, če zakon ne določa drugače.

Volitve se opravijo na vseh sodiščih, katerih sodniki volijo
člana sodnega sveta, na isti dan.

S poslovnikom, ki ga sodni svet sprejme z dvotretjinsko
večino glasov, se uredi način odločanja v zadevah, ki niso
zajete v prejšnjem odstavku, ter druga vprašanja v zvezi
z delom sodnega sveta.

Za glasovanje na voliščih se smiselno uporabljajo določbe IX.
poglavja zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št.
44/92), kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

28. člen

Glasuje se osebno z glasovnico, na kateri se obkroži ime
sodnika, katerega se voli.

Članom sodnega sveta pripada za udeležbo na sejah sodnega
sveta sejnina.

Izvoljen je sodnik, ki je prejel največ glasov. Če sta dva
kandidata ali več kandidatov prejela enako največje število
glasov, se volitve glede njih ponovijo.

Strokovna in administrativna dela za sodni svet opravlja strokovna služba sodnega sveta.

25. člen
Volitve članov sodnega sveta iz vrst sodnikov vodi volilna
komisija, ki jo imenuje sodni svet.
Volilna komisija ima predsednika in štiri člane ter njihove
namestnike. Za predsednika in namestnika predsednika
volilne komisije se imenuje sodnik vrhovnega sodišča.
Volitve se opravljajo na voliščih. Volišča so na sedežih okrožnih sodišč in na sedežu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Na sedežih okrožnih sodišč volijo vsi sodniki, razen
sodnikov vrhovnega sodišča.
Delo na voliščih opravljajo tričlanski volilni odbori, ki jih
imenuje volilna komisija. Predsednik volilnega odbora je sodnik višjega sodišča. Predsednik volilnega odbora pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije je sodnik tega sodišča.
Volilna komisija določi obrazce za izvedbo volitev po določbah tega člena ter enotne standarde za volilni material in
druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil.

Sredstva za delo sodnega sveta in njegove strokovne službe
se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Odredbodajalec za sredstva je predsednik sodnega sveta.
4. poglavje: PERSONALNI SVETI
29. člen
Pri okrožnih, višjih in vrhovnem sodišču se oblikujejo personalni sveti, ki so pristojni za oblikovanje mnenj o kandidatih,
ocene sodniške službe in za druga opravila, ki se nanašajo na
kadrovske zadeve sodnikov sodišča, če zakon tako določa.
Personalni svet okrožnega sodišča opravlja svoje naloge tudi
za sodnike na okrajnih sodiščih z območja okrožnega sodišča.
30. člen
Personalni svet sestavljajo po položaju predsednik sodišča in
določeno število članov, ki jih izvolijo sodniki izmed sebe.
Predsednika sodišča v njegovi odsotnosti nadomešča podpredsednik.

26. člen
članu sodnega sveta preneha mandat:
1. s potekom dobe, za katero je izvoljen;
2. z odstopom;
3. članu, ki je sodnik, s prenehanjem ali razrešitvijo sodniške
funkcije;
»
4. članu, ki ni sodnik, če postane trajno nesposoben ža
opravljanje svoje funkcije ali če izgubi status, v zvezi s katerim
je bil izvoljen.
član sodnega sveta, ki mu je prenehal mandat po 1. točki
Prejšnjega odstavka, opravlja pravice in dolžnosti člana sodnega sveta do izvolitve novega člana.
članu sodnega sveta preneha mandat po 2. točki prvega
odstavka tega člena z dnem, ko sodni svet prejme njegovo
pismeno
izjavo o odstopu, po 4. točki pa, ko ga državni zbor
r
azreši.
V primerih iz prejšnjega odstavka sodni svet nemudoma obvesti predsednika državnega zbora, če je odstopil oziroma je bil
razrešen član sodnega sveta, ki ga voli državni zbor, pa tudi
Predsednika republike.
27. člen
Sodni
svet predlaga državnemu zboru kandidate za izvolitev
v
sodniško funkcijo; predlaga državnemu zboru razrešitev
sodnika; odloča o nezdružljivosti sodniške funkcije; daje
mnenje k predlogu proračuna za sodišča in mnenje državPoročevalec

31. člen
Predsednika personalnega sveta in njegovega namestnika
izvolijo izmed sebe člani personalnega sveta z večino glasov
s tajnim glasovanjem.
Personalni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
32. čleA
V personalne svete okrožnih sodišč izvolijo sodniki okrajnih
in okrožnih sodišč, ki imajo skupaj več kot petdeset sodnikov,
izmed sebe šest sodnikov, od tega tri okrajne, ki jih kandidi:
rajo in volijo sodniki na okrajnih sodiščih, in tri okrožne, ki jih
kandidirajo in volijo sodniki na okrožnem sodišču.
V personalne svete okrožnih sodišč izvolijo sodniki okrajnih
in okrožnih sodišč, ki imajo manj kot petdeset sodnikov,
izmed sebe štiri sodnike, od tega dva okrajna in dva okrožna
sodnika.
Pri specializiranih sodiščih, ki imajo položaj okrožnih sodišč,
so personalni sveti sestavljeni samo iz sodnikov specializiranega sodišča tega položaja in so sestavljeni iz predsednika
sodišča in dveh članov, ki jih izvolijo sodniki izmed sebe.
V personalne svete višjih in vrhovnega sodišča izvolijo sodniki
teh sodišč izmed sebe štiri sodnike.
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Sodniki, ki so na delu v Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, imajo pravico voliti člane personalnega sveta vrhovnega
sodišča, ne morejo pa biti izvoljeni v personalni svet tega
sodišča.
33. člen
Volitve članov personalnega sveta razpiše sodni svet najmanj
tri mesece pred iztekom mandata članov personalnega sveta,
ki so voljeni.
34. člen
Člani personalnih svetov se volijo za dobo štirih let na način in
po postopku, ki ga ta zakon določa za volitve članov sodnega
sveta izmed sodnikov.
*
5. poglavja: SODNA OBLAST, SODNIKI, SODIŠČE
35. člen
Sodno oblast izvaja sodnik v skladu z zakonsko določeno
pristojnostjo sodišča.
Sodnik opravlja sodniško funkcijo na sodišču, za katerega je
kandidiral, in na sodniškem mestu, za katerega je bil izvoljen
oziroma imenovan, če zakon ne določa drugače.
Pri opravljanju sodniške funkcije v zbornem sojenju imajo vsi
v takšnem sojenju udeleženi sodniki enake pravice in enake
dolžnosti. Zakon določa pravice procesnega vpdstva sodnika,
ki predseduje zbornemu sodišču (predsednik senata).
Pri opravljanju sodniške funkcije uporablja oseba ženskega
spola naziv »sodnica«, oseba moškega spola naziv »sodnik«,
skupaj s tem nazivom pa tudi ustrezen dodatek, ki kaže na
njeno - njegovo sodniško mesto ali položaj.
36. člen
Sodišče je državni organ, pristojen za izvajanje sodne oblasti
in za izvrševanje sodnih odločb.
Sodišče izvršuje sodne odločbe neposredno v zadevah in
v primerih, ki jih določa zakon.
Sodišče izvršuje odločbe drugih državnih organov ali nosilcev
javnih pooblastil, če zakon tako določa.
37. člen

čanju o zadevah iz pristojnosti vrhovnega sodišča.
7. poglavje: SODNIKI POROTNIKI, POROTNIKI
40. člen
Državljani sodelujejo pri izvajanju sodne oblasti kot sodniki
porotniki pri okrožnih sodiščih.
41. člen
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike
Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo
pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
42. člen
Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno
imenovani.
43. člen
Predsednik višjega sodišča imenuje in razrešuje sodnike
porotnike pri okrožnih sodiščih s sodnega območja višjega
sodišča.
Pred ponovnim imenovanjem kandidatov za sodnike porotnike predsednik višjega sodišča pridobi mnenje predsednika
pristojnega okrožnega sodišča o njihovem dotedanjem opravljanju funkcije sodnika porotnika.
44. člen
Kandidate za sodnike porotnike okrožnih sodišč lahko predlagajo predstavniški organi občin z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na
tem območju, razen političnih strank, ki neposredno ne
morejo predlagati kandidatov.
Izmed predlaganih kandidatov imenuje predsednik višjega
sodišča sodnike porotnike posameznega sodišča v sorazmerju s številom prebivalcev občine, ki je predlagala kandidate oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo
interesne organizacije.
Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska
narodna skupnost, imenuje predsednik višjega sodišča
potrebno število sodnikov porotnikov, ki aktivno obvladajo
italijanski oziroma madžarski jezik.

število sodniških mest na posameznem sodišču določi sodni
svet na predlog ministra za pravosodje po predhodnem mnenju predsednika sodišča.

45. člen

38. člen

Sodniki porotniki morajo biti imenovani pred potekom časa,
za katerega so bili imenovani sodniki porotniki tekočega
mandata.

Pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, pogoje za napredovanje sodnika, razloge prenehanja sodniške funkcije, razloge za
razrešitev sodnika, pravice in dolžnosti, ki izvirajo Iz sodniške
službe, ter postopke za njihovo uveljavljanje določa zakon.
6. poglavje: SODNIKI NA DELU NA VRHOVNEM SODIŠČU
39. člen
Sodniki, ki so v skladu z zakonom dodeljeni na delo na
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, sodelujejo pri izvajanju
sodne oblasti s poročanjem na sejah senatov vrhovnega
sodišča ter z izdelavo sodnih odločb, pripravljajo na zahtevo
predsednikov senatov vrhovnega sodišča zahtevnejša strokovna mnenja o posameznih pravnih vprašanjih, opravljajo po
odredbi predsednika vrhovnega sodišča druga strokovno
zahtevnejša dela, lahko pa tudi delo sekretarja Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije.
Sodniki iz prejšnjega odstavka ne morejo sodelovati pri odlo32

Predsednik sodišča mora najkasneje pet mesecev pred potekom mandata pozvati predstavniške organe občin in druge
pristojne predlagatelje, da predlagajo kandidate za imenovanje, in določiti rok, do katerega je dovoljeno vložiti predloge.
Poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik višjega sodišča upošteva tiste predloge, ki so
prispeli k sodišču do izteka roka iz prejšnjega odstavka.
Kolikor do izteka roka iz drugega odstavka tega člena ni
vloženih najmanj takšno število predlogov, kot je število mest
sodnikov porotnikov, predsednik sodišča presodi, ali bo
dodatno pozval pristojne predlagatelje k vložitvi predlogov,
ali bo imenoval sodnike porotnike oziroma porotnike izmed
oseb, ki so že doslej opravljale to funkcijo.
V primeru Iz prejšnjega odstavka predsednik višjega sodišča
ni dolžan upoštevati določbe drugega odstavka prejšnjega
člena.
poročevalec

46. člen
Ce imenovanje sodnikov porotnikov ni opravljeno do izteka
mandata, ostanejo prejšnji sodniki porotniki na dolžnosti do
Imenovanja sodnikov porotnikov novega mandata.
47. člen
Pred nastopom dolžnosti sodnik porotnik pred predsednikom
višjega sodišča, ki ga je imenoval, izreče naslednjo prisego:
'Prilegam, da bom pri sojenju spoštoval-a pravni red in da
bom odiočal-a po svoji vesti.«
48. člen
število sodnikov porotnikov pri posameznih sodiščih določi
sodni svet na predlog ministra za pravosodje.
49. člen
Sodnikom porotnikom gre za sodelovanje pri sojenju nagrada
In povračilo stroškov po predpisih, ki jih na predlog ministra
*a pravosodje sprejme državni zbor.
50. člen
Sodnik porotnik se razreši, če sam tako želi ali če nevestno in
neredno opravlja dolžnost sodnika porotnika.
Sodnik porotnik odgovarja za škodo, ki jo neposredno povzroči z nevestnim ali nerednim opravljanjem dolžnosti.
51. člen
Kadar zakon določa, da sodelujejo državljani pri izvajanju
Vidne oblasti kot porotniki, se glede njih uporabljajo določbe
*1., ter 47. in 49. člena tega zakona.
®- poglavje: STROKOVNI SODELAVCI, SODNI REFERENTI,
SODNIŠKI PRIPRAVNIKI, UPRAVNOTEHNIČNO IN DRUGO
sodno osebje
52. člen
2a opravljanje pravnega dela ima sodišče potrebno število
višjih strokovnih sodelavcev in strokovnih sodelavcev, ki sprejemajo na zapisnik vloge ter izjave strank in pod vodstvom in
Po naročilu sodnika v posameznih zadevah izven glavne
obravnave zaslišujejo stranke, priče in izvedence, opravljajo
Priprave za glavno obravnavo, poročajo na sejah senatov in
'Meiujejo osnutke sodnih odločb.
Strokovni sodelavec iz prejšnjega odstavka je lahko, kdor
Spolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja
v
državnem organu, ima pridobljen strokovni naslov diplomir
®ni pravnik in opravljen pravniški državni izpit.
^Išje strokovne sodelavce imenuje predsednik sodišča izmed
°seb, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka in imajo
"ajmanj šest let delovnih izkušenj na pravnem področju.
53. člen

mirani pravnik na sodišču usposabljajo za opravljanje pravniškega državnega izpita (v nadaljnjem besedilu: sodniški pripravnik) lahko spremljajo naroke, glavne obravnave ter seje
senatov, izdelujejo osnutke sodnih odločb in drugih sodnih
pisanj, sprejemajo na zapisnik vloge strank ter pišejo zapisnike, kadar je sodišče na zunanjem poslovanju.
55. člen
Pri vsakem sodišču je potrebno število upravnotehničnih in
drugih delavcev. Njihove naloge, način njihovega poslovanja
in njihove posebne odgovornosti so določene z zakonom in
sodnim redom.
56. člen
Strokovni sodelavec, sodni referent, sodniški pripravnik,
upravnotehnični ali drug delavec pri sodišču sme sprejemati
funkcije ali opravljati druge dejavnosti samo, če so združljive
z neodvisnostjo in ugledom sodišča. O združljivosti odloča
predsednik sodišča.
Zoper odločitev predsednika sodišča iz prejšnjega odstavka
je dovoljena pritožba v roku osmih dni od dneva vročitve
odločbe. O pritožbi odloči minister za pravosodje.
Osebje iz prvega odstavka tega člena je glede dolžnosti varovanja tajnosti izenačeno s sodniki.
Določba prvega odstavka tega člena ne posega v pravice
sindikalnega organiziranja.
57. člen
Pravica do stavke osebja iz prejšnjega člena je omejena.
V času stavke je osebje iz prejšnjega člena dolžno opravljati
delo v razpisanih narokih, glavnih obravnavah oziroma javnih
sejah ter poskrbeti za izdajo in odpravo vseh odločb v zakonitem roku. V postopkih, za katere je z zakonom določeno, da
so hitri oziroma zadevah, ki so po zakonu oziroma naravi
stvari nujne, je osebje dolžno poslovati tudi v času stavke.
58. člen
Število strokovnih sodelavcev, sodnih referentov, upravnotehničnih in drugih delavcev sodišča določi za posamezno
sodišče minister za pravosodje po predhodnem mnenju sodnega sveta.
Akt o določitvi števila delavcev iz prejšnjega odstavka začne
veljati z dnem, ko ga potrdi Vlada Republike Slovenije.
9. poglavje: SODNA UPRAVA
59. člen
V zadeve sodne uprave sodi odločanje in druga opravila,
s katerimi se na podlagi zakona, sodnega reda in drugih *
predpisov zagotavljajo pogoji za redno izvajanje sodne
oblasti.

2a vodenje postopkov in prvo odločanje v zadevah zemljiške
*r>jige, sodnega registra in denarnih izvršb imajo sodišča prve
"opnje potrebno število sodnih referentov.

V okviru sodne uprave in izvajanja nadzora nad njenim izvajanjem ni dovoljeno posegati v neodvisen položaj sodnika pri
odločanju o zadevah, ki so mu dodeljene v reševanje.

Sodni referenti opravljajo tudi druge zadeve v skladu z zakolom in sodnim redom.
?°Per odločitev, ki jo izda sodni referent, je vselej dovoljena
Pritožba.

Kadar je treba v zadevi sodne uprave odločiti o pravici, obveznosti ali pravni koristi osebe, se v postopku odločanja smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem
postopku, če ni s tem zakonom ali z zakonom, ki ureja
sodniško službo, drugače določeno.

^pritožbi iz prejšnjega odstavka odloča sodnik istega so-

60. člen

54. člen

Zadeve sodne uprave so v pristojnosti predsednika sodišča,
če ni s tem zakonom drugače določeno.

Pripravniki, ki se po pridobljenem strokovnem naslovu diplo-

Predsednika sodišča v odsotnosti nadomešča podpred-

"o ročevalec
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sednik.

sodišča in njegovega namestnika.

Za imenovanje in razrešitev podpredsednika sodišča se uporabljajo določbe tega zakona o predsedniku sodišča.

Imenovanje in razrešitev predstojnika okrajnega sodišča
predlaga predsednik okrožnega sodišča, na katerega
območju je okrajno sodišče. Imenuje ga minister za pravosodje po predhodnem mnenju sodnega sveta.

Za izvrševanje zadev sodne uprave ima sodišče sekretarja
sodišča.
61. člen
Predsednika sodišča imenuje minister za pravosodje izmed
kandidatov, ki jih predlaga sodni svet.
Sodni svet javno pozove sodnike k vložitvi kandidatur za
prosto mesto predsednika sodišča. Poziv se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

66. člen
Opravljanje zadev sodne uprave nadzoruje predsednik
sodišča, ki ima neposredno višji položaj, in ministrstvo za
pravosodje, ki izvaja službeni nadzor nad delom sodišča
preko predsednikov višjih sodišč.

Če v roku, določenem v pozivu, niso vložene vsaj tri kandidature, sodni svet javni poziv ponovi.

Določba prejšnjega odstavka se ne nanaša na nadzor nad
izvrševanjem zadev sodne uprave pri Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije.
67. člen

Sodni svet mora za vsako mesto predsednika sodišča predlagati tri kandidate.

Sodni red določa pooblastila v zadevah sodne uprave, ki se
nanašajo na vodenje notranjih organizacijskih enot sodišča
z razčlenjeno organizacijo.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov imenuje in razrešuje
predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije državni
zbor na predlog ministra za pravosodje po poprejšnjem mnenju sodnega sveta in občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Če je za predsednika sodišča imenovan sodnik, ki do imenovanja ni opravljal sodniške funkcije na tem sodišču, šteje
imenovanje za predsednika sodišča hkrati za imenovanje na
sodniško mesto tega sodišča.
62. člen
Predsedniku sodišča preneha funkcija:
1. če mu preneha ali je razrešen sodniške funkcije;
2. če je imenovan za sodnika ali predsednika drugega sodišča;
3. če se odpove funkciji predsednika sodišča.
Funkcija predsednika sodišča iz razloga po 2. točki prejšnjega odstavka preneha z dnem učinkovanja imenovanja za
sodnika ali predsednika drugega sodišča, iz razloga po 3.
točki prejšnjega odstavka pa trideseti dan po prispetju odpovedi na ministrstvo za pravosodje.
63. člen
Predsednik sodišča se razreši funkcije predsednika:
1. če zadev sodne uprave ne opravlja v skladu s predpisi ali ne
opravlja pravočasno;
2. če s kršitvijo predpisov ali kako drugače okrni načelo
neodvisnosti sodnikov pri sojenju;
3. če krši ali dopusti kršitev predpisov v zvezi z dodeljevanjem
zadev (2. poglavje tega zakona).
♦ Predsedniku sodišča mora biti v postopku razrešitve dana
možnost, da se pisno izjavi o vseh okoliščinah, ki zadevajo
razrešitveni razlog.
O razrešitvi predsednika sodišča odloči minister za pravosodje, ki mora pred odločitvijo zahtevati mnenje sodnega sveta.
Če sodni svet nasprotuje odločitvi o razrešitvi, mora minister
za pravosodje zahtevati, da o razrešitvi odloči disciplinsko
sodišče, ki je na drugi stopnji pristojno za disciplinski postopek zoper sodnika.
64. člen
Razrešitev predsednika sodišča ne vpliva na položaj, pravice,
dolžnosti in odgovornosti, ki jih ima razrešeni kot sodnik.
65. člen
Določbe tega zakona o predsedniku in podpredsedniku
sodišča se smiselno uporabljajo za predstojnika okrajnega
34

68. člen
Kadar sodni red določa, da vodi notranjo organizacijsko
enoto sodnik, postayi in odstavi vodjo enote personalni svet
na predlog predsednika oziroma predstojnika sodišča.
69. člen
Okrožna in višja sodišča imajo službo za informatiko, vrhovno
sodišče pa center za informatiko kot posebno organizacijsko
enoto.
Službo oziroma center za informatiko vodi predsednik
sodišča ali po njem določen sodnik. Pri delu službe sodelujejo sodniki, ki jih določi predsednik sodišča, ter potrebno
število strokovnih delavcev.
Sodniki so v času dela v službi lahko v celoti ali deloma
oproščeni opravljanja drugega sodniškega dela.
Center za informatiko skrbi za izvajanje enotne tehnološka
podpore poslovanja sodišč ter za pravni informacijski sistem
sodišč.
Center za informatiko vodi sodnik, ki je določen, da vodi
notranjo organizacijsko enoto za področje evidentiranja
sodne prakse.
70. člen
Letni razpored sodnikov na določena pravna področja določi
personalni svet na predlog predsednika sodišča.
Letni razpored mora biti določen in objavljen najkasneje d o
15. decembra za naslednje koledarsko leto.
Spremembe letnega razporeda med letom so dovoljene, če s®
pri sodišču izprazni eno ali več sodniških mest, če jih narekU'
jejo občutne spremembe v pripadu zadev na določenem pravnem področju ali v primeru daljše sodnikove odsotnosti.
Spremembe iz prejšnjega odstavka ne morejo pričeti veljal'
prej kot v petih dneh po njihovi objavi.
71. člen
Stranka lahko, kadar meni, da sodišče neutemeljeno dolg?
rešuje zadevo, naslovi na predsednika sodišča pritožbo zarad'
zavlačevanja postopka (v nadaljnjem besedilu: nadzorstvena
pritožba), lahko pa vloži takšno pritožbo tudi na ministrstvo 1*
pravosodje.
Če nadzorstvena pritožba ni očitno neutemeljena, predsednik
od sodnika zahteva, da brez odlašanja izdela poročilo gleda
na navedbe v pritožbi in glede na stanje zadeve.
poročevalk
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če je nadzorstvena pritožba vložena pri ministrstvu za pravosodje, ministrstvo od predsednika sodišča lahko zahteva, da
ravna po določbi prejšnjega odstavka in o ugotovitvah obvesti
ministrstvo.

sodnike.
Podatki iz centralne kadrovske evidence se lahko uporabijo le
za izvajanje tega zakona in zakona, ki ureja položaj sodnikov
oziroma drugega sodnega osebja.

72. člen
Ministrstvo za pravosodje lahko v primeru iz zadnjega
odstavka prejšnjega člena pošlje nadzorstveno pritožbo predsedniku višjega sodišča, če se stranka pritožuje zoper delo
višjega sodišča, pa predsedniku vrhovnega sodišča, s predlogom, da odredi pregled poslovanja sodišča v zadevi, v kateri
se stranka pritožuje, in mu o ugotovitvah pregleda poroča.

11. poglavje: SODNI RED
79. člen
S sodnim redom se določajo: notranja organizacija sodišč,
način poslovanja sodišč v posameznih vrstah zadev, podrobnejša pravila o dodeljevanju zadev posameznim sodnikom,
način poslovanja v primerih, ko stranka, priča ali oškodovanec uporablja pred sodiščem svoj jezik in pisavo, organizacija
in poslovanje dežurne preiskovalne službe, poslovanje
v zadevah sodne uprave in pisarniškotehnično poslovanje
sodišč ter pravila o urejanju drugih vprašanj, kadar tako
določa zakon.

10. poglavje: PRAVOSODNA UPRAVA
73. člen
V zadeve pravosodne uprave sodi zagotavljanje splošnih
Pogojev za uspešno izvajanje sodne oblasti, zlasti priprava
zakonov in drugih predpisov s področja organizacije in poslovanja sodišč, skrb za izobraževanje in strokovno usposabljanje kadrov, zagotavljanje kadrovskih, materialnih, tehničnih
in prostorskih pogojev, izvajanje mednarodne pravne pomoči.
Izvrševanje kazenskih sankcij, statistična in druga raziskovanja o poslovanju sodišč ter druge upravne naloge, ki jih
določa zakon.

80. člen
Sodni red predpiše minister za pravosodje.
)

Obliko in vsebino sodnih vpisnikov in tipiziranih obrazcev za
poslovanje sodišč ter za statistično poročanje predpisuje
v skladu z zakonom in sodnim redom minister za pravosodje.

74. člen
Letni obseg finančnih sredstev za plače sodnikov in drugega
osebja sodišč, za stroške poslovanja sodišč, za njihovo
opremo in za zagotavljanje prostorskih pogojev se določi
v proračunu.

81. člen

'
I

82. člen

Sodišča opravljajo naroke in odločajo v času od 15. julija do
15. avgusta (sodne počitnice) samo v nujnih zadevah.

!

Finančna sredstva za delo okrajnih sodišč se zagotavljajo
v okviru predračuna okrožnega sodišča, na katerega območju
delujejo. Skupni obseg sredstev za delo okrajnih sodišč se
izkazuje ločeno od obsega sredstev za delo okrožnega sodišča.
75. člen

!

Kot nujne zadeve v smislu prejšnjega odstavka se štejejo:
1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je
odrejen pripor ali razpisana tiralica ter v kazenskih zadevah
tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,
2. odločanje v zadevah o prekrških, v katerih je odrejeno
pridržanje,
3. izdaja začasne odredbe,
4. nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom
otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,
5. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
6. menične in čekovne proteste ter menične tožbe,
7. spori za objavo popravka objavljene informacije,
8. popis zapustnikovega premoženja,
9. zadeve prisilne poravnave in stečaja,
10. druge zadeve, za katere tako določa zakon.

V zadevah pravosodne uprave občuje ministrstvo za pravosodje s sodišči preko predsednikov oziroma predstojnikov
sodišč. Neposredno s sodnikom lahko občuje samo v zadevah
mednarodne pravne pomoči, v drugih zadevah pa le, kadar je
tako določeno v zakonu ali sodnem redu.
76. člen
Za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog se lahko ministrstvu za pravosodje dodeli eden ali več sodnikov.

Razen v zadevah iz prejšnjega odstavka, se šteje čas iz prvega
odstavka tega člena kot čas, ko sodišče ne dela in se sodna
pisanja ne vročajo.

Dodeljeni sodnik odgovarja za opravljanje nalog iz prejšnjega
odstavka ministru za pravosodje.
77. člen
Ministrstvo za pravosodje vodi centralno kadrovsko evidenco
Za sodnike, strokovne sodelavce, sodne referente, upravnotehnično in drugo osebje sodišč.
Centralna kadrovska evidenca zajema osebne podatke
o imenu, datumu rojstva, stalnem prebivališču, šolanju, izobraževanju, znanju tujih jezikov ter druge podatke, ki jih
določa zakon.
Podatke iz prejšnjega odstavka posredujejo ministrstvu
sodišča na način, ki ga predpiše minister za pravosodje.
78. člen
Oseba, katere podatki so vpisani v centralni kadrovski evidenci, ima vselej pravico zahtevati vpogled v podatke, ki se
nanašajo nanjo in zahtevati popravek, če so podatki napačni.
Sodni svet lahko od ministrstva za pravosodje zahteva vse
Podatke iz centralne kadrovske evidence, ki se nanašajo na
Poročevalec

12. poglavje: SODNI IZVEDENCI,'SODNI CENILCI, SODNI
TOLMAČI
i

83. člen

Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s praivico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo
izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako
določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri
njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.
Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico
in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid
jO gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni
ivrednosti oziroma o denarni vrednosti na njej povzročene
škode.
Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih
oziroma prevajajo listine.
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84. člen

i

Osebe, imenovane za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca,,
se smejo sklicevati na to svojo lastnost samo, kadar dajajo,
izvide in mnenja na zahtevo sodišča ali na zahtevo stranke
zaradi uveljavljanja njenih pravic, v drugih primerih pa le, če
tako določa zakon ali z dovoljenjem predsednika okrožneaa
sodišča.
85. člen

Izjemoma je lahko imenovana za stalnega sodnega tolmača
oseba, ki ima višjo ali srednjo strokovno izobrazbo, če
obvlada tuj jezik, za katerega primanjkuje sodnih tolmačev,
ker gre za tuj jezik, ki se v postopkih pred državnimi organ!
Republike Slovenije redko uporablja.
Vsebino in način opravljanja preizkusa znanja iz 2. točke
prvega odstavka tega člena ter način poslovanja sodnega
tolmača, kadar posluje po določbi tretjega odstavka 83. člena
tega zakona, predpiše minister za pravosodje.

Sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače imenuje
minister za pravosodje.

93. člen

86. člen

Sodni tolmač izreče pred ministrom za pravosodje naslednjo
prisego:
»Prisegam, da bom svoje delo kot sodni tolmač opravljal-a
vestno, natančno in po svojem najboljšem znanju.«

Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor:
1. je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,
2. je polnoleten,
3. ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil
moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega dela,
4. ima strokovno znanje in sposobnosti za določeno vrsto
izvedenskega dela.
Zaradi ugotavljanja pogoja iz 4. točke prejšnjega odstavka
lahko minister za pravosodje odredi poseben preizkus strokovnosti pred komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov
s področja, na katerem bo oseba opravljala izvedensko delo.
Člani komisije morajo imeti najmanj takšno strokovno izobrazbo kot kandidat za sodnega izvedenca.
87. člen
Sodni izvedenci so imenovani z dnem, ko pred ministrom za
pravosodje izrečejo naslednjo prisego:« Prisegam pri svoji
časti, da bom izvedensko delo opravljal-a po svoji vesti,
nepristransko, v skladu s pravili znanosti in strokovnega znanja in da bom podajal-a svoje izvide in mnenja natančno in
popolno.«.
Imenik sodnih izvedencev vodi ministrstvo za pravosodje.
88. člen
Minister za pravosodje razreši sodnega izvedenca:
1. če sam zahteva razrešitev;
2. če ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka 86. člena
tega zakona:
3. če svojih dolžnosti ne opravlja redno in vestno.

94. člen
Če je zoper sodnega izvedenca, sodnega cenilca oziroma
sodnega tolmača uveden kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je
mogoče izreči kazen zapora več kot dve leti, minister za
pravosodje sodnemu izvedencu, sodnemu cenilcu oziroma
sodnemu tolmaču začasno prepove opravljati delo iz 83.
člena tega zakona.
Začasna prepoved traja do pravnomočnosti odločbe, s katero
se konča kazenski postopek.
Zoper odločbo o začasni prepovedi opravljanja dela je dovoljeno sprožiti upravni spor v osmih dneh od njene vročitve.
95. člen
Sredstva za plačilo stroškov in povračilo stroškov sodnih
izvedencev, sodnih cenilcev oziroma sodnih tolmačev zagotavlja država v predračunu sodišča, ča tako določa zakon.
Zakon določa, v katerih primerih in katera stranka ali drug
udeleženec v postopku je dolžan povrniti sredstva, izplačana
na podlagi prejšnjega odstavka.
DRUGI DEL
1. poglavje: VRSTE IN PRISTOJNOSTI SODIŠČ
96. člen

89. člen

Sodno oblast izvajajo v Republiki Sloveniji sodniki na sodiščih, navedenih v prvem odstavku 97. člena tega zakona
(sodišča s splošno pristojnostjo).

Sodni izvedenec ima pravico do nagrade za svoje izvedensko
delo in pravico do povrnitve stroškov, ki jih je imel v zvezi
z izvedenskim delom.

Na sodiščih, ustanovljenih za zadeve z določenih pravnih
področij, se izvaja sodna oblast v okviru pristojnosti, ki je
z zakonom izrecno določena (specializirana sodišča).

90. člen

97. člen

Minister za pravosodje predpiše podrobneje način imenovanja in razrešitve sodnih izvedencev ter tarifo za plačevanje
storitev po prejšnjem členu.

V Republiki Sloveniji so:
1. okrajna sodišča,
2. okrožna sodišča,
3. višja sodišča,
4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vrhovno sodišče).

91. člen
Določbe 86. do 90. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
za sodne cenilce, določbe drugega odstavka 87. ter 88. do 90.
člena pa za sodne tolmače.
92. člen
Za stalnega sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor poleg
pogojev iz 1. do 3. točke prvega odstavka 86. člena tega
zakona, izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima visoko strokovno izobrazbo,
2. uspešno opravi preizkus znanja za stalnega sodnega tolmača.
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Specializirana sodišča, ustanovljena s posebnim zakonom,
imajo, če zakon ne določa drugače:
1. položaj okrožnega sodišča tista sodišča prve stopnje, katerih pritožbena stopnja je specializirano višje sodišče;
2. položaj višjega sodišča tista sodišča druge stopnje, ki
odločajo o pritožbah zoper odločbe specializiranih sodiš«
prve stopnje;
3. položaj višjega sodišča tista sodišča prve stopnje, katerih
pritožbena stopnja je Vrhovno sodišče.
poročevalec

98. člen

101. člen

Okrajna sodišča so pristojna:
I- v kazenskih zadevah:
,
1. za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera je
zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let, razen
v zadevah kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, storjenih
s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega
obveščanja;
2. za opravljanje preiskovalnih dejanj glede kaznivih dejanj iz
prejšnje točke;
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
H. v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi
stopnji:
I. v odškodninskih in premoženjskopravnih sporih, če vrednost spornega zahtevka ne presega 3 mio SIT;
2. v civilnih sporih ne glede na vrednost spornega predmeta,
te gre za spore zaradi motenja posesti, spore glede služnosti
ali realnih bremen, spore iz najemnih, zakupnih ali stanovanjskih razmerij ter spore o zakonitem preživljanju, če se ne
rešujejo skupaj s spori o obstoju ali o neobstoju, o veljavnosti
ali neveljavnosti ali o razvezi zakonske zveze ali skupaj s spori
o ugotavljanju ali izpodbijanju očetovstva;
3. v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah ter za vodenje
zemljiške knjige;
4. v izvršilnih zadevah ter za opravljanje izvršbe;
III. v zadevah prekrškov:
1. za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji o prekrških, ki
so po zakonu v sodni pristojnosti;
2. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
IV. za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, kadar tako
določa zakon;
V. za opravljanje zadev pravne pomoči, za katere ni po zakonu
pristojno drugo sodišče.

V zadevah iz prejšnjega člena vodi postopek in sodi oziroma
odloča sodnik posameznik, razen če zakon določa, da sodi
senat.
Kadar zakon določa, da v zadevah iz prejšnjega člena odloča
senat, le-tega sestavljajo sodnik kot predsednik senata in
dva sodnika porotnika kot člana senata, če zakon ne določa
drugače.
Kadar zakon določa, da v zadevah iz prejšnjega člena odloča
petčlanski senat, le-tega sestavljajo en sodnik kot predsednik senata ter en sodnik in trije sodniki porotniki kot člani
senata, če zakon ne določa drugače.
102. člen
Okrožno sodišče, katerega sodno območje obsega tudi teritorialno morje Republike Slovenije, je poleg zadev iz 100. člena
tega zakona pristojno za sojenje oziroma odločanje na prvi
stopnji v vseh sporih, ki se nanašajo na ladje in plovbo po
morju ter sporih, v katerih se uporablja pomorsko pravo,
v sporih glede izkoriščanja morja in morskega dna ter za
vodenje registra ladij.
Za odločanje v sporih o avtorskih pravicah in sporih, ki se
nanašajo na varstvo pravic industrijske lastnine, je na prvi
stopnji krajevno izključno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani, razen za spore med delodajalci in delojemalci v zvezi
z izumi in tehničnimi izboljšavami delojemalcev.
103. člen
Višja sodišča so pristojna:

99. člen
Pri okrajnem sodišču vodi postopek in sodi oziroma odloča
sodnik posameznik.
100. člen
Okrožna sodišča so pristojna:
1. v kazenskih zadevah:
I- za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera niso
pristojna okrajna sodišča;
2. za opravljanje preiskave oziroma preiskovalnih dejanj glede
kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3' za opravljanje predhodnega postopka in sojenje na prvi
stopnji o kaznivih dejanjih mladoletnikov;
4. za odločanje na prvi stopnji o izvršitvi kazenske sodbe
tujega sodišča;
5. za izvrševanje kazenskih sodb iz točke 1..3..4. in 5. ter za
Izvrševanje kazenskih sodb okrajnih sodišč;
6- za sojenje oziroma o dovolitvi posegov v človekove pravice
In temeljne svoboščine;
7
■ za odločanje v zunajobravnavnem senatu (tudi v kazenskih
zadevah iz pristojnosti okrajnih sodišč);
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
9. za opravljanje nadzorstva glede zakonitega in pravilnega
ravnanja z obsojenci ter nadzorstvo nad priporniki ;
II- v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi
stopnji:
1
- v premoženjsko-pravnih, odškodninskih in drugih civilnopravnih sporih, za katere niso pristojna okrajna sodišča;
2- v sporih iz družinskih razmerij, razen v sporih o preživ■janju;
3- v gospodarskih sporih;
jI. o priznanju tujih sodnih odločb;
5. v zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije, kadar
18 v pristojnosti sodišča, ter v sporih v zvezi z njimi;
6. v sporih iz avtorskih pravic in sporih, ki se nanašajo na
varstvo pravic industrijske lastnine.
[I- za vodenje sodnega registra;
IV. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon;
V- za opravljanje zadev pravne pomoči v zadevah iz točke I. do
'V. in za opravljanje mednarodne pravne pomoči.
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1. za sojenje oziroma odločanje na drugi stopnji o pritožbah
zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja;
2. za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi oziroma
okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o prenosu pristojnosti na drugo okrajno oziroma okrožno sodišče
s svojega območja;
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
104. člen
Višje sodišče sodi oziroma odloča v zadevah iz 1. in 2. točke
prejšnjega člena v senatu, ki ga sestavlja en sodnik kot predsednik senata, sodnik - poročevalec in sodnik - član senata.
V zadevah iz 3. točke prejšnjega člena odloča sodnik posameznik. Če zakon določa, da zadeve opravlja senat, je ta
sestavljen po določbi prejšnjega odstavka.
105. člen
Vrhovno sodišče je pristojno:
1. za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v upravnih in
računsko upravnih sporih, razen v zadevah, za katere zakon
določa pristojnost drugega sodišča prve stopnje;
2. za sojenje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe
sodišča prve stopnje v zadevah iz prejšnje točke ter o pritožbah zoper odločbe sodišč prve stopnje, za katere tako določa
zakon;
3. za sojenje oziroma odločanje na tretji stopnji o rednih in
izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč druge stopnje v primerih, ki jih določa zakon;
4. za sojenje oziroma odločanje o drugih izrednih pravnih
sredstvih zoper odločbe sodišč, razen v primerih, ko zakon
določa, da je za odločanje o izrednem pravnem sredstvu
pristojno drugo sodišče;
5. za odločanje v sporih o pristojnosti med nižjimi sodišči,
razen v primerih, ko zakon določa, da je za odločanje o takšnem sporu pristojno drugo sodišče;
6. za odločanje o prenosu pristojnosti v primerih, ki jih določa
zakon;
7. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
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106. Mm
Vrhovno sodišče odloča v senatu petih sodnikov, v senatu
treh sodnikov pa, kadar zakon tako določa.
O pravnem sredstvu zoper odločbo iz prejšnjega odstavka,
izdano v senatu petih sodnikov, odloča Vrhovno sodišče
v senatu sedmih sodnikov, sicer pa v senatu petih sodnikov.
Za sestavo senata Vrhovnega sodišča se smiselno uporablja
določba prvega odstavka 104. člena tega zakona.
107. člen
Vrhovno sodišče vodi evidenco sodne prakse sodišč Republike Slovenije in spremlja sodno prakso meddržavnih sodišč.
108. člen
Vrhovno sodišče skrbi za enotno sodno prakso.
109. člen
Občna seja Vrhovnega sodišča:
1. sprejema načelna pravna mnenja o vprašanjih, ki so
pomembna za enotno uporabo zakonov,
2. sprejema pravna mnenja o vprašanjih sodne prakse,
3. odloča o pobudah za izdajo ali spremembo zakona,
4. opravlja druge zadeve iz pristojnosti Vrhovnega sodišča, če
zakon tako določa.
Pravna mnenja iz prejšnjega odstavka so obvezna za senate
Vrhovnega sodišča in se lahko spremenijo samo na novi
občni seji.
110. člen
Občno sejo sestavljajo vsi sodniki Vrhovnega sodišča. Občna
seja veljavno sklepa, če sta navzoči najmanj dve tretjini sodnikov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina vseh sodnikov
Vrhovnega sodišča in večina sodnikov oddelka, v katerega
delovno področje sodi obravnavano vprašanje.
Občno sejo skliče predsednik Vrhovnega sodišča. Vodenje in
način dela občne seje uredi poslovnik, ki je veljavno sprejet,
če zanj glasujeta najmanj dve tretjini sodnikov Vrhovnega
sodišča.
Obravnavanje in sprejem načelnega pravnega mnenja oziroma pravnega mnenja lahko predlaga oddelek vrhovnega
sodišča, v katerega pravno področje sodi vprašanje, na katero
naj se nanaša načelno pravno mnenje oziroma pravno
mnenje.
Predlog iz prejšnjega odstavka sprejme oddelek z večino
glasov sodnikov tega oddelka.
2. poglavje: IZVRŠEVANJE ODLOČB USTAVNEGA SODlSČA
IN TUJIH SODIŠČ
111. člen
Če je pravnomočna sodba ali druga sodna odločba spremenjena z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
izdano na podlagi ustavne pritožbe, jo sodišče izvrši v skladu
z odločbo ustavnega sodišča.
112. člen
Odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice izvrši pristojno sodišče Republike Slovenije neposredno samo, če
tako določa ratificirana mednarodna pogodba.
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TRETJI DEL
1. poglavje: ORGANIZACIJA OKRAJNIH IN OKROŽNIH
SODIŠČ
113. člen
V Republiki Sloveniji so:
1. Okrajno sodišče v Ajdovščini s sedežem v Ajdovščini - za
območje sodnega okraja Ajdovščina,
2. Okrajno sodišče v Brežicah s sedežem v Brežicah - za
območje sodnega okraja Brežice,
3. Okrajno sodišče v Celju s sedežem v Celju - za območje
sodnih okrajev Celje in Laško,
4. Okrajno sodišče v Cerknici s sedežem v Cerknici - za
območje sodnega okraja Cerknica,
5. Okrajno sodišče v Črnomlju s sedežem v Črnomlju - za
območje sodnih okrajev Črnomelj in Metlika,
6. Okrajno sodišče v Domžalah s sedežem v Domžalah - za
območje sodnega okraja Domžale,
7. Okrajno sodišče v Gornji Radgoni s sedežem v Gornji
Radgoni - za območje sodnega okraja Gornja Radgona,
8. Okrajno sodišče v Grosupljem s sedežem v Grosupljem
- za območje sodnega okraja Grosuplje,
9. Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici s sedežem v Ilirski Bistrici
- za območje sodnega okraja Ilirska Bistrica,
10. Okrajno sodišče v Idriji s sedežem v Idriji - za območja
sodnega okraja Idrija,
11. Okrajno sodišče na Jesenicah s sedežem na Jesenicah
- za območje sodnega okraja Jesenice,
12. Okrajno sodišče v Kamniku s sedežem v Kamniku - za
območje sodnega okraja Kamnik,
13. Okrajno sodišče v Kočevju s sedežem v Kočevju - za
območje sodnih okrajev Kočevje in Ribnica,
14. Okrajno sodišče v Kopru s sedežem v Kopru - za območje
sodnega okraja Koper,
15. Okrajno sodišče v Kranju s sedežem v Kranju - za
območje sodnih okrajev Kranj in Tržič,
16. Okrajno sodišče v Krškem s sedežem v Krškem - za
območje sodnega okraja Krško,
17. Okrajno sodišče v Lenartu s sedežem v Lenartu - za
območje sodnega okraja Lenart,
18. Okrajno sodišče v Lendavi s sedežem v Lendavi - za
območje sodnega okraja Lendava,
19. Okrajno sodišče v Litiji s sedežem v Litiji - za območje
sodnega okraja Litija,
20. Okrajno sodišče v Ljubljani s sedežem v LJubljani - za
območje sodnih okrajev Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center,
Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška in Ljubljana
Vič-Rudnik,
21. Okrajno sodišče v Ljutomeru - za pbmočje sodnega
okraja Ljutomer,
22. Okrajno sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru - za
območje sodnih okrajev Maribor, Pesnica in Ruše,
23. Okrajno sodišče v Murski Soboti s sedežem v Murski
Soboti - za območje sodnega okraja Murska Sobota,
24. Okrajno sodišče v Novi Gorici s sedežem v Novi Gorici
- za območje sodnega okraja Nova Gorica,
25. Okrajno sodišče v Novem mestu s sedežem v Novem
mestu - za območje sodnega okraja Novo mesto,
26. Okrajno sodišče v Ormožu s sedežem v Ormožu - za
območje sodnega okraja Ormož,
27. Okrajno sodišče v Piranu s sedežem v Piranu - za
območje sodnih okrajev Izola in Piran,
28. Okrajno sodišče v Postojni s sedežem v Postojni - za
območje sodnega okraja Postojna,
29. Okrajno sodišče na Ptuju s sedežem na Ruju - za
območje sodnega okraja Ruj,
30. Okrajno sodišče v Radovljici s sedežem v Radovljici - za
območje sodnega okraja Radovljica,
31. Okrajno sodišče v Sevnici s sedežem v Sevnici - za
območje sodnega okraja Sevnica,
32. Okrajno sodišče v Sežani s sedežem v Sežani - za
območje sodnega okraja Sežana,
33. Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici s sedežem v Slovenski Bistrici - za območje sodnega okraja Slovenska Bistrica,
34. Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu s sedežem v Slovenj
Gradcu - za območje sodnih okrajev Dravograd, Radlje ob
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Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec,
35. Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah s sedežem v Slovenskih Konjicah - za območje sodnega okraja Slovenske
Konjice,
36. Okrajno sodišče v Šentjurju pri Gelju s sedežem v Šentjurju pri Celju - za območje sodnega okraja Šentjur pri Celju,
37. Okrajno sodišče v Škofji Loki s sedežem v Škofji Loki - za
območje sodnega okraia Skotja Loka,
38. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah s sedežem v Šmarju
pri Jelšah - za območje sodnega okraja Šmarje pri Jelšah,
39. Okrajno sodišče v Tolminu s sedežem v Tolminu - za
območje sodnega okraja Tolmin,
40. Okrajno sodišče v Trbovljah s sedežem v Trbovljah - za
območje sodnih okrajev Hrastnik, Trbovlje in Zagorje,
♦1. Okrajno sodišče v Trebnjem s sedežem v Trebnjem - za
' območje sodnega okraja Trebnje,
42. Okrajno sodišče v Velenju s sedežem v Velenju - za
območje sodnih okrajev Mozirje in Velenje,
43. Okrajno sodišče na Vrhniki s sedežem na Vrhniki - za
območje sodnih okrajev Logatec in Vrhnika,
44. Okrajno sodišče v Žalcu s sedežem v Žalcu - za območje
sodnega okraja Žalec.
Za območje sodnega okraja se šteje po tem zakonu območje
občine, določeno z zakonom o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih
občin (Uradni list SRS, št. 28/80, 9/82, 27/84, 38/89 in Uradni
list RS, št. 30/90).
Za območje sodnega okraja Koper se šteje po tem zakonu
tudi teritorialno morje Republike Slovenije in vsa plovila,
registrirana v Republiki Sloveniji, ko se nahajajo v mednarodnih vodah.
114. člen
V Republiki Sloveniji so:
1. Okrožno sodišče v Celju s sedežem v Celju - za območje
sodnega okrožja Celje,
2. Okrožno sodišče v Kopru s sedežem v Kopru - za območje
sodnega okrožja Koper,
3. Okrožno sodišče v Kranju s sedežem v Kranju - za območje
sodnega okrožja Kranj,
4. Okrožno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani - za
območje sodnega okrožja Ljubljana,
5. Okrožno sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru - za
območje sodnega okrožja Maribor,
6. Okrožno sodišče v Murski Soboti s sedežem v Murski
Soboti - za območje sodnega okrožja Murska Sobota,
7. Okrožno sodišče v Novi Gorici s sedežem v Novi Gorici - za
območje sodnega okrožja Nova Gorica,
8. Okrožno sodišče v Novem mestu s sedežem v Novem mestu
- za območje sodnega okrožja Novo mesto,
9. Okrožno sodišče na Ptuju s sedežem na Ruju za območje
sodnega okrožja Ruj.
Za območje sodnega okrožja po tem zakonu se šteje
območje, ki je bilo do uveljavitve tega zakona določeno kot
območje temeljnega sodišča po 26. členu zakona o rednih
sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82,37/82, 7/86,41/87, 24/
88 in Uradni list RS, št. 8/90), kolikor ta zakon ne določa
drugače.
Za območje sodnega okrožja Maribor se šteje območje, ki je
Po prejšnjem odstavku določeno za območje Temeljnega
sodišča v Mariboru, razen območja občin Ptuj, Lenart in
Ormož, ki se šteje za območje sodnega okrožja Ruj.
Za območje sodnega okrožja Koper se šteje tudi teritorialno
morje in plovila po določbi tretjega odstavka prejšnjega
Člena.
115. člen
V Republiki Sloveniji so:
1- Višje sodišče v Celju s sedežem v Celju,
2- Višje sodišče v Kopru s sedežem v Kopru,
3- Višje sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani,
4. Višje sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru.
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Za območje Višjega sodišča v Celju se šteje sodno okrožje
v Celju, za območje Višjega sodišča v Kopru se štejeta sodni
okrožji v Kopru in Novi Gorici, za območje Višjega sodišča
v Ljubljani se štejejo sodna okrožja Kranj, Ljubljana in Novo
mesto, za območje Višjega sodišča v Mariboru pa sodni
okrožji v Mariboru in Murski Soboti.
116. člen
Vrhovno sodišče ima sedež v Ljubljani.
2. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
1. oddelek: Posebne določbe za prve volitve članov
sodnega sveta Izmed sodnikov in prve volitve članov
personalnih svetov
117. člen
Prve volitve članov sodnega sveta morajo biti razpisane petnajst dni po uveljavitvi tega zakona.
Volitve se izvedejo po določbah 3. poglavja prvega dela tega
zakona, kolikor ni s temi posebnimi določbami drugače določeno.
118. člen
Pravico voliti in biti voljeni v sodni svet imajo sodniki, ki na
dan volitev opravljajo sodniško funkcijo na sodiščih v Republiki Sloveniji in so vpisani v začasni sodniški volilni imenik, ki
ga sestavi ministrstvo za pravosodje.
Glede pravice vpogleda in pravice zahtevati popravo imenika
iz prejšnjega odstavka se uporablja določba 22. člena tega
zakona.
Enega člana sodnega sveta volijo sodniki Vrhovnega sodišča,
enega člana sodniki višjih sodišč in Sodišča združenega dela
Republike Slovenije, dva člana sodniki temeljnih sodišč in
sodišč združenega dela prve stopnje. Dva člana sodnega
sveta volijo vsi sodniki iz prvega odstavka tega člena.
119. člen
Prve volitve članov personalnih svetov morajo biti razpisane
v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.
Volitve se izvedejo po določbi 34. člena tega zakona, kolikor
ni s temi posebnimi določbami drugače določeno.
V personalne svete temeljnih sodišč, ki imajo več kot petdeset
sodnikov, izvolijo sodniki, ki na dan volitev opravljajo sodniško funkcijo na temeljnih sodiščih, izmed sebe šest sodnikov,
sodniki drugih temeljnih sodišč pa štiri sodnike.
Prve volitve članov personalnih svetov sodišč združenega
dela prve stopnje se razpišejo z dnem, ko pričnejo z delom
» delovna in socialna sodišča.
Do konstituiranja personalnih svetov po prejšnjem odstavku
opravljajo funkcijo personalnih svetov sodniki teh sodišč na
zboru sodnikov.
120. člen
Sodni svet, izvoljen po določbah tega zakona, se konstituira
na prvi seji sodnega sveta, ki jo skliče predsednik dotedanjega sodnega sveta v petnajstih dneh po izvolitvi vseh članov
sodnega sveta po določbah tega zakona.
Do izvolitve predsednika sodnega sveta vodi delo sodnega
sveta najstarejši izvoljeni član sodnega sveta.
Če sodni svet iz prvega odstavka tega člena ni konstituiran do
29. marca 1994, se do njegovega konstituiranja podaljša mandat članom sodnega sveta, imenovanih po določbah zakona
o rednih sodiščih.
39

2. oddelek: Prehodne In končna določba

126. člen

121. člen
Okrožna in okrajna sodišča, ustanovljena s tem zakonom,
začnejo z delom 1. januarja 1995.

Strokovne in administrativnotehnične delavce temeljnih
sodišč prevzamejo v delovno razmerje okrožna oziroma
okrajna sodišča v sorazmerju z obsegom nanje prenošenih
pristojnosti.

Višja sodišča nadaljujejo z delom po 1. januarju 1995 s pristojnostmi. ki jih imajo po tem zakonu.

Prevzem delavcev iz prejšnjega odstavka se opravi po navodilih, ki jih izda minister za pravosodje.

Vrhovno sodišče nadaljuje z delom po 1. januarju 1995 s pristojnostmi, ki jih ima po ustavi in zakonu.

127. člen

Do uveljavitve spremembe sistema kaznivih ravnanj so
okrožna sodišča pristojna za sojenje na prvi stopnji o gospodarskih prestopkih.

Poslovni prostori, ki so ob dnevu uveljavitve tega zakona
v uporabi temeljnih sodišč, postanejo last Republike Slovenije.

Do zagotovitve materialnih pogojev za delo v Cerknici deluje
Okrajno sodišče v Cerknici s sedežem na Rakeku.
122. člen
S 1. januarjem 1995 prevzamejo okrožna sodišča vse zadeve
temeljnih in višjih sodišč, za katere so stvarno pristojna po
tem ali drugem zakonu.
S 1. januarjem 1995 prevzamejo okrajna sodišča vse zadeve
temeljnih sodišč, za katere so stvarno pristojna po tem zakonu.

Poslovne prostore iz prejšnjega odstavka prevzamejo v uporabo okrožna oziroma okrajna sodišča, ustanovljena s tem
zakonom, v skladu z navodili, ki jih izda minister za pravosodje.
128. člen
Navodila iz četrtega odstavka 122., drugega odstavka 126. in
drugega odstavka 127. člena tega zakona izda minister za
pravosodje, ko dobi mnenje predsednikov rednih sodišč in
sodnega sveta.
129. člen

Arhive nekdanjih okrožnih sodišč prevzamejo okrožna
sodišča iz tega zakona, arhive nekdanjih občinskih sodišč pa
okrajna sodišča.

Sodni red predpiše minister za pravosodje najkasneje šest
mesecev po uveljavitvi tega zakona.

Podrobnejša navodila o načinu prevzema zadev in arhivov
izda minister za pravosodje.

Do izdaje sodnega reda se za poslovanje sodišč uporabljajo
določbe poslovnika za redna sodišča (Uradni list SRS, št. 26/
78, 20/88 in 2/89), kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.

123. člen

130. člen

Sodniki temeljnih sodišč nadaljujejo z delom do izvolitve
v trajno sodniško funkcijo oziroma do izteka mandata na
okrajnih oziroma okrožnih sodiščih.

Dokler ni oblikovana strokovna služba sodnega sveta po
določbah tega zakona, opravlja strokovno in administrativno
delo za sodni svet ministrstvo za pravosodje.

Sodnike iz prejšnjega odstavka razporedi na delo na okrožna
oziroma okrajna sodišča sodni svet. Pri razporejanju upošteva praviloma naslednje:
1. sodnike, ki so v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega zakona
delali v zadevah, ki po tem zakonu sodijo v pristojnost okrajnih sodišč, razporedi na okrajna sodišča,
2. sodnike, ki so v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega zakona
delali na zadevah, ki po tem zakonu sodijo v pristojnost
okrožnih sodišč, razporedi na okrožna sodišča,
3. sodnike, ki so v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega zakona
delali na zadevah, ki po tem zakonu sodijo deloma v pristojnost okrajnih, deloma v pristojnost okrožnih sodišč, razporedi
na okrajna ali na okrožna sodišča v sorazmerju s številom
določenih sodniških mest v teh sodiščih ter v sorazmerju
z njihovo starostjo in dolžino dosedanjega opravljanja sodniške funkcije.

Dokler ministrstvo za pravosodje opravlja dela iz prejšnjega
odstavka, se sredstva za delo sodnega sveta zagotavljajo
v proračunu v okviru predračuna sredstev ministrstva za pravosodje.

Razporeditev iz prejšnjega odstavka se opravi v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, vendar najkasneje do 1.
decembra 1994.
124. člen
Po 31. decembru 1994 nadaljujejo personalni sveti temeljnih
sodišč z delom kot personalni sveti okrožnih sodišč.
125. člen
Do imenovanja sodnikov porotnikov po določbah tega
zakona, opravljajo dolžnost sodnikov porotnikov pri okrožnih
sodiščih sodniki porotniki, ki so ob uveljavitvi tega zakona
opravljali dolžnost sodnikov porotnikov pri temeljnih sodiščih.
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha dolžnost sodnikom
porotnikom pri višjih in Vrhovnem sodišču.
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131. člen
Predsedniki sodišč po določbah tega zakona morajo biti
imenovani najkasneje do 31. decembra 1994. Za predsednika
sodišča je lahko imenovan samo sodnik, ki je po določbah
zakona izvoljen v trajno sodniško funkcijo.
Do imenovanja predsednikov sodišč po prejšnjem odstavku
opravljajo funkcijo predsednikov predsedniki rednih sodišč,
izvoljeni po dosedanjih predpisih.
Če predsedniki okrajnih in okfožnih sodišč niso imenovani do
datuma iz prvega odstavka tega člena, opravljajo funkcijo
predsednikov okrožnih sodišč predsedniki temeljnih sodišč,
funkcijo predstojnikov okrajnih sodišč pa vodje enot, ki so to
funkcijo opravljali ob uveljavitvi tega zakona.
132. člen
Stalni sodni izvedenci in stalni sodni cenilci, imenovani po
dosedanjih predpisih nadaljujejo z delom po določbah tega
zakona kot sodni izvedenci in sodni cenilci, imenovani za
območje Republike Slovenije.
Ministrstvo za pravosodje v roku treh mesecev po uveljavitvi
tega zakona vzpostavi imenik sodnih izvedencev in sodnih
cenilcev.
Stalni sodni tolmači, imenovani po dosedanjih predpisih,
nadaljujejo z delom kot sodni tolmčl po določbah tega
zakona.
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133. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o rednih
sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77,4/§2,37/82, 7/86,41/87, 24/
88 in Uradni list RS, št. 8/90), razen določb o organizaciji in
pristojnosti temeljnih in višjih sodišč, ki prenehajo veljati s 30.
6. 1994, in določb o razrešitvi sodnika, ki prenehajo veljati
z dnem izteka mandatov sodnikov, ki sodniško funkcijo
opravljajo ob uveljavitvi tega zakona.
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
določba 66. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva
(Uradni list SFRJ, št. 70/(3,16/86, 72/86, 74/87,37/88,61/88,10/
89, 57/89, 79/90, 84/90 in 29/91 v zvezi s 4. členom ustavnega
zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neod-

visnosti Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 1/91 -I) v delu,
ki določa sestavo sodišča.
\
S 30. 6. 1994 se prenehajo uporabljati določbe zakona
o pravdnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 36/80, 69/82,
58/84, 74/87, 57/89, 29/90 in 27/90 v zvezi s 4. členom ustavnega zakona iz prejšnjega odstavka) in zakona o kazenskem
postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77,14/85, 74/87, 57/89 in 3/90
v zvezi s 4. členom citiranega ustavnega zakona) v delu,
v katerem urejajo sestavo sodišča v nasprotju z določbami
tega zakona.
134. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji dne 7. 10. 1993
opravil prvo obravnavo predloga zakona o sodiščih. Državni
zbor je predlagatelju naložil pripravo predloga zakona za
drugo obravnavo v skladu s stališči, ki jih je sprejel, ter naložil
proučitev in smiselno upoštevanje pripomb in predlogov, ki
jih je dal Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve.
Na podlagi navedenega je predlagatelj proučil problematiko
imenovanja predsednikov sodišč v cilju, da ne bi bila prizadeta samostojnost predsednikov pri opravljanju sodne funkcije ter da bo istočasno zagotovljena učinkovitost sodne
uprave. Na podlagi tega stališča državnega zbora so predlagane določbe 61. do 63. člena. Spremembe od prejšnjega
besedila so v tem, da je za predsednika sodišča opuščena
omejitev v trajanju mandata, kar pomeni, da predsedniško
mesto pomeni tudi mesto v sistemu sodniškega napredovanja. Opuščena je omejitev, da je za predsednika sodišča lahko
imenovan le sodnik tistega sodišča, zaradi česar je bilo
potrebno predlagano rešitev dograditi z javnim pozivom za
kandidiranje. Trajnost in nepremakljivost tudi na funkciji
predsednika zaradi izvajanja sodne oblasti zahteva razlikovanje med razlogi, ki povzročijo po določbi zakona prenehanje
funkcije (62. člen), in razlogi, ki zahtevajo razrešitveni postopek (63. člen).
V
Razmejevanje sodne uprave od sojenja je v pravnih ureditvah
zahodnoevropskih držav različno urejeno. Ureditev, ki je
predlagana, je vsebinsko enaka ureditvi, ki jo pozna večina
zahodnoevropskih pravnih sistemov, čeprav so možni tudi
drugačni. Tako npr. pozna Nizozemska drugačen sistem
s popolno razmejitvijo funkcije predsednika sodišča od vodenja sodne uprave, saj je slednje poverjeno v celoti samo vodji
sodne uprave (vodenje sodnega osebja, razen sodnikov, in
zagotavljanje materialnih pogojev), ki ga postavlja in odstavija
minister za pravosodje in ki tudi dela vsebinsko v celoti po
navodilih ministra za pravosodje, med tem ko je v pristojnosti
predsednika sodišča (ki ga imenuje kraljica na predlog ministra za pravosodje po poprejšnjem izpeljanem kandidacijskem postopku) samo sojenje ali pristojnosti, ki so neposredno povezane s sojenjem in delom sodnikom. V takšni
ureditvi predsednik sodišča nima nobenih pristojnosti nad
vodjem sodne uprave in sta si z vodjo sodne uprave vsak na
svojem področju v prirejenem položaju.
Predlagatelj se je pri oblikovanju rešitev zgledoval po prvem
konceptu, upoštevaje tudi racionalni organizacijski vidik, saj
io po našem mnenju položaj predsednika, kot je oblikovan
s predlaganimi določbami, tak, da zagotavlja njegov neodvisen položaj. Ta je bistveno drugačen v primerjavi z dosedanjimi rešitvami zaradi trajnosti tudi predsedniškega mandata
in z zakonsko ureditvijo razrešltvenega postopka. Pri tem je
ministru za pravosodje dana samo iniciativa, s predlaganima
določbama tretjega in četrtega odstavka 63. člena pa je onemogočeno, da bi bil razrešen predsednik sodišča v nasprotju
s stališčem sodnega sveta in brez sodne odločitve. S tem je
Položaj predsednika sodišča v odnosu do ministra za pravosodje bistveno okrepljen, hkrati pa se tudi v skladu s stališčem
državnega
zbora, ki ga je sicer sprejel pri predlogu zakona
0
sodniški službi, dodatno povečuje vloga sodnega sveta.
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Vsebinsko enak režim kot za predsednika je predlagan tudi za
podpredsednika, to pa zato, ker le-ta v celoti vstopi v funkcijo predsednika sodišča v njegovi odsotnosti, zato je prav, da
ima ustrezna pooblastila na eni strani, na drugi strani pa
ustrezen položaj tudi v sistemu sodniškega napredovanja.
Takšna rešitev je po mnenju predlagatelja primernejša tudi
s praktičnega vidika, ki postane pomemben v primeru daljše
odsotnosti predsednika, dalj časa trajajočih postopkov
postavljanja predsednika in v podobnih primerih. Po mnenju
predlagatelja pa je ob navedenem treba ohraniti rešitev, po
kateri je sam akt imenovanja predsednika v pristojnosti ministra za pravosodje, čeprav dejanske izbire nima. V parlamentu
minister kot član vlade odgovarja za delo sodstva. Ne za
sojenje, ker to je v izključni pristojnosti neodvisnih sodnikov,
odgovarja pa za to, da je sojenje omogočeno. To je, da so
sodstvu zagotovljeni prostorski in drugi materialni pogoji za
delo, da imajo sodniki zagotovljeno zadostno podporo sodnega osebja, da se zagotovi štipendiranje za potrebe sodstva
in drugo, skratka vse pogoje, ki omogočajo neodvisno sojenje
in sojenje, kot pravi ustava »brez odlašanja«. Vzpostavitev te
odgovornosti zahteva na drugI strani tudi določene pristojnosti ministra za pravosodje, jasno ob spoštovanju načela ločitve oblasti v njegovem polnem pomenu.
Pri tem je po mnenju predlagatelja ustrezno vsebinsko
podobno rešitev, kot je predlagana za sodnike vrhovnega
sodišča (to je, da o napredovanju na to mesto odloča državni
zbor), obdržati tudi pri predsedniku ustavno opredeljenega
vrha sodstva splošne in specializirane sodne pristojnosti
v državi. To je tudi razlog, zaradi katerega je predlagan drugačen način imenovanja za predsednika Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije, kot za druge predsednike.
V skladu s stališčem, da je treba proučiti status in organizacijo sodnikov za prekrške, predlagatelj pripravlja nov zakon
o prekrških. Po prepričanju predlagatelja je namreč bodoča
organizacija teh organov odvisna od bodoče materialne in
procesne ureditve prekrškov, ki bosta narekovali tudi
ustrezne organizacijske rešitve in s tem tudi opredelitev položaja oseb, ki bodo odločale o prekrških. V predlaganih določbah tega zakona pa je predlagatelj posamezne rešitve oblikoval tako, da dopuščajo na področju prekrškov vse možne
rešitve, za katere se bo zakonodajalec lahko opredelil v okviru
zakona o prekrških. Pri tem je treba upoštevati, da je v tej fazi
treba predvideti tudi možnost obstoja kršitve predpisov, ki
glede na svojo tako definirano kriminalno cono ne morejo
soditi med kazniva dejanja, pomenijo pa tako hude kršitve, da
je zanje lahko predvidena tudi prostost na kazen. Le-to pa
lahko izreče samo sodnik. Zato je s predlagano določbo III.
točke 98. člena odprta možnost, da zakon določi takšne
prekrške, ki skladno z določbami mednarodnih konvencij
o človekovih pravicah lahko sodijo samo v sodno pristojnost.
Z dopolnitvijo drugega odstavka 97. člena predloga zakona
pa je odprta tudi možnost, da se zakonodajalec odloči za
ustanovitev specializiranega sodstva za prekrške, če bo
takšno rešitev ocenil kot potrebno, primerno in racionalno.
Vendar je po mnenju predlagatelja to odločitev mogoče argumentirano sprejeti le skupaj z ureditvijo vseh vprašanj
s področja prekrškov.
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Predlagatelj je proučil pripombe v zvezi s predvideno organizacijo okrožnih sodišč. Glede na dane pripombe je v 114.
členu predloga zakona predlagano, da se poleg že predvide-1
nih osmih ustanovi tudi deveto, to je okrožno sodišče na
Ptuju. Vendar ne čisto s takšnim območjem, kot je predlagano
v pripombah, ker bi odtegnitev območja občin Gornja Radgona in Ljutomer sodnemu okrožju v Murski Soboti in njihova
priključitev Ptuju pomenila, da ni možno ustanoviti okrožnega
sodišča v Murski Soboti.
Predlagatelj glede vprašanja organizacijske mreže sodišč
poudarja, da le-te ni mogoče postavljati na enakih kriterijih,
kot lahko veljajo za upravne okraje. Najprej je treba upoštevati, da je predlaganih 45 okrajnih sodišč, kar predstavlja
sedanjo osnovno mrežo prvostopnih sodišč, ki je po mnenju
predlagatelja ni mogoče ožiti, pa tudi ne širiti. Koncentracija
določenih zadev glede na njihovo težo in številčnost na
okrožna sodišča pa mora biti nujno prilagojena obsegu dela
posameznih sodišč, ne pa npr. številu prebivalstva na določenem območju, ker to ni nujno premosorazmerno s številom
zadev, o katerih mora odločati sodišče. Le-to pa je glavni
kriterij za določitev potrebnega števila sodnikov in sodnega
osebja na posameznem sodišču. Tako ni mogoče ustanavljati
okrožnih sodišč z npr. šestimi sodniki, ker bi glede na zakonsko določene pristojnosti okrožnih sodišč ne mogli opravljati
svoje funkcije. Kazenske zadeve, ki so v pristojnosti okrožnih
sodišč, zahtevajo takšno število kazenskih sodnikov, da je
mogoče zagotoviti kazensko preiskavo, odločanje izvenobravnavnega senata treh kazenskih sodnikov, sojenje
v senatu petorice z dvema kazenskima asodnikoma, ob
zadostnem številu sodnikov, da je npr. v primeru izločitve
sodnika mogoče zagotoviti nemoteno poslovanje kazenskega
sodišča in ob tem da je nujna za posamezna področja specializacija v sojenju, ki onemogoča zahtevo, da so kazenski
strokovnjaki hkrati npr. tudi strokovnjaki za civilno ali gospodarsko področje sodstva. Prav tako na področju gospodarskega sodstva ne more zadoščati za sojenje na okrožnem
sodišču en gospodarski sodnik, saj je npr. stečajni senat
sestavljen z treh sodnikov ipd.. Zato lahko predlagatelj pri
predlogu mreže okrožnih sodišč upošteva predvsem te kriterije. Kriterij oddaljenosti je predlagatelj upošteval kot dodatni
kriterij v okviru še možne velikosti okrožnega sodišča pri
sodišču v Novi Gorici in Murski Soboti, izračuni pa kažejo, da
je mogoče z razdelitvijo mariborskega okrožnega sodišča na
Maribor in Ptuj glede na velikost pripada na Ptuju tudi za to
območje zagotoviti okrožno sodišče, ki bi imelo po sedanjih
izračunih po predlaganih zakonskih rešitvah predvidoma 14
sodnikov. Iz prikazanih razlogov po mnenju predlagatelja ni
mogoče slediti predlogom, da se v Kočevju, Krškem, Postojni
in Slovenj Gradcu poleg okrajnih sodišč organizirajo tudi
okrožna sodišča.
Poleg tega mora predlagatelj opozoriti, da je pri določanju
mreže sodišč kot enega od kriterijev upošteval tudi dejstvo,
da večji organizacijski posegi v sistem krajevne organizacije
sodstva povzročijo predvsem zaostanke v delu sodstva, ki
gredo v končni fazi vselej na račun strank v postopkih. Pri
korekciji predlaganih rešitev pa je treba opozoriti tudi na to,
da bo ustanovitev okrožnega sodišča na Ptuju povezana
z določenimi dodatnimi stroški za usposobitev dodatnih prostorov za potrebe sodnega poslovanja, za razširitev določenega obsega poslovanja, npr. postavitev sodnega registra in
zanj zagotovitev dodatne računalniške opreme, ki jo zahteva
enoten sodni register za območje Slovenije, ter zaposlitev
določenega števila dodatnega sodnega osebja (npr. računovodja, kadrovski referent, sekretar oz. doslej tajnik sodišča
ipd.) glede na to, da so bile doslej zadeve sodne uprave
skoncentrirane na Temeljnem sodišču v Mariboru.
V skladu s stališčem, da se predvidi možnost predlaganja
večjega števila kandidatov za člane sodnega sveta, ki jih voli
Državni zbor, je oblikovana določba 20. člena.
V zvezi s položajem sodnega sveta predlagatelj posebej opozarja na posebne prehodne določbe, predlagane v 117. do
120. členu predloga zakona, ki so potrebne zaradi ustavne
dikcije 131. člena ustave, ki zahteva, da so člani sodnega
sveta lahko samo sodniki, ki imajo trajni mandat. To bo
mogoče zagotoviti glede na sprejeto stališče državnega zbora
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do načina kandidiranja sedanjih sodnikov za trajni mandat
šele v naslednji mandatni dobi sodnega sveta. Veliki večini
sedanjih sodnikov se namreč mandat izteče v letu 1995 (203
sodnikom). Zato je treba posebej določiti aktivno in pasivno
volilno pravico za prve volitve sodnega sveta, katerega konstituiranje je nujno potrebno za delovanje sodnega sistema.
Hkrati pa predlagatelj opozarja, da sedanjim članom sodnega
sveta poteče mandat 29. marca 1994. Zato je oblikovana
določba tretjega odstavka 120. člena predloga zakona. Vendar bo glede na časovni tek sprejemanja tega zakona in zaradi
časa, ki bo potreben za izvolitev novih članov sodnega sveta,
predlagatelj zelo verjetno moral še pred sprejetjem zakona
o sodiščih predlagati spremembo veljavne zakonodaje po
hitrem postopku, s katero bo omogočeno podaljšanje mandata sedanjim članom sodnega sveta.
Predlagatelju je bilo naročeno, da prouči in smiselno upošteva pripombe, ki jih je v prvi obravnavi dal Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora.
V skladu s tem stališčem je v predlogu zakona poenotena
terminološka opredelitev izvajanja sodne oblasti. V skladu
s tem je ustrezno v 35. členu oblikovano tudi definiranje
pojmov izvajanja sodne oblasti ter opravljanja sodniške funkcije. Pri tem predlagatelj poudarja, da gre sodna oblast sodnikom na sodiščih. Sodna oblast pomeni sojenje, to je odločanje o vsakogaršnjih pravicah, dolžnostih in obtožbah proti
njemu. Sodna pristojnost se v vseh njenih oblikah, to je
stvarna, funkcionalna in krajevna, določa po sodišču, ki je
državni organ. Sodnik je v svojem izvajanju sodne oblasti zato
omejen s pristojnostjo sodišča, na katerem opravlja funkcijo.
Sodniška funkcija pa je za razliko od sodne funkcije, ki je ena
od funkcij države, pojem, ki je »pripet« na osebo, ki ji je
z odločitvijo državnega zbora dan mandat, da izvaja sodno
oblast, tako kot je npr. s splošnimi volitvami poslancem dan
mandat za zakonodajno oblast. Tako predlagana ureditev je
po mnenju predlagatelja v celoti skladna z veljavno ustavno
ureditvijo, poleg tega pa gre za opredelitve, ki jih v enakem
pomenu lahko srečamo tudi v pravnih ureditvah drugih držav.
V določbi 2. člena predloga zakona so poenoteni izrazi,
s spremenjeno določbo tretjega odstavka tega člena pa je po
mnenju predlagatelja sedaj jasno opredeljeno, da gre za imuniteto pred vsakršnim ravnanjem sodne oblasti, ki jo npr.
uživa ambasador tuje države. Torej ne gre za izjemo od pravila
o splošni obveznosti sodnih odločb, ker z njo niso mišljeni
samo posamični pravni akti, ampak za imuniteto, ki jo ustava
določa za nosilce določenih funkcij oziroma madnarodni
pravni akti za določeno osebje, torej za vprašanje obstoja
jurisdikcije slovenske sodne oblasti.
Predlagatelj je iz predloga zakona izpustil določbe, ki so
urejale možnost uvedbe sodnika z omejenim mandatom, ki je
bila sicer že v prvi fazi predlagana v obliki variantne rešitve
zaradi njene spornosti v smislu skladnosti z ustavo. Ob takšni
rešitvi pa je nujno treba obdržati sedanjo kategorijo strokovnih sodelavcev, ki že obstaja na sodiščih, kar je potrebno tudi
zaradi razmeroma visokega strokovnega praga za vstop
v sodniško službo. Zato se v 52. členu predlaga opredelitev
opravil, ki jih lahko opravljajo strokovni sodelavci in višji
strokovni sodelavci, pri čemer se enako kot po veljavni ureditvi razlikujejo med seboj glede na izkušnje na pravnem
področju, saj gre pri strokovnih sodelavcih v bistvu za začetnike, pri višjih strokovnih sodelavcih pa za že bolj izkušene
diplomirane pravnike. Skladno s to načelno opredelitvijo so
tudi iz predloga zakona o sodniški službi izpuščene vse
določbe, ki so se nanašale na sodnika z omejenim mandatom.
V zvezi z vprašanjem o postavljanju sodnikov porotnikov je
predlagatelj tudi po ponovni proučitvi mnenja, da predlagane
rešitve ne nasprotujejo ustavnim določbam. Ustava namreč
načina postavljanja sodnikov porotnikov ne ureja, ampak
v celoti glede teh vprašanj odkazuje na zakon. Glede sodelovanja državljanov pri izvajanju sodne oblasti sta možni dve
situaciji, kijih predlog zakona tudi predvideva. Ena je ureditev
porote v kazenskem sodstvu, ki jo poznajo tudi zahodnoevropske države in za katero tudi po naši ustavni ureditvi ni
nobenih ovir za njeno uvedbo, kar bo lahko predmet kakšne
bodoče reforme kazenskega sodstva. To okoliščino mora po
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našem mnenju sistemski zakon o sodstvu upoštevati. Porotniki, ki z odločanjem o krivdi tudi sodelujejo pri izvajanju
sodne oblasti, vsekakor ne bodo mogli biti voljeni, ker veljajo
za določitev porote popolnoma drugi načini. Druga možna
situacija, ki jo zakon predvideva in ki smo jo doslej kot edino
možno poznali v naši pravni ureditvi, pa je sodelovanje sodnikov porotnikov kot asesorjev v kolegijskem načinu odločanja
sodišča. Glede njihovega postavljanja je glede na to, da po
našem mnenju ni ustavnih omejitev, možnih več načinov.
Možen bi bil tudi način postavljanja z izvolitvijo v državnem
zboru. Vendar moramo pri tem opozoriti, da imajo po veljavni
ureditvi temeljna sodišča v Sloveniji 6.594 sodnikov porotnikov. Res je sicer, da predlagamo v tem zakonu, naj bi
v bodoče pri okrajnih sodiščih sodil sodnik posameznik, kar
pomeni, da bi se število sodnikov porotnikov za prvostopna
sodišča zmanjšalo, vendar jih bo kljub temu potrebnih najmanj eno tretjino od sedanjega števila, kar pomeni, da bi
državni zbor moral ob vsakem mandatu voliti kakšnih 2.000
sodnikov porotnikov, kar je po mnenju predlagatelja dokaj
neracionalna rešitev.
V 3. členu predloga zakona predlagatelj kljub opozorilu
Sekretariata ohranja nespremenjeno določbo prvega
odstavka. Po mnenju predlagatelja je takšna rešitev pravilna,
ker vezanost sodnika na ustavo hkrati pomeni tudi upoštevanje vsega, k čemur ustava zavezuje. Ustava pa glede na
določbo 8. člena in drugega odstavka 153. člena po našem
mnenju zavezuje sodnika tudi k spoštovanju načel mednarodnega prva. Sodnik je vezan prav v tem pomenu, da mora
v primeru vprašanja skladnosti zakona z njimi začeti postopek
pred ustavnim sodiščem. Iz pristojnosti, ki jih daje ustava
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ustavnemu sodišču (druga alinea prvega odstavka 160. člena
ustave), pa je po našem mnenju razvidno, da je v hierarhiji
pravnih aktov v Republiki Sloveniji mednarodno pravo (ratificirane mednarodne pogodbe in splošna načela mednarodnega prva) postavljeno med ustavo in zakone in kot tako
zavezuje tudi, če ni z zakonom transformirano v notranje
pravo. Glede na to, da je ustava v citiranih določbah po našem
mnenju to dosledno izpeljala, je prav, da to naredi tudi zakon.
V predlogu zakona niso spremenjene določbe, ki pomenijo
uresničitev načela zakonitega sodnika. Ker gre za ustavno
določbo na ravni človekovih pravic, je po mnenju predlagatelja ustrezno z zakonsko določbo določiti temeljne kriterije, ki
zagotavljajo kolikor je mogoče objektivnost dodeljevanja
zadev sodnikom, kar je tudi element neodvisnosti in zagotavljanja nepristranskosti pri delu.
Določbo, ki ureja na načelni ravni način zagotavljanja sredstev za delo sodišč ter hkrati načelo določenosti sodniških
plač z zakonom (4. člen) je po mnenju predlagatelja treba
obdržati med temeljnimi določbami zakona. Saj je načelo
materialne neodvisnosti sodstva eno od načel, ki se tudi
v mednarodnih okvirih navaja med temeljnimi načeli, ki zagotavljajo neodvisnost sodstva in neodvisnega sodnika.
V skladu s pripombo o potrebi po določitvi višjih sodišč in
njihovih območij je oblikovana določba 115. člena predloga
zakona. Korigirana pa je tudi določba drugega odstavka 114.
člena (preje 112. člena) tako, da je po mnenju predlagatelja
jasno določeno, katero območje je treba v smislu tega zakona
šteti za območje sodnega okrožja.
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Predlog zakona o SODNIŠKI SLUŽBI - EPA 270 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 61. seji dne 23. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč
in sklepov 12. seje Državnega zbora Republike Slovenije
z dne 12/10-1993,174. in 187. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije za sejo zbora v januarju 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:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje.
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Jadranka SOVDAT, podsekretarka v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o sodniški službi
I. poglavje: TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Sodnik, izvoljen v sodniško funkcijo, dobi položaj, ki mu ga
zagotavlja ustava, zakon o sodiščih In ta zakon.
Sodnik iz prejšnjega odstavka je v službenem razmerju
z Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: sodniška
služba).
2. člen
Sodnik mora pri uresničevanju svojih pravic In svoboščin
vselej ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost
sojenja ter ugled sodniške službe.
3. člen
Sodnik ne sme opravljati funkcij ali dejavnosti, ki so po
določbi ustave ali po določbah tega zakona nezdružljive
s sodniško funkcijo.
4. člen
Sodniku so zagotovljene pravica do napredovanja, do izobraževanja, plača in druge pravice, ki izhajajo iz sodniške službe,
in nikomur ni dovoljeno vanje posegati, razen v primerih in po
postopkih, ki so določeni s tem zakonom.
Sodnik je lahko začasno ali trajno premeščen na drugo
sodišče ali na delo v drug organ samo z njegovo privolitvijo,
brez njegove privolitve pa samo v primerih in pod pogoji, ki jih
določa ta zakon.
5. člen
Sodniku preneha funkcija v primerih in pod pogoji, ki jih
določa ustava in ta zakon.
6. člen
V disciplinskih zadevah zoper sodnike odločajo disciplinska
sodišča.
Sodnika ni mogoče obtožiti pred disciplinskim sodiščem za
dejanska in pravna mnenja, ki jih je dal pri sojenju v zadevi,
o kateri je odločal.
II. poglavje: IZVOLITEV V SODNIŠKO FUNKCIJO IN
IMENOVANJA V SODNIŠKI SLUŽBI
1. oddelek: Pogoji za Izvolitev sodnika in Imenovanje na
sodniško mesto

7. člen
Za sodnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje splošne pogoje
za izvolitev in posebne pogoje za izvolitev oziroma imenovanje na sodniško mesto, katere določa ta zakon.
8. člen
Za sodnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje
splošne pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada
slovenski jezik,
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
'
3. da je dopolnil 30 let starosti,
4. da ima v .Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
5. da je opravil pravniški državni izpit,
6. da je osebnostno primeren za opravljanje sodniške funk, cije.
Ni osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije,
kdor se je ali se obnaša tako, da je mogoče na podlagi
njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da sodniške funkcije
ne bo opravljal pošteno in vestno.
9. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, je lahko
izvoljena na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni
sodnik), če je po opravljenem pravniškem državnem izpitu
uspešno opravljala sodno prakso kot strokovni sodelavec
v trajanju najmanj štirih let.
Za okrajnega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, če je najmanj šest let opravljala funkcijo javnega pravobranilca, poklic odvetnika ali
notarja, ali ki je po opravljenem pravniškem državnem izpitu
opravljala pravna dela najmanj deset let v državnem organu,
pri pravni ali fizični osebi.
10. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega zakona, je lahko
izvoljena na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni
sodnik), če je uspešno opravljala sodno prakso kot strokovni
sodelavec v trajanju najmanj šest let ali sodniško funkcijo
v trajanju najmanj treh let.
Za okrožnega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega zakona, če je najmanj osem let
opravljala funkcijo javnega pravobranilca, poklic odvetnika ali
notarja, ali ki je po opravljenem pravniškem državnem izpitu
poročevalec

najmanj deset let opravljala pravna dela v državnem organu,
pri pravni ali fizični osebi.
11. člen

Zoper sklep ministrstva za pravosodje iz prejšnjega odstavka
je dovoljeno sprožiti upravni spor v roku petnajst dni od
dneva vročitve sklepa. Pristojno sodišče mora odločiti
v upravnem sporu v roku dveh mesecev od vložitve tožbe.

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona, je lahko
izvoljena na sodniško mesto na višjem sodišču (višji sodnik),
če je uspešno opravljala sodniško funkcijo v trajanju najmanj
šest let.

Kadar je v primeru iz prejšnjega odstavka sprožen upravni
spor, se nadaljnji postopek glede razpisanega prostega
mesta, glede katerega je sprožen spor, prekine do pravnomočne odločbe pristojnega sodišča.

Za višjega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki izpolnjuje
pogoje iz 8. člena tega zakona, če je najmanj deset let opravljala funkcijo javnega pravobranilca, poklic odvetnika ali
notarja, ali ki je po opravljenem pravniškem državnem izpitu
najmanj petnajst let opravljala pravna dela v državnem
organu, pri pravni ali fizični osebi.

16. člen

Za višjega sodnika je lahko izvoljen univerzitetni učitelj prava,
ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega zakona, če je izvoljen
najmanj v naziv docenta.
12. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega zakona, je lahko
izvoljena na sodniško mesto na vrhovnem sodišču (vrhovni
sodnik), če je uspešno opravljala sodniško funkcijo najmanj
petnajst let.
if
Za vrhovnega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki ima
opravljeno prakso iz drugega odstavka prejšnjega člena v trajanju najmanj dvajset let.
Za vrhovnega sodnika je lahko "izvoljen tudi univerzitetni učitelj prava, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega zakona, če je
izvoljen najmanj v naziv izrednega profesorja.
13. člen
Za izvolitev na sodniško mesto v specializiranem sodišču
veljajo posebni pogoji iz 9. do 11. člena tega zakona glede na
položaj sodišča, določen v zakonu o sodiščih.
S sodniško funkcijo je izenačeno opravljanje funkcije državnega tožilca.
14. člen
Sodnik izpolnjuje pogoje za imenovanje na višje sodniško
mesto, če izpolnjuje pogoje, ki so s tem zakonom določeni za
izvolitev na takšno sodniško mesto (10. do 12. člen), ter
pogoje, ki so s tem zakonom določeni za napredovanje sodnika.
2. oddelek: Postopek za Izvolitev oziroma Imenovanje
sodnika
15. člen
Prosta sodniška mesta razpiše ministrstvo za pravosodje
v enem mesecu po prejemu predloga predsednika sodišča.
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Razpisni rok za prijave ne sme biti krajši od petnajst dni.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje
strokovne dejavnosti po pridobljeni diplomi in dokazila
o izpolnjevanju splošnih pogojev iz 1. do 5. točke 8. člena tega
zakona ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev oziroma imenovanje na posamezno sodniško mesto.
Ministrstvo za pravosodje posreduje kandidature vseh kandidatov, ki so se prijavili v razpisnem roku in ki izpolnjujejo
pogoje iz 1. do 5. točke 8. člena tega zakona, v roku 15 dni po
prejemu popolnih kandidatur personalnemu svetu sodišča,
pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto.
Kandidature, ki so bile vložene po izteku razpisnega roka, ter
kandidature, ki glede pogojev iz prejšnjega odstavka niso
Popolne, po izvedenem upravnem postopku v skladu z zakonom ministrstvo za pravosodje zavrže.
poročevalec

Personalni svet po obravnavi vseh kandidatur oblikuje mnenje o vseh prijavljenih kandidatih. Personalni svet posebej
navede kandidate, ki jih šteje za najbolj ustrezne za zasedbo
prostega mesta, in to obrazloži.
Personalni svet pošlje mnenje iz prejšnjega odstavka skupaj
z vsemi razpisnimi spisi ministrstvu za pravosodje, ki o kandidatih oblikuje svoje mnenje in ga skupaj z vsemi spisi predloži
sodnemu svetu.
17. člen
Obrazložitev ocene ustreznosti kandidatov mora zajemati
kandidatove osebne podatke ter podatke in mnenje o strokovnem znanju in drugih sposobnostih, ki se zahtevajo za opravljanje sodniške funkcije (v nadaljnjem besedilu: strokovna
usposobljenost).
Za sodnika, ki kandidira zaradi napredovanja, morajo podatki
o strokovni usposobljenosti vsebovati tudi podatke o dotedanjem napredovanju ter oceno sodniškega dela za čas od
nastopa sodniške službe oziroma od zadnjega napredovanja.
Za osebo, ki prvič kandidira za izvolitev v sodniško funkcijo,
morajo podatki o strokovni usposobljenosti vsebovati tudi
podatke o uspešnosti kandidata v času študija prava ter
podatke in oceno kandidatovega usposabljanju v času pripravništva. Sodni svet ima pravico zahtevati vpogled v osebni
spis sodniškega pripravnika.
Za osebo, ki kandidira za izvolitev v sodniško funkcijo po
določbi drugega odstavka 9., 10., 11. oziroma 12. člena tega
zakona, morajo podatki o strokovni usposobljenosti vsebovati
tudi oceno kandidatovega dela, če je v okviru opravljanja
svojega dotedanjega poklica ali dela nastopala pred sodišči,
za katera je pristojen personalni svet.
18. člen
Sodni svet lahko v postopku izbire zahteva od personalnega
sveta, da dopolni obrazložitev ocene ustreznosti, lahko pa
zahteva na vpogled tudi prejšnje ocene sodniškega dela za
sodnika, ki mu personalni svet daje prednost zaradi napredovanja, in podatke o disciplinskih sodbah, ki so bile pravnomočno izrečene zoper sodnika v zadnjih petih letih.
Sodni svet pri izbiri kandidata, ki ga bo predlagal v izvolitev
oziroma imenoval na sodniški položaj, ni vezan na oceno
ustreznosti personalnega sveta.
19. člen
Če sodni svet izbere kandidata, ki še ni izvoljen v sodniško
funkcijo, ga je dolžan v skladu z določbami tega zakona
predlagati državnemu zboru v izvolitev.
Sodni svet predlaga državnemu zboru v izvolitev za vsako
razpisano prosto sodniško mesto, za katerega je po opravljenem postopku izbire treba izvoliti sodnika, enega kandidata.
Če državni zbor ne izvoli kandidata iz prejšnjega odstavka,
sodni svet lahko opravi ponovno izbiro med prijavljenimi
kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, in ravna v skladu z določbami tega zakona ali pa odloči, da se razpis sodniškega mesta
ponovi.
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20. člen
Šteje se, da je z izvolitvijo v sodniško funkcijo sodnik imenovan na razpisano sodniško mesto.

Položaj svetnika pridobi okrajni ali okrožni sodnik pri prvem
napredovanju po dopolnjenem 45. letu starosti, če je z oceno
sodniške službe ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za hitrejša
napredovanje.

Ko sodni svet prejme akt o izvolitvi sodnika, odloči o uvrstitvi
sodnika v plačilni razred, ki ustreza razpisanemu sodniškemu
mestu.
21. člen

4. oddelek: Kriteriji za Izbiro In napredovanje sodnika In
postopek ocenjevanja sodniškega dela

Če sodni svet izbere na sodniško mesto kandidata, ki je že
izvoljen v sodniško funkcijo, ga imenuje na razpisano sodniško mesto, če ni s tem zakonom drugače določeno (četrti
odstavek 24. člena).

Sodni svet se mora pri izbiri kandidatov za sodniško službo in
odločanju o napredovanju ravnati po kriterijih, ki jih določa ta
zakon za ugotovitev, ali kandidat ima strokovno znanje in
sposobnosti za opravljanje sodniške službe oziroma izpolnjuje pogoje za napredovanje.

22. člen
Če je razpis prostega sodniškega mesta neuspešen, je ministrstvo za pravosodje dolžno ponoviti razpis v roku enega
meseca.
23. člen
Sodnik nastopi sodniško službo z dnem, ko pred predsednikom državnega zbora izreče naslednjo prisego: »Prisegam,
da bom sodniško funkcijo opravljal-a v skladu z ustavo in
zakonom ter sodil-a po svoji vesti in nepristransko.«
3. oddelek: Sodniško napredovanje
24. člen
Z nastopom sodniške službe pridobi sodnik pravico do napredovanja.
Napredovanje zajema napredovanje v plačilnih razredih,
napredovanje na višje sodniško mesto in napredovanje
v položaj svetnika.
O napredovanju odloča sodni svet po izvedenem postopku
ugotavljanja strokovnosti in uspešnosti sodniškega dela.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odloča o napredovanju sodnika na mesto vrhovnega sodnika državni zbor na
predlog sodnega sveta; o njegovem napredovanju na mestu
vrhovnega sodnika in napredovanju v položaj svetnika vrhovnega sodišča pa odloča sodni svet.

28. člen

Kriteriji iz prejšnjega odstavka obvezujejo tudi personalne
svete.
29. člen
Če se na razpisana prosta sodniška mesta prijavijo sodniki, ki
izpolnjujejo po določbah tega zakona pogoje za napredovanje na višje sodniško mesto, imajo ob enakih sposobnostih,
znpqju in strokovnem ugledu prednost pred kandidati, ki še
V*o izvoljeni za sodnike.
30. člen
Ocena sodniške službe se sestavi ob upoštevanju naslednjih
kriterijev:
1. strokovno znanje in strokcina dejavnost,
2. delovne sposobnosti in sposobnost pravilnega obravnavanja pravnih vprašanj,
3. varovanje ugleda nepristranskega sodnika, vestnost, zanesljivost, odločnost in marljivost pri izvrševanju delovnih obveznosti,
4. sposobnost ustnega in pisnega izražanja,
5. sposobnost komuniciranja in dela s strankami,
6. odnos do sodelavcev in obnašanje zunaj službe,
7. sposobnost opravljanja nalog vodstvenega mesta, če je
sodnik imenovan na takšno mesto.

Imenovanje na podlagi napredovanja se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

V okviru kriterija iz prve točke prejšnjega odstavka se upošteva predvsem strokovnost, ki je razvidna iz sodnikovega
dela in se ugotavlja na podlagi ocenjene kvalitete sodnih
odločb, strokovnost, ki je dosežena z opravljenim magistrskim ali specialističnim podiplomskim študijem oziroma pridobljenim naslovom doktorja znanosti, ter ugled, ki ga je
sodnik dosegel s svojim delom v strokovni javnosti.

25. člen

31. člen

Zoper odločbo sodnega sveta o imenovanju na sodniško
mesto oziroma na položaj svetnika in zoper odločbo glede
uvrstitve v plačilni razred se sodnik lahko pritoži v roku osmih
dni od njenega prejema.

Za kandidate, ki se prvič potegujejo za sodniško službo, se
smiselno uporabljajo kriteriji iz prejšnjega člena.

O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča sodni
svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.

Za sodnike personalni svet izdela oceno sodniške službe
vsakih šest let, pred tem časom pa na zahtevo sodnega sveta,
predsednika sodišča ali sodnika, vendar ne preje kot v dveh
letih po izdelani prejšnji oceni.

26. člen

32. člen

Sodnik napreduje v višji plačilni razred vsaka tri leta, razen
v primeru, ko je za ta čas z oceno sodniškega dela ugotovljeno, da ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, oziroma, če
tako določa pravnomočna odločba disciplinskega sodišča.

Ne glede na določbo prejšnjega ocjstavka se za sodnika
v prvih dveh letih opravljanja sodniške funkcije izdela ocena
sodniške službe vsako leto.

27. člen

Sodniki, ki so imenovani v položaj svetnika, se ne ocenjujejo,
razen če to v zvezi z disciplinskim postopkom ali v zvez'
z napredovanjem na višje sodniško mesto zahteva sodni svet.

Sodnik lahko napreduje na prvo naslednje višje sodniško
mesto. Sodnik lahko napreduje na višje sodniško mesto po
drugem napredovanju v višji plačilni razred na istem sodniškem mestu, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
Položaj svetnika pridobi višji oziroma vrhovni sodnik pri tretjem uspešnem napredovanju na tem mestu, če ta zakon ne
določa drugače.
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33. člen
Z oceno sodniške službe personalni svet ugotovi, da sodnik:
1. ne ustreza sodniški službi;
2. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje;
3. izpolnjuje pogoje za napredovanje;
4. izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje.
poročevalec

34. film
Če iz ocene izhaja, da sodnik ne ustreza sodniški službi, ga
zadenejo posledice iz prvega odstavka 35. člena tega zakona.
Če tudi iz naslednje ocene izhaja, da sodnik ne ustreza sodniški službi, mu sodniška funkcija preneha.
Oceno sodniške službe iz prejšnjega odstavka je treba pred
njenim učinkovanjem predložiti v potrditev sodnemu svetu.
35. člen
Če iz ocene izhaja, da sodnik ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, ne more biti imenovan na višje sodniško mesto ali na
položaj svetnika in ne more biti uvrščen v višji plačilni razred,
dokler ni z oceno ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.
Če po določbah tega zakona ni ovir za napredovanje oziroma
če iz ocene izhaja, da sodnik izpolnjuje pogoje za napredovanje, ga sodni svet v skladu s pogoji tega zakona uvrsti v višji
plačilni razred oziroma imenuje na položaj svetnika.
Če iz ocene izhaja, da sodnik izpolnjuje pogoje za hitrejše
napredovanje, lahko napreduje na višje sodniško mesto že po
prvem napredovanju v višji plačilni razred ne glede na
določbe 10. do 12. člena tega zakona, oziroma na položaj
svetnika višjega ali vrhovnega sodišča že pri drugem napredovanju v višji plačilni razred, oziroma na položaj svetnika
okrajnega ali okrožnega sodišča v skladu z določbo tretjega
odstavka 27. člena tega zakona.
36. člen
Oceno sodniške službe izdela personalni svet okrožnega
sodišča za okrajne in okrožne sodnike, ki opravljajo sodniško
službo v teh sodiščih, razen za predsednika in podpredsednika okrožnega sodišča.
Personalni svet višjega sodišča izdela oceno sodniške službe
za predsednike in podpredsednike okrožnih sodišč ter za
sodnike, ki opravljajo sodniško službo na višjih sodiščih,
razen za predsednika in podpredsednika tega sodišča.
Personalni svet vrhovnega sodišča izdela oceno sodniške
službe za predsednike in podpredsednike višjih sodišč ter za
sodnike, ki opravljajo sodniško službo v tem sodišču.
37. člen
Oceno sodniškega dela pošlje personalni .svet sodniku in
predsedniku sodišča pisno in zaupno.
Sodnik oziroma predsednik sodišča, ki se z oceno ne strinja,
lahko ugovarja v roku osmih dni pri personalnem svetu neposredno višjega sodišča, ki lahko zahteva od pristojnega personalnega sveta ponovno izdelavo ocene z upoštevanjem mnenja personalnega sveta višjega sodišča.
Personalni svet vrhovnega sodišča mora po ugovoru sodnika
oziroma predsednika tega sodišča ponovno obravnavati izdelano oceno in jo, če večina članov meni, da je ugovor utemeljen, spremeniti.
III. poglavje: SODNIŠKE DOLŽNOSTI IN NEZDRUŽLJIVOST
SODNIŠKE FUNKCIJE
38. člen

njihovih pravnih in dejanskih razmerjih v okviru opravljanja
službe, ter varovati tajnost vseh podatkov, do katerih javnost
nima dostopa.
Sodnik se ne sme vnaprej v javnosti izražati o pravnih in
dejanskih vprašanjih, ki so predmet zadeve, o katerih še ni
pravnomočno odločeno oziroma zadeve, v kateri je vloženo
kakšno izredno pravno sredstvo.
40. člen
Sodnik ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi
z njegovo službo. Prav tako ne smejo sprejemati daril ali
drugih koristi v zvezi s sodnikovo službo njegov zakonec in
drugi družinski člani, sorodniki in druge osebe, ki živijo s sodnikom v skupnem gospodinjstvu.
41. člen
Če je sodnik izvoljen za predsednika republike, poslanca,
sodnika ustavnega sodišča ali predsednika vlade, varuha človekovih pravic oziroma njegovega namestnika oziroma imenovan za ministra, mu sodniška funkcija ter vse pravice in
dolžnosti iz sodniške službe mirujejo.
42. člen
Sodnik ne sme opravljati odvetniških ali notarskih poslov
oziroma gospodarske ali druge pridobitne dejavnosti.
Sodnik ne sme opravljati posiovodskih poslov in ne sme biti
član upravnega ali nadzornega odbora gospodarske družbe
ali druge pravne osebe, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo.
43. člen
Sodnik ne sme sprejeti nobene zaposlitve ali dela, ki bi ga
oviralo pri opravljanju službe ali nasprotovalo ugledu sodniške službe oziroma vzbujalo vtis, da pri opravljanju svoje
službe ni nepristranski.
Sodnik sme opravljati pedagoška, znanstvena, publicistična,
raziskovalna ali druga podobna dela v pravni stroki, če s tem
ni ovirano opravljanje sodniške službe.
Za opravljanje del iz prejšnjega odstavka ali drugih del, ki jih
sodnik lahko opravlja poleg sodniške službe, sodnik ne sme
skleniti delovnega razmerja.
44. člen
O sprejemu dela, ki ga sodnik lahko opravlja poleg sodniške
službe, mora sodnik predhodno pisno obvestiti predsednika
sodišča, predsednik sodišča pa predsednika neposredno višjega sodišča.
Če predsednik sodišča meni, da gre za delo, ki ga sodnik po
določbah tega zakona ne sme opravljati, predlaga sodnemu
svetu, da odloči o nezdružljivosti dela s sodniško funkcijo, in
o tem obvesti sodnika.
Če sodni svet odloči, da je delo nezdružljivo s sodniško
funkcijo, ga sodniku prepove sprejeti.
IV. poglavje: SODNIŠKE PRAVICE
1. oddelek: Sodniška plača In nadomestila
45. člen

Sodnik se mora vselej vesti tako, da varuje nepristranskost in
neodvisnost sojenja, sodniški ugled in samostojnost sodne
oblasti.

Sodnik ima pravico do plače, ki ustreza sodniškemu mestu
oziroma položaju, na katerega je imenovan.

Sodnik ne sme ovirati delovanja sodišča zaradi uveljavljanja
svojih pravic.

Sodniki so razvrščeni v tri plačilne skupine, znotraj katerih so
določeni plačilni razredi, ki so izraženi v koeficientih. Za
predsednike sodišč so določeni posebni plačilni razredi.

39. člen
Sodnik je dolžan ohraniti zase vse, kar je zvedel o strankah in
poročevalec

V prvi plačilni skupini so okrajni in okrožni sodniki ter svetniki
okrajnih sodišč.
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V drugi plačilni skupini so svetniki okrožnih sodišč, višji
sodniki in svetniki višjih sodišč.

50. člen

V tretji plačilni skupini so vrhovni sodniki in svetniki vrhovnega sodišča.

Okrajni sodnik se ob izvolitvi uvrsti v plačilni razred 3,9 in je
lahko uvrščen največ v plačilni razred 6,6. Okrožni sodnik se
ob izvolitvi uvrsti v plačilni razred 5,3.

46. člen
Osnova za obračun sodniške plače znaša 26.000 SIT.
Osnova iz prejšnjega odstavka se usklajuje na enak način kot
osnova za obračun plače poslanca ali člana vlade.
Osnovo iz prejšnjega odstavka ugotovi na predlog ministra za
pravosodje sodni svet.
Sklep sodnega sveta iz prejšnjega člena se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
47. člen
Sodniška plača se določi tako, da se osnova iz prejšnjega
člena pomnoži s koeficientom plačilnega razreda in poveča
za sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije
(v nadaljnjem besedilu: sodniški dodatek), skupni znesek pa
poveča za odstotek za delovno dobo.
Sodniški dodatek znaša za sodnike iz prve plačilne skupine
25%, za sodnike iz druge plačilne skupine 35% in za sodnike
iz tretje plačilne skupine 50%.
Sodniška plača se poveča za 0,5% za vsako začeto leto
delovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5% se za
sodnice, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za
0,25% za vsako začeto leto nad 25 let.
Sodnikom, ki opravljajo dežurno preiskovalno službo, pripada poseben dodatek za delo, ki se po veljavnih predpisih
šteje kot poseben delovni pogoj. Dodatek se obračuna na
način, ki je določen za zagotavljanje sredstev za dodatke
v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden, organom, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije.
48. člen
Znotraj posameznih plačilnih skupin se določijo naslednji
plačilni razredi:
II. skupina
II. skupina
I. skupina
3,9
4
4,4
4,9
5,3
7
5,8
8
7.3
6,2
8,3
7,6
6,6
8.4
9
7,1
Predsednikom oziroma predstojnikom sodišč se plača, določena po 47. členu tega zakona, poveča za dodatek na vodstveno funkcijo, ki znaša:
- za predstojnika okrajnega sodišča 9,5%, razen za predstojnika okrajnega sodišča v Ljubljani in Mariboru, ki znaša 10%;
- za predsednika okrožnega sodišča 10%;
- za predsednika višjega sodišča 10%;
- za predsednika vrhovnega sodišča 16%.
Podpredsednik sodišča oziroma namestnik predstojnika ima
enako plačo kot svetnik sodišča.
49. člen
Sodnik, ki je dodeljen na delo na vrhovno sodišče, se uvrsti
v prvi naslednji plačilni razred od dotedanjega, vendar najmanj v plačilni razred 5,8.
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Višji ali vrhovni sodnik se ob izvolitvi uvrsti v prvi plačilni
razred druge oziroma prvi plačilni razred tretje plačilne skupine, razen če sodni svet iz posebej utemeljenih razlogov
odloči, da se uvrsti v višji plačilni razred.
Posebej utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka so podani,
kadar je kandidat pred izvolitvijo dalj časa opravljal odvetniški
ali notarski poklic ali funkcijo državnega tožilca ali drugo
pravno delo in si je s svojim delom pridobil visok strokovni
ugled.
51. člen
Sodnik, ki napreduje na višje sodniško mesto, se uvrsti v plačilno skupino v skladu s 45. členom tega zakona in v plačilni
razred, ki je po vrsti naslednji večji od plačilnega razreda, ki
ga je imel sodnik na prejšnjem mestu.
Sodnik, ki napreduje na položaj svetnika, se uvrsti v najvišji
plačilni razred v svoji plačilni skupini, razen svetnika okrožnega sodišča, ki se uvrsti v plačilni razred 7,6.
52. člen
Sodnika uvrsti v plačilni razred sodni svet. Če je uvrstitev
v plačilni razred povezana z imenovanjem na višje sodniško
mesto oziroma na položaj svetnika, je uvrstitev v plačilni
razred sestavni del odločbe o imenovanju. Uvrstitev v plačilni
razred se ne objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije.
53. člen
Sodniška plača, določena po določbah tega poglavja, se
lahko zmanjša le na podlagi pravnomočne sodbe disciplinskega sodišča ali odločbe pristojnega organa za čas, ko je
sodnik začasno odstranjen iz sodniške službe ali je zoper
njega odrejen pripor.
54. člen
Sodnik ima pravico do nadomestila plače v višini plače za čas
letnega dopusta in izrednega plačanega dopusta in za prvih
trideset dni zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe.
*
55. člen
Predpisi o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem in
drugem socialnem zavarovanju, ki veljajo za osebe v delovnem razmerju, se uporabljajo za sodnike, če ni z zakonom
drugače določeno.
Sodniška služba se šteje v delovno dobo.
56. člen
Sodnik ima pravico do drugih osebnih prejemkov in povračil:
1. povračila stroškov za prevoz na delo in z dela,
2. regresa za prehrano med delom,
3. regresa za letni dopust,
4. nadomestila za ločeno življenje,
5. povračila stroškov prevoza ob dela prostih dneh iz kraja,
kjer ima službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča
in nazaj,
6. povračila stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča
v kraj, kjer ima službeno stanovanje, in nazaj,
7. povračila stroškov za izobraževanje,
8. jubilejne nagrade,
9. odpravnine ob odhodu v pokoj.
57. člen
Sodnik ima pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi
poročevalec

potovanji (dnevnice, stroški prevoza, stroški prenočevanja).

64. člen

58. člen

Štipendije se podeljujejo na podlagi razpisa ministrstva za
pravosodje, ki zbere prijave in jih s svojim mnenjem posreduje
sodnemu svetu.

Pogoje in višino prejemkov in povračil iz prejšnjih dveh členov določi sodni svet na predlog ministra za pravosodje.
2. oddelek: Dopusti

'
59. člen

Sodnik ima pravico do letnega dopusta v trajanju do 40
delovnih dni, vendar ne manj kot 30 delovnih dni.
Sodnik ima pravico do izrednega plačanega dopusta do
7 delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih razlogov.
Če sodnik kandidira za poslanca ali predsednika republike,
ima od dneva potrditve kandidature pravico do izrednega
neplačanega dopusta za pripravo na volitve v trajanju trideset
delovnih dni.
V drugih izjemnih primerih se lahko sodniku odobri izredni
neplačani dopust do 30 dni v koledarskem letu.
Primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov določi sodni svet.
60. člen
Sodnik mora poskrbeti, da izkoristi letni dopust tako, da ne bo
ovirano opravljanje sodniške službe. Večji del letnega dopusta izkoristi sodnik v času sodnih počitnic, razen v primeru,
kadar po razporedu opravlja sodniško službo v nujnih zadevah v času sodnih počitnic.
Izraba letnega dopusta se določi z letnim razporedom dela.
Sodnik lahko spremeni čas izrabe ob upoštevanju določbe
prvega odstavka tega člena in po vnaprejšnjem obvestilu
predsednika sodišča.
61. člen
Izredni dopust odobri predsednik sodišča, za predsednika
sodišča predsednik neposredno višjega sodišča, za predsednika vrhovnega sodišča predsednik sodnega sveta.
6e predsednik sodišča zavrne zahtevo za odobritev izrednega
dopusta, ima sodnik pravico, da se zoper odločitev v roku
Petih dni pritoži.O pritožbi odloči personalni svet.
3. oddelek: Službeno oblačilo
62. člen
Sodniku pripada službeno oblačilo, to je sodniška toga.
Vrste službenih oblačil za sodnike na posameznih sodniških
mestih oziroma položajih in način nošenja predpiše minister
*a pravosodje.
4. oddelek: Sodniško Izobraževanje
63. člen
Sodniške štipendije se pod pogoji tega zakona podeljujejo
sodnikom za podiplomski študij prava ter za specialistični
Studij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabUanje na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je povedano s sodniškim delom.
Sodniška štipendija predstavlja povračilo stroškov izobraževanja,, vključno z nabavo potrebne strokovne literature, če
mora sodnik v času izobraževanja bivati zunaj svojega stalnega prebivališča, pa tudi povračilo stroškov bivanja.
Sredstva za sodniške štipendije se zagotavljajo v proračunu
Republike Slovenije v okviru sredstev ministrstva za pravosodje.
Poročevalec

Sodni svet odloči, katerim najboljšim kandidatom se glede na
letna razpoložljiva sredstva za štipendije dodelijo štipendije.
Postopek in pogoje za podelitev štipendij predpiše minister za
pravosodje.
Če izobraževanje zahteva sodnikovo odsotnost, ima sodnik, ki
mu je štipendija podeljena, pravico do odsotnosti s pravico do
nadomestila plače v višini plače.
65. člen
Sodnik ima pravico do udeležbe v izobraževalnih oblikah, na
posvetovanjih ali na drugih srečanjih pravnih strokovnjakov.
V primerih iz prejšnjega odstavka ima sodnik pravico biti
odsoten v času, ki je potreben za udeležbo, s pravico do
nadomestila v višini plače in povračila stroškov po določbah
tega zakona.
O udeležbi sodnika odloči na podlagi prijav sodnikov predsednik sodišča, ki mora skrbeti, da se sodniki z določenega
pravnega področja enakomerno izmenjavajo v udeležbi izobraževalnih ali posvetovalnih oblik iz prvega odstavka tega
člena.
66. člen
Pravico do odsotnosti po določbi četrtega odstavka 64. člena
tega zakona s pravico do nadomestila v višini plače ima tudi
sodnik, ki se na svoje stroške izobražuje na podiplomskem
študiju prava ali v drugih oblikah usposabljanja po določbi
prvega odstavka 63. člena tega zakona.
5. oddelek: Premestitev sodnika In dodelitev sodnika
drugemu sodišču
67. člen
Sodnika ni dovoljeno premestiti na drugo sodišče ali na delo
v drug organ brez njegove vnaprejšnje pismene privolitve,
razen v primerih, ki jih določa ta zakon.
Izjemoma je lahko sodnik premeščen na drugo sodišče brez
njegove privolitve:
1. če se odpravi sodišče, v katerem sodnik opravlja sodniško
službo;
2. če se bistveno za daljši čas zmanjša obseg dela sodišča,
v katerem sodnik opravlja sodniško službo;
3. če se spremeni organizacija sodišč;
4. v drugih primerih, ko zakon tako določa.
V primerih iz prejšnjega odstavka- je treba sodniku zagotoviti
enako sodniško mesto in enak plačilni razred, ki ga je imel
pred premestitvijo. Če to ni mogoče, se sodnika razporedi na
drugo sodniško mesto, ima pa pravico zadržati svoj prejšnji
sodniški položaj kot naziv in svoj prejšnji plačilni razred, če
sta bila višja, in pravico do napredovanja, kot ga je imel pred
premestitvijo.
68. člen
O premestitvi oziroma dodelitvi sodnika odloča sodni svet,
razen v primeru disciplinske sodbe, ko sodni svet izvede
premestitev sodnika.
69. člen
Okrajni ali okrožni sodnik je lahko dodeljen na delo na
vrhovno sodišče.
O dodelitvi odloča sodni svet na predlog predsednika vrhov49

nega sodišča po pisni privolitvi sodnika.
70. član
Sodnik je lahko največ za dobo šestih mesecev dodeljen
opravljati sodniško službo na drugo sodišče, če je to
potrebno zaradi izjemno povečanega obsega dela tega
sodišča ali zaradi drugih razlogov, ki so povzročili izreden
zaostanek v delu tega sodišča.
V primerih iz prejšnjega odstavka je višji sodnik lahko dodeljen opravljati službo na okrožno sodišče in okrožni sodnik na
okrajno sodišče.
Začasna dodelitev ne posega v sodniški položaj in sodniško
plačo.
O začasni dodelitvi odloča sodni svet na skupni predlog
predsednikov obeh pristojnih sodišč po pisni privolitvi sodnika.
71. člen
Sodnik je lahko dodeljen za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog ministrstvu za pravosodje največ za šest let.
Sodnik iz prejšnjega odstavka obdrži pravico uporabljati
naziv sodnik, vendar hkrati ne more opravljati sodniške funkcije in mu vse druge pravice in obveznosti iz sodniške službe
mirujejo.
Sodniku iz prvega odstavka tega člena pripada najmanj
takšna plača, kot bi jo prejemal, če bi opravljal sodniško
službo, varovane pa so tudi vse njegove pravice do napredovanja na višje sodniško mesto oziroma položaj oziroma višji
plačilni razred po izteku dela v ministrstvu.
O dodelitvi odloči sodni svet na predlog ministra za pravosodje po sodnikovi pisni privolitvi.
72. člen
Sodnik je lahko dodeljen v strokovno službo sodnega sveta
največ za pet let.
Sodnik iz prejšnjega odstavka je lahko v času dela v strokovni
službi v celoti ali deloma oproščen opravljanja sodniške
službe.
O dodelitvi in oprostitvi opravljanja sodniške službe odloči
sodni svet po sodnikovi pisni privolitvi.
V. poglavje: OSEBNA EVIDENCA SODNIKOV
73. član
Za potrebe izvajanja tega zakona ministrstvo za pravosodje
vodi osebno evidenco sodnikov, ki zajema naslednje
podatke:1. osebne podatke,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

odločbe o izvolitvi in imenovanju sodnika,
podatke o uspešnosti v času študija,
podatke o sodniškem pripravništvu,
ocene sodniškega dela,
evidenco napredovanj,
disciplinske sodbe.

Osebni podatki zajemajo podatke o imenu in priimku, datumu
rojstva, stalnem prebivališču, šolanju, izobraževanju in znanju
tujih jezikov ter podatke o družinskem stanju.
Podatki iz osebne evidence so tajni, razen podatkov iz 2. in 6.
točke prvega odstavka tega člena.
Organi, ki so pristojni sprejemati odločitve, o katerih se po
določbi prvega odstavka tega člena vodi osebna evidenca, so
dolžni posredovati podatke ministrstvu za pravosodje, če
podatki niso javno dostopni.
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74. člen
Podatki iz 1., 5. in 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena
se pošiljajo v zapečateni pisemski ovojnici z oznako
»zaupno«, ki jo lahko odpre le pristojni delavec, ki je v ministrstvu za pravosodje pooblaščen za vodenje kadrovske evidence.
Podatki iz prejšnjega odstavka se pošljejo sodnemu svetu na
njegovo zahtevo na način, ki je določen v prejšnjem odstavku,
s tem da se ovojnica odpre med zasedanjem sodnega sveta,
po končani obravnavi pa zapečati in vrne ministrstvu za pravosodje.
VI. poglavja: PRENEHANJE SODNIŠKE FUNKCIJE IN
RAZREŠITEV SODNIKA
1. oddelek: Prenehanje sodniška funkcija
75. član
Sodniku preneha sodniška funkcija po zakonu:
1. z upokojitvijo, ko dopolni 70 let starosti;
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije;
3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost za
opravljanje službe;
4. če se odpove sodniški službi;
5. če se odpravi sodišče in sodniku ni mogoče zagotoviti, da
nadaljuje z opravljanjem sodniške službe v drugem sodišču;
6. če sodnik sprejme funkcijo, začne opravljati dejavnost ali
sklene delovno razmerje oziroma kljub prepovedi opravlja
delo, ki ni združljivo s sodniško funkcijo (42. člen, tretji
odstavek 43. člena in tretji odstavek 44. člena);
7. če iz ocene njegove službe dvakrat zaporedoma izhaja, da
ne ustreza sodniški službi (34. člen).
Šteje se, da je razlog iz 1. točke prejšnjega odstavka nastopil
z iztekom leta, v katerem je sodnik dosegel starostno mejo za
upokojitev, razlog iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka z dnem
pravnomočnosti odločbe pristojnega organa, razlog iz 5.
točke prejšnjega odstavka z dnem prenehanja dela sodišča,
razlog iz 7. točke pa z dnem, ko sodni svet potrdi drugo
oceno.
Sodniška funkcija iz razloga po 4. točki prvega odstavka tega
člena preneha šestdeseti dan po prispetju sodnikove odpovedi v državni zbor, iz razloga po 6. točki pa z dnem nastopa
funkcije oziroma dela, ki ni združljivo s sodniško funkcijo.
76. član
S prenehanjem sodniške funkcije iz razloga po 3. ali 5. točki
prvega odstavka prejšnjega člena pridobi sodnik pravico do
predčasne upokojitve, če izpolnjuje pogoje, ki jih za predčasno upokojitev določajo predpisi o pokojninskem In invalidskem zavarovanju.
77. član
O nastopu razlogov iz prvega odstavka 75. člena tega zakona
obvesti predsednik sodišča sodni svet, ki izda ugotovitveno
odločbo o prenehanju sodniške funkcije.
2. oddalak: Razrešitev sodnika
78. člen
Če sodnik naklepno stori kaznivo dejanje z zlorabo sodniška
funkcije, mora sodišče pravnomočno obsodilno sodbo poslati
sodnemu svetu.
Sodni svet je v primeru Iz prejšnjega odstavka dolžan brez
odlašanja obvestiti državni zbor, ki sodnika razreši.
79. člen
Če je sodnik obsojen zaradi storjenega kaznivega dejanja na
zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, mora sodišče pravporočevalec

nomočno sodbo poslati sodnemu svetu.
Sodni svet v primeru iz prejšnjega odstavka predlaga državnemu zboru, da sodnika razreši.
Če je sodnik obsojen zaradi kaznivega dejanja na zaporno
kazen, ki je krajša od šestih mesecev ali na neprostostno
kazen, predlaga sodni svet državnemu zboru, da sodnika
razreši, če gre za kaznivo dejanje, zaradi katerega je osebnostno neprimeren za opravljanje sodniške funkcije.

V primeru iz prejšnjega odstavka sodnik nima pravice do
povrnitve stroškov, ki so s tem povezani s premestitvijo v drug
kraj.
Te sankcije ni mogoče izreči vrhovnemu sodniku.
86. člen
Disciplinskega postopka zoper sodnika ni mogoče uvesti, ko
pretečeta dve leti od dneva kršitve.
Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v enem letu.

80. člen
Oseba, ki ji je prenehala sodniška funkcija iz razloga 7. točke
prvega odstavka 75. člena tega zakona, oziroma oseba, ki je
bila razrešena po določbah tega zakona, ne more kandidirati
za izvolitev v sodniško funkcijo.
VII. poglavje: DISCIPLINSKI POSTOPKI IN ZAČASNA
ODSTRANITEV IZ SODNIŠKE SLUŽBE
1. oddelek: Disciplinska odgovornost In disciplinske kazni
81. člen
Uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnika ima pravico
zahtevati predsednik sodišča. Na podlagi zahteve predsednika sodišča je disciplinski tožilec dolžan sprožiti disciplinski
postopek.

2. oddelek: Disciplinski organi
87. člen
V disciplinskem postopku odloča na prvi stopnji disciplinsko
sodišče, ki ga sestavlja vrhovni sodnik kot predsednik
sodišča, dva višja sodnika ter okrajni in okrožni sodnik.
Sodišče iz prejšnjega odstavka odloča v posamezni zadevi
v senatu treh sodnikov, v katerem mora biti en član z enakim
položajem sodnika, kot ga ima sodnik, ki je v disciplinskem
postopku.
88. člen
O pritožbah zoper sodbe disciplinskega sodišča prve stopnje
odloča disciplinsko sodišče druge stopnje, ki ga sestavlja
sedem sodnikov vrhovnega sodišča.

Minister za pravosodje ima pravico predlagati uvedbo disciplinskega postopka, če pri izvrševanju pristojnosti službenega nadzora nad delom sodnikov odkrije kršitve, zaradi
katerih je mogoče začeti disciplinski postopek zoper sodnika.

Disciplinsko sodišče iz prejšnjega odstavka odloča v posamezni zadevi v senatu petih sodnikov.

82. člen

89. člen

Disciplinski postopek se uvede zoper sodnika, ki je obtožen,
da krši sodniške dolžnosti oziroma neredno opravlja sodniško
službo.

Sestavo disciplinskega sodišča prve stopnje določi občna
seja vrhovnega sodišča na predlog sodnega sveta, sestavo
disciplinskega sodišča druge stopnje pa občna seja na predlog predsednika vrhovnega sodišča.

83. člen
Disciplinske sankcije po tem zakonu so:
1. premestitev na drugo sodišče;
2. ustavitev napredovanja;
3. zmanjšanje plače.
Premestitev na drugo sodišče se lahko izreče za čas od šestih
mesecev do treh let.
Ustavitev napredovanja se izreče za čas treh let.
Zmanjšanje plače se izreče do višine 20% za čas do enega
leta.
84. člen
če je sodnik kršil ustavo ali huje kršil zakon, pa državni zbor
sodnika na predlog sodnega sveta ne razreši (79. člen), disciplinsko sodišče sodniku izreče eno od disciplinskih sankcij iz
Prvega odstavka prejšnjega člena.
če disciplinsko sodišče ugotovi, da je sodnik kršil sodniške
dolžnosti ali neredno opravljal sodniško službo, mu izreče,
odvisno od teže disciplinske kršitve, eno od disciplinskih
sankcij iz prvega odstavka prejšnjega člena.
Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za lažjo disciplinsko
kršitev in če sodnik pred tem ni bil disciplinsko kaznovan, mu
sodišče lahko namesto disciplinske sankcije izreče ukor.
85. člen
Disciplinska sankcija premestitve se lahko nanaša na sodišče
*a eno stopnjo nižjega položaja ali na sodišče enakega položaja v drugem kraju.
Poročevalec

Sestava disciplinskega sodišča se določi za čas dveh let.
90. člen
Funkcijo disciplinskega tožilca pred disciplinskimi sodišči
opravlja z letnim razporedom dela določeni vrhovni sodnik.
3. oddelek: Disciplinski postopek
91. člen
Kolikor nima ta zakon posebnih določb, se v disciplinskem
postopku smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem
postopku.
92. člen
Disciplinski postopek do pravnomočnosti sodne odločbe ni
javen, razen če obtoženi sodnik izključitvi javnosti izrecno
nasprotuje.
93. člen
O uvedbi preiskave zoper sodnika odloča senat disciplinskega sodišča prve stopnje.
Preiskavo opravlja sodnik disciplinskega sodišča, ki ga določi
s sklepom senat sodišča iz prejšnjega odstavka.
94. člen
Ko disciplinsko sodišče prejme obtožbo zoper sodnika, jo
pošlje sodniku, ki ima pravico ugovarjati zoper obtožbo
pismeno ali ustno na zapisnik v roku osem dni po njenem
prejemu.
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95. člen
Zapisnikar v disciplinskem postopku je sodnik.
Zapisnikarja določi predsednik disciplinskega sodišča.
4. oddelek: Začasna odstranitev iz sodniške službe
96. člen
Če je zoper sodnika uveden kazenski postopek zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja z zlorabo sodniške
funkcije, mora predsednik vrhovnega sodišča sodniku izreči
začasno odstranitev iz sodniške službe (v nadaljnjem besedilu: suspenz).
Če je zoper sodnika uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je
mogoče izreči kazen zapora več kot dve leti, zaradi katere je
sodnik lahko razrešen, predsednik vrhovnega sodišča lahko
izreče suspenz.
O suspenzu predsednika vrhovnega sodišča iz sodniške
službe v primerih iz prejšnjih odstavkov odloči sodni svet.
97. člen
Zoper odločitev o suspenzu, ki mora biti obrazložena, se
sodnik lahko pritoži v petnajstih dneh od prejema odločbe na
sodni svet, predsednik vrhovnega sodišča pa na državni zbor.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
98. člen
Suspenz traja do dokončne odločitve pristojnega organa
o razrešitvi sodnika.
Če se postopek pred kazenskim sodiščem konča tako, da ni
podlage za razrešitev sodnika po tem zakonu, suspenz
z dnem izdaje odločbe, s katero se konča postopek na prvi
stopnji, preneha, z dnem pravnomočnosti take odločbe pa se
odpravi skupaj z vsemi njegovimi posledicami.
99. člen
V času suspenza prejema sodnik nadomestilo plače, ki je
enako polovici plače, ki bi jo prejemal sodnik, če bi delal.
100. člen
Kadar je za začetek kazenskega postopka zoper sodnika
potrebno dovoljenje državnega zbora, mora organ, ki je pristojen zahtevati dovoljenje, o vložitvi zahteve za dovoljenje
obvestiti sodni svet ter ministrstvo za pravosodje.
Kadar je za odreditev pripora zoper sodnika potrebno dovoljenje državnega zbora, mora preiskovalni sodnik pred odreditvijo pripora zaprositi državni zbor za dovoljenje. Državni zbor
odloči o dovoljenju po pridobitvi mnenja sodnega sveta.
101. člen
Sodišče, ki odredi pripor zoper sodnika, mora o tem nemudoma obvestiti predsednika sodišča, v katerem opravlja sodnik sodniško službo, sodni svet ter ministrstvo za pravosodje.
Sodnik, ki je v priporu, ima pravico do nadomestila plače
v enaki višini kot sodnik, ki je v suspenzu, če preživlja družino,
sicer pa le v višini ene tretjine plače.

V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da se sodnik
odpove svojemu mandatu, zaradi česar se njegovo sodniško
mesto šteje za prosto in ga mora ministrstvo za pravosodje
razpisati v petnajstih dneh po prejemu kandidature sodnika,
ki mora vsebovati vse sestavine, ki se po določbah tega
zakona zahtevajo za prijavo na prosto sodniško mesto.
Sodniku iz prvega odstavka tega člena preneha sedanji mandat z dnem, ko državni zbor izvoli sodnika na podlagi razpisnega postopka iz prejšnjega odstavka.
Pravica iz prvega odstavka tega člena gre tudi sodnikom, ki
ob uveljavitvi tega zakona opravljajo funkcijo predsednika
sodišča, s tem da prijavijo kandidaturo za izvolitev v sodniško
funkcijo po določbah tega zakona.
103. člen
Prosta sodniška mesta sodnikov iz tretjega odstavka 8. člena
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije
(Uradni list RS, št 33/91) in sodnikov, ki po določbi prvega in
drugega odstavka 8. člena citiranega ustavnega zakona nadaljujejo mandat, se razpišejo tri mesece pred iztekom mandata
sodnikov.
104. člen
Za sodnike iz prvega odstavka 102. člena tega zakona in
prejšnjega člena, ki prijavijo kandidaturo na razpisano prosto
sodniško mesto, zahteva sodni svet izdelavo ocene sodniškega dela. Ocena sodniškega dela je sestavni del prijave
sodnika.
Ocena po prejšnjem odstavku je strokovna ocena sodniškega
dela, ki jo za sodnike sodišč prve stopnje izdelajo pristojna
višja sodišča, za sodnike višjih sodišč vrhovno sodišče, za
sodnike vrhovnega sodišča pa to sodišče na občni seji. Strokovni oceni, ki se izdela po kriterijih iz 30. člena tega zakona,
je treba priložiti poročila o opravljenih inštruktažnih pregledih, ki so jih opravila pristojna sodišča in se nanašajo na delo
sodnika.
Sodišča iz prejšnjega odstavka morajo predložiti sodnemu
svetu oceno sodniškega dela v petnajstih dneh od zahteve.
Do uveljavitve zakona, ki bo urejal pristojnost in organizacijo
delovnih in socialnih sodišč, izdela oceno sodniškega dela za
sodnike Sodišča združenega dela Republike Slovenije to
sodišče na občni seji.
105. člen
Z opravljanjem sodniške službe po določbah tega zakona je
izenačeno opravljanje sodniške funkcije po dosedanjih predpisih in opravljanje javnotožilske funkcije ter delo višjih strokovnih sodelavcev.
Pogoj iz 4. točke 8. člena tega zakona izpolnjuje tudi, kdor je
pred 25. 6.1991 pridobil strokovni naslov diplomirani pravnik
v kateri od republik bivše SFRJ.
Do uveljavitve zakona, ki bo urejal pravniški državni izpit, se
šteje, da izpolnjuje pogoj iz 5. točke 8. člena tega zakona,
kdor ima opravljen pravosodni izpit ali kak drug izpit, ki je po
zakonu izenačen s pravosodnim izpitom.
106. člen

VIII. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
102. člen

Pravice po tem zakonu se zagotavljajo sodnikom, ki so sodniško funkcijo opravljali ob uveljavitvi tega zakona, in ki so
izvoljeni za sodnike po določbah tega zakona, z dnem
nastopa sodniške službe, kolikor ta zakon ne določa drugače.

Sodniki, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo sodniško
funkcijo na rednih sodiščih in sodiščih združenega dela, '
imajo pravico pred iztekom svojega mandata prijaviti kandidaturo za izvolitev v sodniško funkcijo po določbah tega
zakona. Kandidaturo prijavijo ministrstvu za pravosodje.

Okrajni sodniki, ki so pred izvolitvijo za sodnika po določbah
tega zakona najmanj petnajst let opravljali sodniško funkcijo,
pridobijo hkrati z izvolitvijo pravico do naziva svetnika okrajnega sodišča in uvrstitve v ustrezni plačilni razred.
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107. člen
Za sodnike, ki nadaljujejo funkcijo v smislu 8. člena ustavnega
zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, veljajo glede
dolžnosti in pravic določbe tega zakona, razen določb četrtega in petega oddelka IV. poglavja tega zakona ter določb
prvega do tretjega oddelka VII. poglavja tega zakona. Po
izteku mandata imajo, če niso izvoljeni v sodniško funkcijo po
določbah tega zakona, pravice, ki so jih dosedanji predpisi
določali za sodnike, ki niso bili ponovno izvoljeni.
Sodnika iz prejšnjega odstavka uvrsti sodni svet v plačilni
razred, ki ustreza dosedanji dolžini opravljanja sodniške funkcije na sodišču, na katerem nadaljuje delo, ob smiselni uporabi določb tega zakona o napredovanju sodnika in ob upoštevanju razvrstitve po določbi 122. člena zakona o sodiščih.
Pri sodnikih temeljnih sodišč iz prvega odstavka tega člena, ki
s® razporedijo na okrajna in okrožna sodišča, se praviloma
^eje za uvrstitev v plačilni razred po določbi prejšnjega
odstavka čas prvih štirih let opravljanja sodniške funkcije
sodnika
temeljnega sodišča za čas opravljanja službe okrajn
ega sodnika, čas, ki presega štiri leta, pa za čas opravljanja
sodniške službe okrožnega sodnika.

Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji dne 12.10.1993
opravil prvo obravnavo predloga zakona o sodniški službi.
Državni zbor je predlagatelju naložil pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo v skladu s stališči in sklepi, ki jih
ie sprejel, ter naložil proučitev in v največji možni meri upoštevanje opozoril in pripomb Sekretariata za zakonodajo in
Pravne zadeve.
Ha podlagi navedenega je v skladu s stališčem, da je treba
dati več pristojnosti sodnemu svetu in precizirati odnos do
Državnega zbora Republike Slovenije predlagatelj dodelal
^katere določbe, ki urejajo posamezna vprašanja. Na
določbo v zvezi s postavljanjem in razrešitvijo prdsednikov
Sodišč je predlagatelj opozoril že v obrazložitvi predloga
zakona o sodiščih za drugo obravnavo. Poleg navedenega pa
I? spremenjena določba tretjega odstavka 19. člena tako, da
le odločitev o tem, ali se v primeru zavrnitve predloga sodega sveta takoj razpiše ponovno mesto ali ne, prepuščena
s
odnemu svetu. Le-ta lahko namreč opravi ponovno izbiro
'ned že prijavljenimi kandidati, lahko pa odloči, če ni primernih
kandidatov, da se mesto ponovno razpiše. Večja precizacl
la razmerja med sodnim svetom in državnim zborom po
Mnenju predlagatelja ni mogoča. Sodnemu svetu ustava daje
Wogo predlagatelja za imenovanje sodnikov. To je tudi edina
^stavno opredeljena pristojnost sodnega sveta, vse ostale, ki
Po
mnenju predlagatelja bistveno krepijo položaj sodnega
Sw
efa, so predlagane v zakonu. Menimo pa, da zakonska
Ureditev
ne more spreminjati ustavno določenih odnosov med
,e
ma dvema organoma, niti ne more posegati v ureditev
v
Prašanj, ki so predmet poslovnika Državnega zbora, ker gre
**n ureditev načina notranjega poslovanja državnega zbora
< Pr., ali lahko komisija državnega zbora, pristojna za kadrovs
«o področje, razpravlja in sprejema mnenje o zasedbenih
Predlogih sodnega sveta).
^ skladu s stališčem, ki zadeva materialno neodvisnost soda in način določanja sodniških plač, so predlagane
"oločbe takšne, da jo po mnenju predlagatelja zagotavljajo,
redlagane plače za sodnike izhajajo iz načelnega stališča, da
yorajo biti relativna razmerja med nosilci posameznih državah
funkcij opredeljena tako, da zagotavljajo predsedniku
*rhovnega sodišča plačo med predsednikom ustavnega
*°dišča In sodnikom ustavnega sodišča. V sistemu napredo*r>ja pa mora biti zagotovljen takšen razpon v plačah od
'artne pozicije do najvišje funkcije, ki utemeljuje napredovale'■
Temu ustrezno so postavljeni koeficienti in predlagani
Q
odatki.
V skladu s stališčem, da je treba ustvariti podoben
f
's em, kot velja za ostali dve veji oblasti, tudi za sodniške
"Ječe, je po mnenju predlagatelja določba drugega odstavka
člena, ki zavezuje k usklajevanju zakonsko določene
stv
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Za sodnike iz prvega odstavka tega člena se, razen v primeru
iz prvega odstavka 102. člena tega zakona, uporabljajo
določbe dosedanjih predpisov, ki se nanašajo na razrešitev
sodnika.
108. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se za sodnike preneha uporabljati določba 36. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92).
109. člen
Določbe tega zakona o plačah sodnikov se pričnejo uporabljati s 1. 7. 1994, za sodnike, ki pred tem dnem nastopijo
sodniško službo po določbah tega zakona, pa z dnem, določenim v prvem odstavku 106. člena tega zakona.
Z datumom iz prejšnjega odstavka se za sodnike preneha
uporabljati zakon o sodniških plačah in drugih prejemkih
(Uradni list RS, št. 10/93).
110. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

osnove na enak način, kot naj to velja za poslance in člane
vlade glede na čas uveljavitve zakona. Ob tako predlaganih
določbah želi predlagatelj opozoriti, da je težko natančno
napovedati finančne posledice predlaganih rešitev zaradi
tega, ker bodo sodniki glede na že obstoječo sodniško prakso
razvrščeni v različne plačilne razrede, vendar predlagatelj
ocenjuje, da predlagane določbe v primerjavi z določbami iz
prve obravnave (ki so bile prilagojene sedanjemu obsegu
sredstev, ki se zagotavlja v proračunu za sodniške plače),
pomenijo cca 24% povečanje potrebnih sredstev za sodniške
plače.
V skladu s stališčem, da je treba v prehodnih določbah urediti
status predsednikov sodišč, je v skladu z drugimi sklepi državnega zbora izrecno predlagana določba četrtega odstavka
102. člena v delu, ki se nanaša na predsednikovo sodno
funkcijo, v delu, ki se nanaša na predsedniški položaj, pa so
opredeljene rešitve v prehodnih določbah predloga zakona
o sodiščih.
V skladu s stališčem, da je treba postaviti visok prag za vstop
v sodniško funkcijo z najmanj šestletnim opravljanjem pravne
dejavnosti v sodstvu oziroma ustrezno daljšo dobo na drugih
področjih, so oblikovane določbe 9. do 12. člena s tem, da
predlagatelj posebej opozarja na določbo 7. člena predloga
zakona, ki izrecno zavezuje, da mora kandidat izpolnjevati
splošne pogoje, ki so predlagani v 8. členu, in poleg njih glede
na to, za katero sodniško mesto se poteguje, še pogoje, ki so
opredeljeni v pravkar citiranih določbah. Pri tem je izhodišče
postavljeno v določbi prvega odstavka 9. člena, pri kateri je
treba upoštevati, da ima kandidat po opravljenem pravniškem
državnem izpitu že opravljeno pravno prakso na sodišču
v trajanju dveh let, zato se poleg tega zahteva še dodatna štiri
leta pravne prakse v sodstvu.
V skladu s stališčem, da se mora izbor izvesti na podlagi
javnega natečaja, na katerem se lahko za mesto poteguje več
kandidatov, predlagatelj opozarja, da je v sistemskem delu
zakona, to je v sedanjem 15. členu že vseskozi predviden javni
razpis za zasedbo prostega sodniškega mesta. V skladu s stališčem državnega zbora, da morajo za sodnike, ki bodo ob
uveljavitvi tega zakona že opravljali sodniško funkcijo, veljati
enaki pogoji, kot v bodoče, vključno z zasedbo sodniškega
■mesta na podlagi javnega razpisa, so predlagane določbe
v prehodnih določbah zakona. Tako je v predlagani določbi
, 102. člena predlagana ureditev, ki po mnenju predlagatelja
sledi sklepu državnega zbora. Enako pa tudi v predlagani
določbi 104. člena, kjer se predlaga pridobitev strokovnih
ocen za sodnike. Predlagana določba 103. člena pa se nanaša
na tiste sodnike, ki jim je bil mandat zaradi njegovega poteka
53

z določbo ustavnega zakona podaljšan za čas šestih mesecev
po uveljavitvi te zakonodaje.
Stališču državnega zbora, da mora sodni svet o izboru kandidatov ter o napredovanju odločati na podlagi posebne izdelane strokovne ocene, po mnenju predlagatelja ustreza ureditev, po kateri vlogo takšnega strokovnega ocenjevalca opravljajo personalni sveti, vendar ne sami in z možnostjo dokončnega odločanja, kajti ta mora biti glede na ustavni položaj
sodnega sveta prepuščena sodnemu svetu. Zato je tudi
ustavno določena njegova sestava, saj delo sodnikov na eni
strani kvalificirano lahko ocenjujejo osebe, ki imajo tudi same
takšno lastnost, to je neodvisni sodniki, poleg njih pa pravni
strokovnjaki, ki jih voli državni zbor. To je pravzaprav glavni
smisel vpeljave sodnega sveta v sistem državne ureditve, da
v izbor sodnikov in v odločanje o njihovem napredovanju
vpelje izključno strokovne kriterije. Zato ob sodnemu svetu ne
more biti postavljen vzporedni organ z enakimi ali podobnimi
pristojnostmi, npr. še dodatna strokovna komisija, ki bi, če bi
jo hoteli vpeljati, spet morala biti sestavljena iz sodnikov in
pravnih strokovnjakov, vendar potem ne bi potrebovali sodnega sveta.
V skladu s stališčem, da je treba med kriterije za napredovanje
sodnika uvrstiti ugled, ki ga sodnik uživa, ter podrobneje
opredeliti, na čem naj temelji strokovna presoja sodnikovega
dela, je predlagana dopolnitev določbe 30. člena z novim
drugim odstavkom, ki precizneje opredeljuje navedene kriterije. V skladu s stališčem državnega zbora je v določbi 41.
člena med drugimi funkcijami, ki povzročijo mirovanje sodniške funkcije, našteta tudi funkcija varuha človekovih pravic.
Predlagatelj je v skladu s stališčem državnega zbora črtal iz
zakona vse tiste določbe, ki se nanašajo na uveljavljanje
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, razen
določbe prvega odstavka 55. člena, ki odkazuje na uporabo
splošnih predpisov s tega področja tudi za sodnike.
Predlagatelj je proučil pripombe in opozorila Sekretariata za
zakonodajo in pravna vprašanja in jih večinoma upošteval,
razen nekaterih, za katere je podana posebna obrazložitev.
V zvezi z opozorilom, da zakon ni celovito uredil instituta
službenega razmerja ter s potrebo po opredelitvi, v kakšni
meri naj bi se delovnopravna zakonodaja uporabljala za sodnike, mora predlagatelj pojasniti, da navedeno ne drži. Delovnopravna zakonodaja, ki velja za delojemalce, namreč prav
v nobenem delu ne more veljati za sodnike, kot tudi ne velja za
poslance, kajti tudi ti so po naravi poklicnega opravljanja
poslanske funkcije v službenem razmerju z Republiko Slovenijo. Zato zakon o sodniški službi po mnenju predlagatelja
ureja vse elemente uslužbenskega razmerja, kar bi sicer
moralo biti definirano (na nekoliko drugačen način seveda)
tudi za državne uradnike. Sprememba sistema državne ureditve namreč narekuje tudi spremembo doslej povsem neustrezne ureditve, po kateri je veljalo in na nekaterih področjih
še velja, da je nosilec funkcije oblasti prav tako v delovnem
razmerju. Predlog zakona opredeljuje vse tiste elemente, ki so
posledica poklicnega opravljanja državne funkcije in to funkcije oblasti. Nosilec takšne funkcije pa ne more biti v položaju
delojemalca in s tem v delovnem razmerju. Od tod tudi
izrecna potreba po določbah, ki določajo, da se čas opravljanja funkcije šteje v delovno dobo ter da se uporabljajo tudi za
sodnike nekateri predpisi, ki se sicer nanašajo na osebe
v delovnem razmerju (npr. pokojninsko in invalidsko zavarovanje).
Iz zakonskega besedila so izpuščene vse določbe, ki so se
nanašale na položaj sodnika z omejenim mandatom.
V skladu z opozorilom na ustreznejšo opredelitev zahteve po
osebnostni primernosti kandidata za sodniško funkcijo je
spremenjena določba 8. člena s tem, da se dodatno v negativnem pomenu predlaga podrobnejša opredelitev kriterijev, na
podlagi katerih bi se lahko utemeljeno štelo, da je ta pogoj
podan.
V skladu s pripombo glede ureditve sorodstvenih razmerij kot
izključitvenega razloga za opravljanje funkcije na istem
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sodišču je predlagatelj to določbo črtal. Strinjati se je treba
s stališčem Sekretariata, da norma, kot je bila oblikovana
v prejšnjem zakonskem tekstu brez opredelitve pravnih posledic za njeno neizvajanje, ni smiselna. Na drugi strani pa
predlagatelj ocenjuje, da takšnega pogoja s strožjimi posledicami v tako majhnem pravnem prostoru, kot je slovenski, ne
more predlagati. Zagotovitev nepristranskosti v vsaki posamezni zadevi pa je že ustrezno urejena v določbah, ki urejajo
sodne postopke.
V skladu z opozorilom Sekretariata, da utegne določba, ki je
opredeljevala, da sodnik ne sme krniti delovanja sodišča,
pomeniti nejasnost, je predlagatelj v določbi 38. člena predloga oblikoval določbo tako, da bo iz nje razviden pomen, ki
se zasleduje z njo. V prvem odstavku tega člena se zato
sodniku zapoveduje, da se mora vselej obnašati tako, da
varuje dostojanstvo svoje službe in temeljne postulate sodstva. Drugi odstavek pa se nanaša na situacije, v katerih
sodnik uveljavlja svoje pravice, ki mu gredo kot vsakemu
drugemu državljanu, vendar zaradi tega ne sme biti ovirano
delovanje sodišča. Njegove pravice so v tem delu omejene
s pravicami vseh tistih, ki na podlagi določbe 23. člena ustave
uveljavljajo pravico do sodnega varstva, ki mora biti zagotovljena brez nepotrebnega odlašanja, oziroma kot pravi evropska konvencija o človekovih pravicah »znotraj razumljivo
določenega časa".
V skladu z opozorilom Sekretariata je v prvem odstavku 47.
člena posebej opredeljeno, da pripada sodniški dodatek sodniku zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije z opravljanjem
drugih funkcij in dejavnosti, prav tako pa je v 50. členu
dodana nova določba zadnjega odstavka, ki opredeljuje, kdaj
so podani posebej utemeljeni razlogi, ki sodnemu svetu omogočajo uvrstitev v višji plačilni razred od začetno določenega
v plačilni skupini.
Smisel predlagane določbe 53. člena, ki jo predlagatelj ohranja v enakem besedilu, kot je bila predlagana v prejšnjem
tekstu, ni v razmerju do določb tega zakona, kajti glede teh je
z razlago jasno mogoče ugotoviti, kakšen je način določanja
sodniške plače, ki jo zagotavlja zakon. In če se npr. v skladu
z določbami tega zakona zmanjša sodniška plača zaradi tega,
ker se zmanjša tudi osnova za določitev plač poslancev in
ministrov, je to še vedno plača, ki je zagotovljena po določbah
tega zakona. Smisel te določbe je v tem, da zunaj določb tega
zakona ni mogoče posegati v sodniško plačo, kar pomeni
npr., da Vlada ne more zatrjevati, da v proračunu ni na
razpolago zadostnih sredstev in zato lahko sodnikom zagotavlja le nižjo plačo, kot bi jim šla po določbah tega zakona
oziroma ta določba vlado tudi zavezuje, da v proračunu predlaga za sodniške plače zagotovitev takšnih sredstev, ki omogočajo sodniške plače po tem zakonu.
Pripomba Sekretariata, ki se nanaša na ureditev razrešitve
sodnika, je po našem mnenju posledica nerazumevanja predlagane ureditve. Zakon namreč ne predvideva postopka razrešitve v primerih, ki jih ne predvideva že ustava, predlagani
zakon za nekatere teh primerov določa postopek, za druge p&
podrobneje opredeljuje razrešitvene razloge. Zato je treba
pojasniti najprej načelno izhodišče, to pa je, da je sodnik
lahko razrešen le na podlagi razlogov, ki so bili ugotovljeni
v postopku pred organom, ki ima enak položaj kot sodnik, to
je pred sodiščem. Le tako je lahko zagotovljena sodnikovi
neodvisnost, in ta mora biti v postopku razrešitve bistveno
bolj varovana kot v postopku postavitve sodnika. V skladu
z navedenim je predlagan v 78. členu predloga zakona postopek v primeru situacije, ki jo ureja ustava v določbi tretjega
odstavka 132. člena. V tem primeru je namreč razrešiten
sodnika obvezna in ta obveza zavezuje tudi državni zbor. Zato
tudi sodni svet glede tega ne more postopati drugače, kot je
predlagano.
Primere, ki sodijo pod ustavno določbo drugega odstavki
132. člena, torej, ko je odločitev o tem, ali se sodnik, ki je kršil
ustavo ali huje kršil zakon, razreši, dana državnemu zboru, Pa9
zakon ureja z vidika postopka v 79. členu. Pri tem glede na i
obrazloženo stališče predlog zakona izhaja iz tega, da sO
kršitve ustave ali hujše kršitve zakona, ki jih naredi sodnik
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takšna dejanja, da so opredeljena in sankcionirana kot kazniva dejanja. Zato je razrešitveni razlog lahko ugotovljen le
v pravnomočni kazenski sodbi. Vse ostale kršitve sodniških
dolžnosti, ki po svoji naravi niso tako hude, pa pomenijo
disciplinsko odgovornost sodnika z možnostjo izreka sankcij,
W so kot disciplinske opredeljene, ki pa glede na ustavno
določbo 132. člena ne morejo pripeljati do razrešitve sodnika.
Postopek v disciplinskih zadevah pa je predlagan. Ker gre
dejansko za disciplinsko sodišče, ki je sodišče v polnem
funkcionalnem pomenu te besede, je po mnenju predlagatelja
tudi povsem ustrezno uporabljati pojem disciplinska sodba,
kar lahko srečamo tudi v zakonih drugih držav.
Predlagatelj je v predlagani določbi 90. člena sicer upošteval
Jugestijo, da naj bo disciplinski tožilec iz sodniških vrst,
vendar velja ob tem npr. poudariti, da je v francoski, nemški in
avstrijski pravni ureditvi disciplinski tožilec pred disciplinskim
sodiščem tudi za sodnike iz vrst državnih tožilcev, ki so vešči
zastopanja obtožbe pred sodiščem in se s tega vidika, da gre
za obtožbo sodnika, po mnenju predlagatelja zastavlja vprašanje, ali je predlagana rešitev res primernejša od prejšnje.
V zvezi z opozorilom Sekretariata glede določbe drugega
Odstavka 100. člena predloga zakona in določbe 250. člena
Poslovnika državnega zbora predlagatelj sicer meni, da je
rešitev, ki jo v zakonu predlaga, pravilnejša in pravno konsistentna. Če po veljavni kazenski procesni zakonodaji (kar naj
M veljalo tudi v bodoče) pristojni organ mora zahtevati od
državnega zbora odločitev o odvzemu imunitete, je v tem
Postopku, ki bo zaključen z odločitvijo državnega zbora,
začetni procesni akt že določen. To je zahteva pristojnega
organa (državnega tožilca oziroma v določenih primerih
sodišča).
Državni zbor mora o tej zahtevi odločiti. Zato po
n
ašem mnenju pravno ni sprejemljivo, da poleg tega obstaja
*9 en začetni procesni akt, to je predlog sodnega sveta,
srnpak je v takšni situaciji sodni svet lahko samo v položaju,
da daje mnenje državnemu zboru. Če se bo državni zbor
odločil, da ostane pri rešitvi, ki je že sprejeta v poslovniku
državnega zbora, potem bo treba spremeniti ne samo
določbo tega zakona, ampak tudi ustrezno določbo zakona
o kazenskem postopku in sicer tako, da bo pristojni organ
tvojo zahtevo posredoval sodnemu svetu, ta pa predlog
državnemu zboru. Vendar bi se ob takšni pravni ureditvi po
"ašem mnenju odprlo vprašanje pristojnosti sodnega sveta, ki
Blede na to, da ustava pristojnost odvzema imunitete daje
državnemu zboru, v takšnem primeru lahko odigra le vlogo
'Poštnega posrednika«, saj ni upravičen presojati, ali obstal»Jo razlogi, zaradi katerih je treba zoper sodnika uvesti
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kazenski postopek oziroma odrediti pripor.
V 109. členu predloga zakona je predvideno, kdaj naj nastopi
prenehanje uporabe zakona o sodniških plačah in drugih
prejemkih za sodnike.
V skladu s stališčem državnega zbora, da predlagatelj za
drugo obravnavo ovrednoti oziroma precizneje operacionalizira oceno finančnih sredstev iz proračuna, velja poudariti
dvoje. V tej obrazložitvi predlagatelj posebej opredeljuje,
kakšne finančne posledice bi imela uveljavitev predlaganih
rešitev glede na sredstva, ki se sedaj zagotavljajo za sodstvo,
za plače sodnikov. Določbe, ki so se nanašale na področje
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, so iz predloga
zakona črtane, zato na tem področju predlog zakona ne
prinaša nobenih novih finančnih bremen.
Dodatne finančne obremenitve predstavljajo le določbe, ki se
nanašjo na izobraževanje sodnikov. Izobraževanju sodnikov
vse zahodnoevropske države posvečajo posebno pozornost,
ker ga štejejo za enega najpomembnejših elementov zagotavljanja sodnikove neodvisnosti. Francozi imajo zato npr.
posebno nacionalno šolo za sodnike, ki poleg začetnega
dveletnega izobraževanja za vstop v sodniške vrste zagotavlja
tudi t.im. stalno izobraževanje sodnikov in državnih tožilcev.
Za državo velikosti Slovenije seveda takšne rešitve, ki bi bile
bistveno predrage, ne pridejo v poštev. Zato je po predlaganih
rešitvah izobraževanje mogoče razdeliti v dva dela: to je
izobraževanje, ki je opredeljeno kot štipendiranje in to predvsem za individualni podiplomski ali specialistični študij, ter
na drugi strani organiziranje raznih izobraževalnih oblik
v obliki seminarjev, ki so namenjeni pridobivanju znanj na
pravnem področju in prav tako na posameznih drugih
področjih, ki jih zahteva specializacija sojenja. Za navedeno
bi bilo po mnenju predlagatelja treba zagotavljati posebna
sredstva v proračunu, s tem, da je treba predvideti prav
v enaki meri oba načina izobraževanja tudi za državne tožilce,
potreben pa bo slednji tudi za sodno osebje. Ker gre za
izvedbo nalog, ki zahtevajo ustrezno organizacijo in postopno
uvajanje, takšno izobraževanje po mnenju predlagatelja v letu
1994 glede na čas sprejema zakona in glede na to, da se npr.
za izobraževanje določenega števila sodnikov na podiplomskem študiju že sedaj zagotavljajo določena sredstva, zahteva
dodatna sredstva v višini 7 mio SIT. V naslednjih letih pa bi se
morala ta sredstva še povečevati in po mnenju predlagatelja
za izobraževanje sodnikov, državnih tožilcev in sodnega
osebja povečati že v letu 1995 vsaj trikratno.
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Predlog zakona o UPRAVI - EPA 293 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 62. seji dne 29. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O UPRAVI,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi sklepa
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22.12.1993 in
174. ćlena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- mag. Stane VLAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o upravi
UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Z ustavo Republike Slovenije je v skladu z načelom delitve
oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno v sklopu državne
ureditve opredeljena uprava kot del izvršilne oblasti, ki opravlja upravne naloge iz državne pristojnosti. Hkrati pa ustava
tudi dosledno loči med nalogami iz državne pristojnosti in
nalogami iz delokroga lokalnih skupnosti, kar seveda zahteva
tudi drugačno ureditev nalog uprave in nalog služb lokalnih
skupnosti.
Ustava izrecno določa, da organizacijo uprave, njene pri stojnosti in način imenovanja njenih funkcionarjev uredi zakon
(120. člen). Torej mora večji del materije, ki jo je treba urediti,1
v zvezi z organizacijo in delom uprave, urediti zakon.
Ustava je glede uprave postavila le nekaj načel, in sicer:
- da uprava samostojno opravlja svoje delo v okviru in na
podlagi ustave in zakonov (120. člen),
- da je proti odločitvam in dejanjem upravnih organov zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov državljanov in organizacij (120. člen),
- da naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva (121.
člen),
- da se z zakonom na samoupravne skupnosti, podjetja in
druge organizacije ter posameznike lahko prenese javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave (121.
člen),
- da državni organi, torej tudi upravni organi, nadzorujejo
zakonitost dela organov lokalnih skupnosti, v zadevah, ki jih
je na te organe prenesla država, pa opravljajo tudi nadzor nad
primernostjo in strokovnostjo njihovega dela (144. in 140.
člen).
Ob drugih zakonih, ki morajo v skladu z ustavo vzpostaviti
novo državno ureditev (med njimi zlasti zakon o lokalni samoupravi), je zato treba sprejeti tudi zakon, ki bo na novih
osnovah uredil državno upravo, torej delovanje tistih upravnih
organov, ki praviloma izvršujejo upravne naloge iz državne
pristojnosti.
II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
1.
Za razliko od dosedanje ureditve, po kateri so funkcije
državne uprave opravljali tako republiški kot občinski upravni
organi, po novi ustavi opravljajo upravne naloge ministrstva
(vključno z organi v njihovi sestavi). Le posamezne naloge se
z zakonom pod določenimi pogoji poverijo lokalnim skupnostim oziroma njihovim službam. Ker se na novo vzpostavlja
tudi upravni sistem, je po mnenju predlagatelja nujno, da se
v tej fazi z zakonom določijo organizacijske oblike uprave in
enotna načela delovanja (npr. razmerja, vodenje). Na vseh
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področjih se obstoječa zakonodaja prilagaja novi ustavni ureditvi, s to področno zakonodajo pa bodo podrobno določene
pristojnosti uprave na posameznih področjih. Če bi na tej
stopnji prepuščali področni zakonodaji tudi urejanje vpra-:
šanj, ki so skupna vsem upravnim organom, bi lahko prihajalo
do neupravičenih razlik, ki bi škodovale delovanju uprave kot
enovitega sistema. Drugi cilj tega zakona pa je vzpostavitev
teritorialne organizacije državne uprave - upravnih enot in
teritorialnih enot ministrstev ob hkratnem prevzemu upravnih
pristojnosti iz občin.
Za državno upravo, za razliko od vlade, veljajo klasična načela
zakonitosti, strokovne samostojnosti ter upravno-sodne kontrole njenih aktov in materialnih dejanj. Na teh načelih naj bi
bil grajen tudi predlagani zakon.
Za upravno funkcijo, torej za upravne organe, velja načelo
zakonitosti in vezanosti na zakon, to je da sme upravni organ
storiti le tisto, kar mu je naloženo z ustavo, zakoni, predpisi
parlamenta in vlade, oziroma kar mu je s temi predpisi izrecno
dovoljeno. Zato morajo vsi upravni predpisi biti v skladu
z ustavo in zakoni, posamični akti in materialna dejanja upravnih organov pa morajo temeljiti na zakonu ali zakonitem
predpisu. V skladu z načelom zakonitosti mora uprava vsakomur zagotoviti enako varstvo njegovih pravic ali na zakonu
temelječih interesov.
Zakon naj bi izpeljal načelo strokovne samostojnosti uprave
tako, da bi določil, da vsak upravni organ na delovnem
področju, za katerega je ustanovljen, samostojno opravlja
naloge v okviru svojih pooblastil, določenih z zakonom. Strokovna samostojnost upravnih organov za ožja področja
(organi v sestavi) kot delov ministrstva je razen z zakoni in
drugimi predpisi ter akti omejena tudi s pooblastili in odgovornostjo tistih organov, ki po ustavi opravljajo naloga
državne uprave, to je ministrstev.
Sodno kontrolo zakonitosti posamičnih aktov, s katerimi
državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil odločajo o pravicah ali obveznostih in pravnih
koristih posameznikov in organizacij, opravlja pristojno
sodišče, ki odloča v upravnem sporu, če ni z zakonom za
določeno zadevo predvideno drugo sodno varstvo. Organizacijo, pristojnosti in postopek ter druga vprašanja v zvezi
z upravnim sporom bo uredil poseben zakon, saj je bila ta
materija doslej urejena le z zveznim zakonom o upravnih
sporih. Zato vprašanje sodne kontrole nad delom državna
uprave ne bo predmet tega zakona.
V pogledu organizacije naj bi zakon uveljavil resorno načelo
- določil ministrstva kot organe, ki neposredno opravljaj"
naloge uprave, v njihovi sestavi pa predvidel druge oblika
upravnih organov in organizacij.
Z uvedbo splošnih upravnih enot naj bi bila vzpostavljen«
poročevalec

racionalno organizirana uprava, ki bi državljanom omogočala
dostopnost do storitev uprave oziroma izpolnjevanje obveznosti. Sedanji standard storitev uprave v odnosu do državljanov naj bi se ne zmanjšal, temveč postopoma še zvečal in
prilagodil potrebam in razmeram na posameznih območjih.
Predlagani zakon naj bi v skladu z načelom delitve oblasti na
novih osnovah vzpostavil organizacijo in delovanje državne
uprave. Za razliko od dosedanje ureditve, ki je poznala
upravne organe tako na republiški kot na občinski ravni, naj
bi zakon uredil izključno delovanje tistega dela državne izvršilne oblasti, ki neposredno izvršuje zakone in opravlja druge
upravne naloge.
2.
Predlagatelj je proučil ureditev uprave v drugih državah
s posebnim poudarkom na decentralizaciji oziroma dekoncentraciji uprave. Pri pripravi posameznih rešitev je predlagatelj upošteval ureditev in izkušnje iz drugih držav s tem, da jih
ie prilagodil naši ustavni ureditvi in razmeram.
Kar zadeva funkcije uprave, položaj ministrstev In njihovo
vodenje, organizacijske oblike upravnih organov itd., gre za
ustaljene oblike in pojme, poznane v teoriji oziroma upravni
stroki v ureditvi drugih držav in v naši dosedanji ureditvi. Zato
je pretežni del primerjave usmerjen prav na modele upravne
decentralizacije kot novosti, ki jo je treba uveljaviti v naši
ureditvi, upoštevajoč ustavno razmejitev med državo in
lokalno samoupravo.
Pojem upravne dekoncentracije označuje ureditev, v okviru
katere naloge oziroma pristojnosti državne uprave izvajajo
razen centralnih organov tudi na nižjih ravneh organizirani
organi državne uprave. Upravno dekoncentracijo predstavlja
razen omenjene razdelitve države na več nižjih upravno teritorialnih stopenj tudi organiziranje posameznih centralnih
resorjev državne uprave na nižjih ravneh (t.i. teritorializacija
centralnih resorjev), pri čemer je lahko stopnja decentralizacije posameznih centralnih upravnih resorjev različna.
V Združenem kraljestvu je bistvo lokalne samouprave in
državne uprave v tem, da ne poznajo Inštituta prenesenih
Pristojnosti, pač pa štejejo vse pristojnosti njihovih lokalnih
skupnosti za njihove originarne funkcije. Britanska lokalna
samouprava šteje sama po sebi kot originarna institucija, ne
Pa institucija, ki je nastala na podlagi državne decentralizacije.
Delitev nalog lokalnih skupnosti na lastne in na prenesene
velja na evropskem kontinentu, kjer je lokalna samouprava
nastala kot posledica državne decentralizacije; zato britanska
ureditev za evropske dežele in tudi za nas ne prihaja v poštev.
V zadnji veliki reorganizaciji britanske lokalne samouprave
v 80—tih letih se je sistem enot lokalne samouprave zreduciral
na dve enoti: grofije (counties) in distrikte (districts).
švica je zvezna država, državna suverenost je deljena med
zvezo in federalnimi enotami (kantoni). Kantoni so razdeljeni
na okraje in občine (približno 700 okrajev in 3.000 občin).
Okraj je predvsem upravno teritorialna enota državne uprave,
občina pa ima precejšnjo stopnjo lokalne samouprave. Na
okraj je preneseno vodstvo policijske uprave in izvrševanje
kantonskih zakonov. Okrajno upravo izvršuje običajno monokratičen organ, ki je načelnik okrajne uprave. Ponekod ga
volijo neposredno prebivalci okraja, drugod pa ga postavi
centralna kantonalna uprava. Občina izvršuje zadeve iz svoje
Pristojnosti popolnoma samostojno, v določeni meri pa se
v občini izvršujejo tudi določene zadeve iz prenesene pristojnosti; v tem primeru deluje občina tudi kot organ centralne
kantonalne državne uprave.
V Italiji so province In občine lokalne samoupravne skupnosti
(126 člen italijanske ustave); obenem pa opravljajo tudi nekatere prenesene državne naloge in so le v toliko tudi enote
državne uprave.
*a Nizozemsko je značilne, da so občine v prvi vrsti - tako kot
Povsod v Evropi - lokalne samoupravne skupnosti, obenem
Poročevalec

pa opravljajo tudi nekatere (prenešene) državne naloge.
V ureditvi drugih držav so glede decentraliziranega opravljanja upravnih nalog iz državne pristojnosti uveljavljene
različne rešitve. Te rešitve se v posameznostih razlikujejo,
v glavnem pa so znani trije modeli.
Po avstrijskem modelu je vse območje razdeljeno na splošne
upravno-teritorialne enote (Bezirk), pri čemer imajo večja
mesta (mesta z lastnim statutom) tudi položaj okraja. Okraj
zajema več občin (povprečno 25), povprečno število prebivalcev na območju okraja pa je 77.734. V primeru, ko mestna
občina hkrati opravlja tudi naloge okraja, so odgovorni za te
naloge organi mestne občine, funkcijo okrajnega glavarja pa
opravlja mestni funkcionar (župan), ki je za opravljanje teh
nalog odgovoren vladi. V tem primeru organi lokalne samouprave hkrati opravljajo tudi državne naloge.
Za Francijo je značilna visoka stopnja centralizacije državne
uprave, ki ima svoje eksponirane organe tudi v lokalnih upravnih enotah. Le-ti delujejo po načelih stroge hierarhije, vezani
so na navodila organov centralne uprave, so pod njihovim
nadzorom in jim disciplinsko odgovarjajo. Vrhovni organi
centralne državne uprave so resorna ministrstva, ki so dejanski izvrševalec političnih odločitev. V francoskih departementih sta pod »isto streho« in se močno prepletata državna
uprava in lokalna samouprava.
Po švedski ureditvi se upravni okraji kot deli državne uprave
teritorialno oblikujejo za ista območja kot druga stopnja
lokalne samouprave. Pokrajina (Lan - sekundarna občina)
obsega območje, ki zajema nad 350.000 prebivalcev. Prednost tega modela je, da omogoča primerno koordinacijo med
državnimi nalogami in nalogami lokalne samouprave na istem
območju, pri čemer pa ne prihaja do tega, da bi isti organ
izvajal tako državne naloge kot lokalne zadeve. Povezanost
med državo in lokalno samoupravo je zagotovljena tudi
s kadrovskega vidika, saj okrajni odbor voli svet pokrajine,
okrajnega glavarja pa imenuje vlada, oba organa pa z medsebojnim sodelovanjem zagotavljata funkcioniranje tako
državne kot lokalne uprave na določenem območju.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Predlagani zakon, ki je po svoji vsebini sistemski, neposredno
ne bo povzročil novih finančnih obveznosti, saj so se upravne
naloge že sedaj financirale iz proračunov. Z razmejitvijo in
prenosom državnih pristojnosti od občin pa bo moralo priti
do sistemskih premikov v javni porabi - torej do globalnih
premikov v financiranju države in lokalnih skupnosti v odvisnosti od nalog, ki jih bodo opravljale.
Uveljavitev določb tega zakona o upravni teritorializaciji
državne uprave, to je vzpostavitev decentraliziranih prvostopnih organov državne uprave - upravnih enot oziroma teritorialnih enot resornih ministrstev ne bi povzročila večjih posledic. Območja upravnih enot naj bi obsegala območja sedanjih
občin ter mesta Ljubljana in Obalne skupnosti (56). Te naj bi
prevzeli večji del nalog iz državne pristojnosti, ki so jih doslej
opravljali občinski upravni organi, pa tudi njihove delavce. Za
posamezna področja v občinah že obstoje upravni organi
oziroma organizacijske enote ali delovna mesta, tako da bi
prišlo le do organizacijskih oziroma statusnih sprememb (s
tem da občinski delavci postanejo državni uslužbenci).
Do sprememb med sredstvi občinskih in republiškega proračuna bi moralo priti ob upoštevanju števila delavcev, ki bi jih
po tem zakonu prevzela država (do 4.000 v povprečju s srednjo izobrazbo), z ustreznim deležem drugih osebnih prejemkov, amortizacije in materialnih stroškov. V deležu posamezne občine v okviru javne porabe pa bi se to odrazilo
v odvisnosti od števila delavcev, ki bi jih prevzela država.
Ker naj bi upravne enote praviloma delale v prostorih, s sredstvi in delavci dosedanjih občinskih upravnih organov, ta
reorganizacija sama po sebi ne bo zahtevala dodatnih finančnih sredstev, temveč prav tako le njihovo prerazporeditev med
proračuni v odvisnosti od pogodb o ureditvi medsebojnih
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obveznosti med državo in občinami.

upravne predpise, upravne in druge akte ter opravlja materialna dejanja.

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Upravni predpisi morajo biti v skladu z ustavo in zakoni.
1. člen

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

Upravni in drugi akti ter materialna dejanja uprave morajo
neposredno temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu.
8. člen

2. člen

Uprava opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem
zakonov in drugih predpisov ter aktov, pri čemer ima pooblastila in dolžnosti, ki jih določa zakon.

Uprava izvršuje svoje naloge na podlagi in v mejah ustave in
zakonov ter drugih predpisov in drugih aktov.

9. člen

Uprava je pri svojem delu samostojna.
3. člen
Kadar uprava v mejah in na podlagi zakona odloča v upravnih
zadevah o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij, mora vsakomur zagotoviti enako pravno
varstvo njegovih pravic ali na zakonu temelječih interesov.
4. člen
Uradni jezik v upravi je slovenščina.
Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in
madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina
ali madžarščina. Na teh območjih uprava posluje, vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v slovenščini in v jeziku
narodne skupnosti, če stranka, ki živi na tem območju, uporablja italijanski oziroma madžarski jezik.
Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek tudi
v italijanščini oziroma madžarščini, mora biti tudi drugostopna odločba izdana v istem jeziku.
Osebo, ki ne obvlada uradnega jezika, mora upravni organ
seznaniti z gradivom in svojim delom v njenem jeziku in ji
omogočiti, da spremlja postopek po tolmaču.
5. člen
Naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva.
Za izvrševanje nalog ministrstva na posameznih področjih se
lahko z zakonom organizirajo upravni organi in upravne organizacije v sestavi ministrstva.
Za izvrševanje z zakonom določenih nalog uprave, ki zaradi
narave ali načina dela zahtevajo dekoncentrirano opravljanje,
se za posamezna območja organizirajo upravne enote.
6. člen
Javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne
uprave se lahko da, kadar se na ta način zagotovi bolj smotrno in učinkovito opravljanje upravnih nalog.
Kot javno pooblastilo ni mogoče poveriti zadev inšpekcijskega nadzorstva, razen posameznih dejanj in strokovnih del
tega nadzorstva.
Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih pooblastil
pravice in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon.

Uprava nadzoruje zakonitost dela organov lokalnih skupnosti.
V zadevah, ki jih je država prenesla na organe lokalnih skupnosti, nadzoruje uprava tudi primernost in strokovnost njihovega dela.
10. člen
Uprava zagotavlja opravljanje javnih služb iz pristojnosti republike.
Uprava opravlja naloge iz prejšnjega odstavka z neposrednim
izvajanjem dejavnosti javnih služb (režijski obrati), z zagotavljanjem dejavnosti javnih služb preko javnih podjetij in javnih
zavodov, z dajanjem koncesij, z vlaganjem kapitala ter z drugimi ukrepi, ki omogočajo učinkovito in racionalno opravljanje dejavnosti republiških javnih služb.
Uprava izvaja nadzor nad zakonitostjo dela javnih podjetij in
javnih zavodov in instančni nadzor nad posamičnimi akti,
s katerimi ti odločajo o pravicah in dolžnostih državljanov in
organizacij.
Uprava v skladu z zakonom opravlja strokovni nadzor nad
dejavnostjo javnih služb.
11. člen
Uprava pospešuje gospodarski, socialni, kulturni, ekološki in
splošni družbeni razvoj s sprejemanjem ukrepov iz svoje
pristojnosti ter s predlaganjem ukrepov vladi ter drugim pristojnim organom.
12. člen
Uprava za vlado pripravlja zakone, druge predpise in akte,
poročila in druga gradiva ter opravlja druge strokovne naloge,
ki jih ji naloži vlada.
13. člen
Uprava po pooblastilu vlade opravlja strokovne in druge
naloge v zvezi z upravljanjem z nepremičninami in drugim
premoženjem Republike Slovenije.
III. ORGANIZACIJA MINISTRSTEV
14. člen
Ministrstva se ustanovijo z zakonom za posamezno upravno
področje ali za več med seboj povezanih področij.
15. člen
V okviru ministrstva se ustanovijo upravni organi in upravn«
organizacije v sestavi.

II. FUNKCIJE UPRAVE
7. člen

Upravni organi v sestavi

I

Uprava izvršuje zakone, druge predpise in akte Državnega
zbora, kakor tudi predpise in druge akte vlade.

16. člen

Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka uprava izdaja

Upravni organi v sestavi ministrstev so uprave, uradi in in*

I
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ipektorati.
Z zakonom se lahko določi drugačen naziv upravnega organa
v sestavi.
17. člen
Uprava se ustanovi za posamezno ožje upravno področje ali
za opravljanje posameznih funkcij ministrstva.
18. člen
Urad se ustanovi za opravljanje določenih organizacijskih ali
specializiranih strokovnih zadev z delovnega področja ministrstva.
19. člen
Inšpektorat se ustanovi za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov z delovnega
področja ministrstva.
Upravne organizacije v sestavi
20. člen

stva in organov v njegovi sestavi ter opravlja druge naloge, ki
jih določa zakon ali drug predpis.
27. člen
Za obravnavo strokovnih vprašanj iz delovnega področja
ministrstva lahko minister ustanovi strokovni svet kot svoj
strokovno-posvetovalni organ.
28. člen
V ministrstvu se lahko imenuje državni podsekretar. Državni
podsekretar vodi strokovno delo na posameznem ožjem,
področju v ministrstvu.
Državni podsekretar je za svoje delo odgovoren ministru in
državnemu sekretarju.
Državnega podsekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra.
P
29. člen
V ministrstvu se lahko imenuje generalni sekretar. Generalni
sekretar neposredno pomaga ministru pri vodenju organa ter
zagotavlja usklajevanje in kontinuiteto dela.

Upravne organizacije v sestavi so: zavodi, direkcije in agencije.

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren ministru.

Z zakonom se lahko izjemoma glede na naravo nalog določi,
da je direkcija ali agencija pravna oseba.

Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog
ministra.

21. člen
Zavod se ustanovi za opravljanje določenih strokovnih nalog,
zlasti za proučevanje, planiranje in strokovno obdelavo posameznih vprašanj.

Vodenje organov in organizacij v sestavi
30. člen

Zavod ima lahko tudi upravna pooblastila, kadar so ta pooblastila neposredno povezana z njegovimi strokovnimi nalogami.

Upravo, urad, zavod, direkcijo in agencijo vodi direktor,
inšpektorat pa glavni inšpektor (v nadaljnjem besedilu: predstojnik).

22. člen

Z zakonom se lahko določi za predstojnika upravnega organa
ali upravne organizacije v sestavi tudi drugačen naziv.

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

31. člen

direkcija se ustanovi tudi za opravljanje nalog v zvezi z bla9ovnimi rezervami.

Predstojnik vodi in predstavlja upravni organ oziroma
upravno organizacijo v sestavi (v nadaljnjem besedilu: organ
v sestavi).

23. člen
Agencija se ustanovi za opravljanje razvojnih in pospeševalnih nalog države.
ggžijski obrati
24. člen
2a opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki jih
neposredno izvaja uprava, se ustanovi režijski obrat. Režijski
°brat se ustanovi, kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske javne službe iz tehničnih ali ekonomskih
r
&zlogov ni smotrno ustanoviti javnega podjetja. Režijski
°brat ima lahko položaj upravne organizacije v sestavi ministrstva ali pa se organizira kot notranja organizacijska enota
Ministrstva oziroma organa v njegovi sestavi.
Iv

- VODENJE MINISTRSTEV
25. člen

Minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo.
26. člen
Minister izdaja predpise in druge akte iz pristojnosti ministrPoročevalec

Pred državnim zborom in vlado predstavlja organ v sestavi
minister.
Predstojnik izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti organa v sestavi in opravlja druge naloge, ki jih
določa zakon ali drug predpis.
32. člen
Predstojnik je za svoje delo in za delo organa v sestavi
odgovoren ministru.
Predstojnika imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra.
V. TERITORIALNA ORGANIZACIJA UPRAVE
33. člen
Upravna enota se organizira za območje več lokalnih skupnosti, tako da se zagotovi racionalno in učinkovito opravljanje
z zakonom določenih nalog državne uprave.
Zakon lahko izjemoma določi za posamezno področje drugačno teritorialno organiziranost uprave, razmerja, pristojnosti in odgovornosti teritorialnih enot ter pooblastilo za odločanje na prvi stopnji v upravnih zadevah.
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34. člen

o tem poroča.

Upravne enote odločajo na prvi stopnji v upravnih zadevah iz
državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne
zadeve ni drugače določeno.

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

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

40. člen

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

Ministrstvo, v katerega delovno področje sodijo zadeve, ki jih
opravlja upravna enota, opravlja nadzorstvo nad izvrševanjem
nalog s svojega delovnega področja, ki jih izvršuje upravna
enota.
Načelnik upravne enote mora redno poročati ustreznemu
ministrstvu o izvrševanju nalog iz njegove pristojnosti, ki jih
opravlja upravna enota.

35. člen

41. člen

V upravni enoti se organizirajo notranje organizacijske enote
za posamezna področja. Notranje organizacijske enote
upravne enote se določijo z aktom o organizaciji, ki ga izda na
predlog pristojnih ministrstev načelnik upravne enote
s soglasjem vlade.

če ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, ugotovi, da upravna enota ne izvršuje nalog iz pristojnosti ministrstva oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, mora na
to opozoriti načelnika upravne enote in mu naložiti, da zagotovi izvrševanje teh nalog oziroma da odpravi ugotovljen«
nepravilnosti v roku, ki mu ga določi.

Vodjo notranje organizacijske enote imenuje načelnik
upravne enote s soglasjem pristojnih ministrov.
V upravni enoti se glede na obseg, naravo in način opravljanja
upravnih nalog ter krajevne razmere in potrebe lahko organizirajo izpostave za območje ene ali več lokalnih skupnosti.
36. člen
Upravno enoto vodi načelnik.
Načelnika upravne enote imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo.

Če načelnik upravne enote ne ravna v skladu z opozorilom
ministrstva, lahko ministrstvo neposredno opravi posamezno
nalogo iz pristojnosti upravne enote. Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti upravn«
enote, če bi zaradi tega utegnile nastati škodljive posledice zi
življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje.
42. člen
Minister, pristojen za upravo, predlaga vladi začetek postopka
za ugotavljanje odgovornosti načelnika upravne enote in njegovo razrešitev, če ugotovi, da načelnik ne izvršuje svojih
nalog oziroma jih ne izvršuje pravilno in pravočasno.

37. člen
Načelnik upravne enote predstavlja upravno enoto, izdaja
odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, koordinira delo
notranjih organizacijskih enot, zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim
enotam, opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem upravne enote ter skrbi za sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi z območja upravne enote.
V upravnih zadevah iz pristojnosti upravne enote lahko odločajo uslužbenci, ki vodijo notranje organizacijske enote
upravne enote, in drugi delavci upravne enote po pooblastilu
načelnika upravne enote.
38. člen
Upravna enota opravlja zadeve iz svojega delovnega področja1
pod strokovnim vodstvom ministrstev, v katerih delovno
področje sodijo posamezne zadeve.
38. člen
Ministrstvo, v katerega delovno področje sodijo zadeve, ki jih
opravlja upravna enota:
- daje upravnim enotam usmeritve, strokovne napotke in
drugo strokovno pomoč za izvrševanje nalog Iz svoje pristojnosti,
- daje upravnim enotam obvezna navodila za izvrševanje
nalog iz svojega delovnega področja,
- skrbi, da se naloge v upravni enoti učinkovito in pravilno
opravljajo.
- spremlja organizacijo dela v upravni enoti oziroma
v ustrezni notranji organizacijski enoti, usposobljenost uslužbencev za opravljanje nalog in učinkovitost dela pri reševanju
upravnih zadev,
- lahko naloži upravni enoti, da v mejah svoje pristojnosti
opravi določene naloge ali sprejme določene ukrepe ter mu
60

43. člen
Ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, odloča
o pritožbi zoper odločbo ali drug posamični akt, ki ga j«
v upravnih zadevah na prvi stopnji izdala upravna enota.
Če je v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen
organ v sestavi, odloča o pritožbi zoper odločbo ali drufl
posamični akt, ki ga je na prvi stopnji izdala upravna enota*
organ v sestavi.
44. člen
O sporih o pristojnosti med upravnimi enotami odloča vlada
O sporih o pristojnosti med notranjimi organizacijskimi enotami upravne enote odloča načelnik upravne enote po predhodnem mnenju pristojnih ministrstev. Če se ministrstvo n*
strinja z odločitvijo načelnika upravne enote, lahko zahteva,
da o spornem vprašanju odloči vlada.
VI. RAZMERJA MINISTRSTEV
1. Razmerja do vlade
45. člen
Ministrstva se morajo ravnati po političnih usmeritvah vlad*
Na zahtevo vlade morajo ministrstva proučiti določeno vpra*
šanje ali opraviti določeno nalogo in jI o tem poročati.
46. člen
Ministrstva poročajo vladi o svojem delu, zlasti o stanju n'
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njihovem delovnem področju, o izvrševanju zakonov, drugih
predpisov in usmeritev vlade, o ukrepih, ki so jih sprejeli, ter
o njihovih učinkih.
47. člen

53. člen
Minister daje organu v sestavi obvezna navodila za delo ter
mu naloži, da v mejah svoje pristojnosti opravi določene
naloge ali sprejme določene ukrepe ter mu o tem poroča.

Ministrstvo lahko daje vladi predloge in pobude za urejanje
vprašanj iz njegovega delovnega področja, ki so v pristojnosti
vlade ali državnega zbora.

Minister lahko naloži dvema ali več organom v sestavi, da
skupno opravijo določeno nalogo.

Ministrstvo lahko zahteva, da vlada zavzame stališče ali da mu
da usmeritve za reševanje posameznih vprašanj iz njegovega
delovnega področja.

54. člen

2-Medsebojna razmerja
48. člen
Ministrstva in drugi upravni organi morajo med seboj sodelovati v vseh skupnih vprašanjih.
Ministrstva ustanavljajo skupna delovna telesa v zadevah, ki
Po svoji naravi zahtevajo sodelovanje več ministrstev.
Za obravnavo posameznih vprašanj oblikujejo ministrstva
skupne delovne skupine ali organizirajo druge oblike medsebojnega sodelovanja.
49. člen
Ministrstva morajo pri pripravljanju predpisov in drugih splošnih aktov medsebojno sodelovati oziroma si predhodno pridobiti mnenje drugih zainteresiranih ministrstev.
te ministrstvo ne sprejme pomembnejših pripomb drugega
ministrstva, mora ob predložitvi predpisa ali drugega splošnega akta o tem obvestiti vlado.

Predstojnik organa v sestavi lahko zahteva, da minister zavzame stališče ali da mu da usmeritve za reševanje posameznih vprašanj z njegovega delovnega področja.
Predstojnik organa v sestavi daje ministru predloge in pobude
za urejanje vprašanj iz delovnega področja organa v sestavi,
ki so v pristojnosti ministrstva, vlade ali državnega zbora.
Predstojnik organa v sestavi predlaga ministru predpise iz
delovnega področja organa v sestavi, ki jih izdaja minister.
55. člen
Minister odloča o sporih o pristojnosti med organi v sestavi
ministrstva.
4. Razmerja do organov lokalnih skupnosti
56. člen
I
Ministrstva, vsako na svojem področju, pri opravljanju nadzorstva nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti
nadzorujejo zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih
izdajajo organi lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti
lokalnih skupnosti.

50. člen

Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti,
ki je izdal akt, ki ni v skladu z ustavo in zakonom, in mu
predlagati ustrezne rešitve.

Kadar je z zakonom določeno, da izda izvršilni predpis posamezno ministrstvo v soglasju z drugim ministrstvom, pa med
")'ma ni doseženo soglasje, mora ministrstvo, ki je pooblaščeno
za izdajo predpisa, o spornem vprašanju obvestiti vlado
ln
zahtevati, da odloči o spornem vprašanju.

Če organ lokalne skupnosti ne uskladi svojega akta z ustavo
ali zakonom, mora ministrstvo predlagati vladi, da zahteva
začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa lokalne skupnosti z ustavo in zakonom.

te se pri delu ministrstev pojavijo druga sporna vprašanja,
°dloči o tem sporu vlada, ki da usmeritve za njihovo rešitev.
51. člen
£e posamezna naloga zadeva delovna področja dveh ali več
Ministrstev,
prevzame vodenje take naloge ministrstvo, v katere
ga delovno področje sodi naloga po pretežnosti, druga
ministrstva pa morajo pri tem sodelovati.
če med ministrstvi ni doseženo soglasje, odloči o spornem
Prašanju vlada.

v

ŽJazmerja v ministrstvih
52. člen
^'nister usmerja in nadzoruje delo organov v sestavi ministrstva, ki ga vodi.
Predstojnik mora ravnati v skladu z usmeritvami, obveznimi
Navodili in nalogi ministra ter mu redno poročati o izvrševanju
nalog organa v sestavi in o vseh pomembnejših vprašanjih
2
delovnega področja organa v sestavi.
^jnister pri nadzorstvu dela organov v sestavi zahteva poroda in podatke o opravljanju njegovih nalog ter odloča
* upravnem postopku na drugi stopnji o pravnih sredstvih
<°Per upravne akte, ki jih organ v sestavi izdaja na prvi
Tjopnji, če ni z zakonom določeno, da o teh pravnih sredstvih
°dloča drug organ.
Poročevalec

57. člen
Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti,
ki nadzoruje delo uprave lokalne skupnosti, če ugotovi, da
uprava lokalne skupnosti ne ravna v skladu z zakonom in
drugim zakonitim predpisom, in mora predlagati ustrezne
ukrepe.
58. člen
Ministrstva, vsako na svojem področju, opravljajo nadzor nad
zakonitostjo posamičnih upravnih aktov organov lokalnih
skupnosti, kadar ti odločajo v upravnih zadevah iz državne
pristojnosti.
O pritožbi zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne
pristojnosti na prvi stopnji izdajajo organi lokalnih skupnosti,
odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje. Če je
v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen
organ v sestavi, odloča o pritožbah zoper odločbe iz tega
upravnega področja, organ v sestavi.
59. člen
V zadevah, ki jih na organe lokalnih skupnosti prenese
država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva iz prejšnjega odstavka lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
delovnih mest za te naloge ter daje obvezna navodila za
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opravljanje nalog iz državne pristojnosti.

64. člen

Pristojno ministrstvo si zagotavlja pregled nad delom organov
lokalnih skupnosti pri izvrševanju nalog iz državne pristojnosti; v ta namen zahteva od organov lokalnih skupnosti poročila, obvestila, mnenja in podatke ter njihovo obvezno sodelovanje.

Pri opravljanju strokovnega nadzorstva nad dejavnostjo javnih služb si pristojno ministrstvo zagotavlja pregled nad
opravljanjem javne službe; v ta namen zahteva od izvajalcev
javnih služb poročila, obvestila, mnenja in podatke ter njihovo
obvezno sodelovanje.

Ministrstva dajejo organom lokalnih skupnosti strokovno
pomoč.

65. člen

60. člen

Pravice, dolžnosti in pooblastila uprave pri opravljanju nadzorstva nad zakonitostjo dela izvajalcev javnih služb in strokovnega nadzora podrobneje določajo predpisi, ki urejajo
dejavnost javnih služb iz pristojnosti republike.

Če ministrstvo ugotovi, da organ lokalne skupnosti ne izvršuje nalog iz državne pristojnosti, mora opozoriti organ
lokalne skupnosti in mu naložiti, da zagotovi izvrševanje teh
nalog v roku, ki ga določi.

6. Nadzorstvo nad predpisi o upravnem postopku
66. člen

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

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

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

67. člen

61. člen
Če organ lokalne skupnosti ne ravna v skladu z opozorilom
ministrstva, lahko ministrstvo na stroške lokalne skupnosti
neposredno opravi posamezno nalogo iz državne pristojnosti,
ki bi jo moral opraviti organ lokalne skupnosti.
Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz
pristojnosti organa lokalne skupnosti, če bi zaradi opustitve
nalog utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali
zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje.
Če organ lokalne skupnosti kljub večkratnim opozorilom ne
opravlja nalog iz državne pristojnosti, ki jih je po predhodnem
soglasju na lokalno skupnost prenesla država, ali če jih ne
izvršuje pravilno in pravočasno, lahko ministrstvo predlaga
vladi, da začne postopek za odvzem prenešenih nalog in
njihov prenos na upravno enoto.
5. Razmerja do izvajalcev javnih služb
62. člen
Ministrstva, vsako na svojem področju, nadzorujejo zakonitost splošnih aktov, ki jih izdajajo izvajalci javnih služb, katerih ustanovitelj je Vlada Republike Slovenije.
Pristojno ministrstvo mora opozoriti pristojni organ izvajalca
javne službe, ki je izdal akt, ki ni v skladu z ustavo in zakonom,
in mu predlagati ustrezne rešitve.
Če pristojni organ izvajalca javne službe ne uskladi svojih
aktov z ustavo in zakonom, mora ministrstvo predlagati vladi,
da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za
oceno skladnosti splošnega akta z ustavo in zakonom.
63. član
Pristojno ministrstvo, vsako na svojem področju, opravlja
nadzor nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov organov
izvajalca javne službe, s katerimi ti odločajo o pravicah in
dolžnostih državljanov in organizacij.
Če je zoper posamične akte, ki jih na prvi stopnji izdajajo
izvajalci javnih služb, dovoljena pritožba na upravni organ,
odloča o pritožbi ministrstvo, pristojno za ustrezno področje.
Če je v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen
organ v sestavi, odloča o pritožbah zoper odločbe iz tega
upravnega področja, organ v sestavi.
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V upravnih organih lahko vodi upravni postopek in odloča
o upravnih zadevah samo uradna oseba, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za opravljanje teh zadev.
Pooblastilo za odločanje o upravnih zadevah oziroma za
dejanja v postopku pred izdajo odločbe lahko izda minister
oziroma predstojnik uradni osebi tega organa, ki izpolnjuj*
pogoje glede strokovne izobrazbe. Pooblastilo za odločanja
v upravnih zadevah obsega tudi pooblastilo za dejanja
v postopku pred izdajo odločbe.
68. člen
Pooblastilo za dejanja v upravnem postopku se lahko da
uradni osebi upravnega organa, ki ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, za dejanja v upravnem postopku na prvj
stopnji v enostavnih upravnih zadevah pa tudi uradni osebi, ki
ima srednjo strokovno izobrazbo.
S predpisom ministrstva, pristojnega za upravo, se glede na
vrsto in zahtevnost ter druge značilnosti upravnih stvar
podrobneje določi strokovna izobrazba, ki jo morajo im«v
uradne osebe upravnega organa za opravljanje dejanj
v upravnem postopku. S posebnim zakonom se določi način
preizkusa strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem
postopku.
69. člen
Upravni organi, ki odločajo v upravnem postopku, vodij0
enotno evidenco o upravnih zadevah.
Ministrstvo, pristojno za upravo, predpiše vsebino evidenc I"
način spremljanja podatkov o reševanju upravnih zadev.
70. člen

Ministrstvo, pristojno za upravo, nadzoruje v upravnih orga'
nih zlasti izvajanje:
- reševanja upravnih stvari v predpisanih rokih,
- predpisov o strokovni izobrazbi uradnih oseb, ki odločaj0
v upravnih zadevah oziroma opravljajo dejanja v postopa
pred izdajo odločbe,
- določb predpisov glede izdajanja potrdil in drugih listi''
o določenih dejstvih,
,
- predpisov o stroških v upravnem postopku,
- predpisov o evidencah o reševanju upravnih zadev,
\
- določb aktov, ki določajo pogoje za delovna mesta, 1
katerih se opravljajo naloge v zvezi z reševanjem upravn"
zadev,
- predpisov o pisarniškem poslovanju,
<
- ukrepov pristojnih organov za izboljšanje dela pri reševanj11
poročevalk
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upravnih zadev.
71. člen
V ministrstvu, pristojnem za upravo, opravljajo nadzorstvo
nad izvrševanjem predpisov o upravnem postopku delavci
s posebnimi pooblastili - upravni inšpektorji. Pri izvrševanju
nadzorstva sodelujejo upravni inšpektorji z ustreznimi ministrstvi.
Upravni inšpektor je samostojen pri opravljanju zadev
upravne inšpekcije.
Upravni inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo
pravne ali upravne smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega tri leta pri reševanju upravnih zadev.

v zvezi z opravljanjem dejanj oziroma odločanjem v upravnem
postopku, ni sposoben opravljati poverjenih pooblastil oziroma da jih opravlja nevestno ali malomarno, predlaga ministrstvu, pristojnemu za ustrezno področje, da začne postopek
za odvzem poverjenih javnih pooblastil.
78. člen
Upravni inšpektor sestavi o opravljenem pregledu zapisnik in
ga v osmih dneh pošlje upravnemu organu, pri katerem je bil
opravljen pregled, in ministrstvu, pristojnemu za ustrezno
področje.
79. člen

72. člen

Na zapisnik o pregledu lahko minister ali predstojnik upravnega organa vloži ugovor v osmih dneh od dneva, ko je bil
zapisnik vročen.

Upravni inšpektor ima pri opravljanju nadzorstva pravico in
dolžnost odrediti, da se nezakonitosti in druge nepravilnosti
ali pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga sam določi; v ta
namen uvede in vodi upravni postopek, izdaja upravne
odločbe in izreka druge ukrepe.

O ugovoru na zapisnik odloči minister, pristojen za upravo,
najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je bil ugovor vložen.

73. člen
če upravni inšpektor ugotovi, da opravlja dejanja oziroma
odloča v upravnem postopku uradna oseba upravnega
organa, ki nima pooblastila ali nima strokovne izobrazbe ali
preizkusa strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem
Postopku, z odločbo odredi, da uradna oseba takoj preneha
z opravljanjem teh dejanj oziroma z odločanjem o upravnih
stvareh.
Predstojnik upravnega organa mora v primerih iz prejšnjega
odstavka tega člena takoj zagotoviti, da druga uradna oseba,
ki izpolnjuje predpisane pogoje, prevzame opravljanje dejanj
oziroma odločanje v upravnem postopku.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka imata uradna oseba in
Predstojnik upravnega organa pravico do ugovora v osmih
dneh. Ugovor ne zadrži izvršitve odločbe. O ugovoru odloči
Minister, pristojen za upravo, najkasneje v 15 dneh od vložitve
ugovora.
74. člen
^e upravni inšpektor ugotovi, da uradna oseba upravnega
organa upravnih zadev ne rešuje v predpisanih rokih ali da
krši tiste določbe zakonov in drugih predpisov, ki lahko vpliv
ajo na odločitev o stvari, določi rok za rešitev upravne
zadeve oziroma rok in način za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
75. člen
Spravni inšpektor predlaga uvedbo disciplinskega postopka
oper uradno osebo upravnega organa, za katero ugotovi:
- da zahteva od strank, da si same priskrbijo podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen za
°dločanje, ali kakšen drug državni organ ali nosilec javnih
Pooblastil,
j" da zahteva od strank predložitev dokazov, ki jih lahko
hitreje in laže priskrbi organ, ki vodi postopek,
- da zahteva od strank potrdila, ki jih organi niso dolžni
•Majati,
da ponavlja kršitve iz prejšnjega člena.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljen upravni
spor.
80. člen
O izločitvi predstojnika organa v sestavi in uradnih oseb
v ministrstvu odloča minister.
O izločitvi uradne osebe v organu v sestavi odloča predstojnik
tega organa.
O izločitvi uradne osebe upravne enote odloča načelnik
upravne enote.
O izločitvi načelnika upravne enote odloča minister, pristojen
za upravo.
81. člen
Določbe 66. do 80. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
za organe lokalnih skupnosti, kadar ti odločajo v upravnem
postopku o zadevah iz državne pristojnosti.
Določbe 70. do 76. člena, 78. in 79. člena tega zakona se
smiselno uporabljajo tudi za organe lokalnih skupnosti, kadar
ti odločajo v upravnem postopku o zadevah iz pristojnosti
lokalnih skupnosti, in za izvajalce javnih služb iz pristojnosti
republike, kadar ti v upravnem postopku odločajo o pravicah
in dolžnostih državljanov in organizacij.
Določbe 77. do 79. člena in drugega odstavka 80. člena tega
zakona se smiselno uporabljajo tudi za nosilce javnih poobla-
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76. člen
Če upravni inšpektor ugotovi težje kršitve predpisov o upravpostopku in drugih predpisov, na podlagi katerih upravni
gan odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih
^rank, predlaga organu, ki je pristojen za nadzorstvo nad
°8lom tega organa, da ukrepa v okviru svojih pooblastil.

0r

77. člen
Če upravni inšpektor ugotovi, da nosilec javnih pooblastil
Poročevalec

VII. IZVRŠEVANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA
82. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo inšpektorji
kot delavci s posebnimi pooblastili.
Inšpektor ima trajen mandat.
Inšpektor je osebno odgovoren predstojniku upravnega
organa za opravljanje ali opustitev dejanj v inšpekcijskem
postopku.
83. člen
Če ni s predpisi o posamezni inšpekciji drugače določeno,
mora imeti inšpektor visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet
let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.
Inšpektor mora opraviti strokovni izpit v roku enega leta od
dneva imenovanja za inšpektorja. Vsebino strokovnega izpita
za posamezno inšpekcijo predpiše pristojni minister.
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Inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne sme izdajati odločb,
lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.

ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva.

84. člen

91. člen

Inšpektor se razreši, če v predpisanem roku ne opravi strokovnega izpita iz prejšnjega člena.

Inšpektor ima pravico brez prehodnega obvestila ter brez
dovoljenja pravne osebe ali posameznika, katerega poslovanje oziroma prostori, objekti in naprave so predmet inšpekcijskega nadzorstva (v nadaljnjem besedilu: zavezanca) oziroma
njegove odgovorne osebe, ne glede na delovni čas, vstopiti
v prostore in objekte ter k napravam iz prejšnjega člena, če
z zakonom ni drugače določeno.

Z dnem razrešitve preneha inšpektorju delovno razmerje.
85. člen
Inšpektor ne sme, poleg del, ki niso združljiva z deli v državnem organu, opravljati samostojno osebno delo oziroma za
drugega delodajalca enakih ali podobnih del iz stroke, na
področju katere opravlja inšpekcijsko nadzorstvo.
Opravljanje del iz prejšnjega odstavka je hujša kršitev delovnih obveznosti in dolžnosti, za katero se lahko izreče ukrep
prenehanja delovnega razmerja.
Inšpektor, ki je v disciplinskem postopku, ne sme do dokončnosti odločbe o disciplinskem ukrepu oziroma do pravnomočnosti odločbe sodišča, opravljati inšpekcijskega nadzorstva.
86. člen
Inšpektor mora varovati poslovno, uradno ali drugo tajnost,
s katero se seznani pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva.
Dolžnost varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti traja
tudi po prenehanju delovnega razmerja inšpektorja.
Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave, sporočila
oziroma pritožbe.
Predstojnik upravnega organa lahko v utemeljnem primeru
oziroma na zahtevo pristojnih organov s soglasjem ministra,
pristojnega za področje, na katerem je inšpektor izvedel za
poslovno, uradno ali drugo tajnost, razreši inšpektorja varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti.
87. člen
Inšpektor samostojno opravlja zadeve inšpekcijskega nadzorstva, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in odreja
druge ukrepe, za katere je pooblaščen. Posamezna dejanja
v postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih zadevah, zlasti
ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev,
lahko opravljajo tudi druge uradne osebe upravnega organa.
Uradne osebe iz prejšnjega odstavka ne morejo izdajati
odločb in takih sklepov, s katerimi se onemogoči nadaljnji
postopek.
88. člen
Posamezna strokovna dela v inšpekcijskih zadevah (izvedensko delo, preizkusi itd.) lahko opravljajo specializirane organizacije, zavodi ali posamezniki, kadar to ni v nasprotju z interesi postopka.
89. člen
Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva se izkazuje s službeno izkaznico. Izkaznico izda predstojnik upravnega organa.

Če mora inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
pregledati posamezne prostore v stanovanju, v katerih zavezanec opravlja obrtno in drugo dovoljeno dejavnost, pa temu
zavezanec nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča.
92. člen
Zavezanec lahko prisostvuje opravljanju inšpekcijskega nadzorstva, razen v primeru, ko inšpektor oceni, da bi njegova
prisotnost ovirala učinkovitost inšpekcijskega nadzorstva.
Svojo odločitev mora inšpektor v zapisniku o inšpekcijskem
nadzorstvu posebej utemeljiti.
93. člen
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ter drug predpis ali drug akt, katerega
izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:
- odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti
v roku, ki ga sam določi,
- predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška ozirom8
v skladu z zakonom izreči mandatno kazen,
- prijaviti kazniva dejanja,
- predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
- odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katera j*
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom.
94. člen
Če zavezanec v roku, ki ga določi inšpektor, ne odpravi
ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor
z odločbo prepove opravljanje dejavnosti do odločitve pristojnega organa.
Inšpektor začasno prepove opravljanje dejavnosti tudi, če j*
to potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življe'
nje ali zdravje ljudi ali za nastanek škode v naravnem oziroma
življenjskem okolju in na premoženju.
Če inšpektor ugotovi, da kljub izdanim odločbam zavezanec
ponavlja kršitve, lahko z odločbo začasno odvzame predmeta
ali dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali s°
s kršitvami nastali.
V primeru iz prvega do tretjega odstavka tega člena mora
inšpektor nemudoma začeti postopek pri pristojnem organi
Pritožba zoper odločbo, ki jo izda inšpektor v primerih i*
prvega do tretjega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvf
šitve.
95. člen

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

Zavezanec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanja
inšpekcijskega nadzorstva.

90. člen

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nale011'
na fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno pričakuj
lahko zahteva pomoč policije.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor pravico pregledati prostore, objekte, naprave, predmete, blago
ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, podjetij,
zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pregledati listine,
s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb, vzeti vzorce blaga
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96. člen
Inšpektor mora pri opravljanju inšpekcijskega nadzorsN?
ustrezno ukrepati, da se preprečijo škodljive posledice, ki1,1
poročevalk

lahko nastale zaradi kršitve zakonov, drugih predpisov ali
aktov.
97. člen

za območja sedanjih občin in za območje mesta Ljubljana in
Obalne skupnosti.

Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in
druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na
njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.

Vlada Republike Slovenije lahko glede na krajevne razmere in
potrebe ter obseg upravnih nalog po posameznih upravnih
enotah spremeni območja iz prejšnjega odstavka, vendar ne
pred konstituiranjem občin kot lokalnih skupnosti.

VIII. PRAVNI AKTI

102. člen

98. člen

Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega
zbora ter predpisov in aktov vlade izdajajo ministri pravilnike,
odredbe in navodila.
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe zakona, drugega predpisa ali akta za njegovo izvrševanje.
Z odredbo se določajo ukrepi, ki imajo splošen pomen.
Z navodilom se za izvršitev posameznih določb zakona, drugega predpisa ali akta predpisuje način ravnanja.

Upravne enote oziroma ministrstva, v katerih delovno
področje sodijo naloge iz prvega odstavka 100. člena tega
zakona, prevzamejo hkrati tudi delavce občinskih upravnih
organov, ki so opravljali te naloge, ter ustrezen del administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev, kakor tudi
dokumentarno gradivo in nedokončane zadeve.
Prostori in sredstva, ki so jih do tedaj uporabljali občinski
upravni organi, ki so opravljali naloge iz prvega odstavka 100.
člena tega zakona, postanejo državna last po stanju na dan
31. 12. 1993.

99. člen

Vpis pravic na nepremičninah iz prejšnjega odstavka se izvrši
na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije.

Pri odločanju o upravnih zadevah izdajajo ministri in predstojniki odločbe in sklepe.

103. člen

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
100. člen
V 60 dneh po uveljavitvi tega zakona prevzame država od
občin vse upravne naloge in pristojnosti na področju geodetske službe, inšpekcij, varstva vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, notranjih zadev, obrambe in zaščite, kakor tudi
upravne zadeve, ki se nanašajo na vodno gospodarstvo, na
urejanje prostora, na posege v prostor in z njimi povezane
premoženjskopravne zadeve, na graditev objektov, na izdajo
dovoljenj za opravljanje obrtnih, gostinskih in turističnih
dejavnosti, na zdravstveno varstvo v skladu s posebnim zakonom ter naloge obče uprave - upravnega nadzorstva.
Upravne naloge na področjih iz prejšnjega odstavka opravljajo upravne enote, razen nalog upravnega nadzorstva ter
nalog na področju obrambe in zaščite, ki jih opravljajo neposredno pristojni ministrstvi.
101. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se organizirajo upravne enote

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati za republiške
upravne organe zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih
organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/
88), razen določb, ki se nanašajo na razmerja do občinskih
upravnih organov (členi 246 do 253).
Za upravne organe posamezne občine prenehajo veljati
določbe zakona iz prejšnjega odstavka z dnem, ko se konstituirajo organi občine kot lokalne skupnosti v skladu z zakonom, ki bo urejal lokalno samoupravo.
104. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na razmerja do organov
lokalnih skupnosti, se začnejo uporabljati z dnem, ko se
konstituirajo organi občine kot lokalne skupnosti v skladu
z zakonom, ki bo urejal lokalno samoupravo.
105. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je ob prvi obravnavi predloga zakona o upravi na 11. seji, dne 29. 7. 1993, predlog
zakona sprejel, hkrati pa sprejel tudi stališča in sklepe, ki naj
jih predlagatelj upošteva pri pripravi zakonskega predloga za
drugo obravnavo.

1. Zakon ureja funkcije uprave, organizacijo ministrstev ter
organov in organizacij v njihovi sestavi, oblike in način decentraliziranega opravljanja nalog uprave, vodenje ministrstev in
organov v njihovi sestavi, različna razmerja upravnih organov
ter pravne akte, ki jih izdajajo upravni organi.

Ob drugi obravnavi 2. 12. 1993 pa je državni zbor odločil, da
se zakonski predlog vrne v ponovno prvo obravnavo. Pri tem
je naložil Vladi, naj predloži državnemu zboru usklajen koncept zakonov, ki urejajo upravo, upravne okraje in organizacijo ministrstev.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za ponovno prvo
obravnavo upošteval stališča in sklepe državnega zbora ob
obeh obravnavah in ponovno proučil vprašanja, ki zadevajo
celovit koncept državne uprave. Besedilo predloga zakona je
spremenjeno oziroma dopolnjeno tako, da skupaj z zakonom
o organizaciji ministrstev predstavlja usklajeno celoto.

2. Zakon določa, da državna uprava v skladu z načelom
delitve oblasti izvršuje upravno oblast kot del izvršilne oblasti.
Te svoje naloge izvršuje uprava na podlagi in v mejah ustave
in zakonov ter drugih predpisov in drugih aktov, sicer pa je pri
svojem delu samostojna. Zakon določa tudi pravice, obveznosti in pooblastila uprave, kar je predmet zakonskega urejanja,
za razliko od dosedanjih predpisov, pa se ne spušča
v podrobno opisovanje oblik in metod dela, saj je to predmet
stroke.

p

o zgradbi se novi zakonski predlog bistveno ne razlikuje od
Prvotnega, spremenjene pa so tiste rešitve, ki so bile v dosedanjih obravnavah deležne največ kritik in nasprotujočih si
mnenj, kar velja zlasti za poglavje o teritorialni organizaciji
uprave in prehodne ter končne določbe.
Poročevalec

3. Pri funkcijah uprave je določeno, da uprava izvršuje zakone
in druge predpise in akte državnega zbora, kakor tudi predpise in druge akte vlade. Med upravne funkcije sodi tudi
nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih pred pisov ter aktov,
pa tudi druge oblike nadzora: od nadzorstva nad zakonitostjo,
instančnega in inšpekcijskega nadzorstva do nadzorstva nad
izvajanjem predpisov o upravnem postopku.
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Med funkcije uprave sodijo tudi naloge v zvezi z izvajanjem
javnih služb, ki jih uprava opravlja prek raznih oblik javnih
služb ali neposredno (režijski obrati).
Nadaljnja funkcija uprave, ki jo določa zakon, je pospeševalna
- uprava mora s svojimi ukrepi pospeševati gospodarski,
socialni, kulturni in splošni družbeni razvoj.
4. Kot temeljno obliko upravnih organov zakon v skladu
z ustavo opredeljuje ministrstvo kot tisti upravni organ, ki se
ustanovi z zakonom za posamezno upravno področje ali za
več med seboj povezanih področij. Drugi upravni organi in
upravne organizacije se lahko ustanovijo le v sestavi ministrstva. Gre torej za čist resorski princip, ki ga narekuje že
ustava. V zakonu so predvidene njihove oblike glede na vsebino dela, kar omogoča vzpostavitev ustrezne organizacije
dela v ministrstvih.
5. V zakonu so urejena tudi vprašanja, ki zadevajo vodenje
ministrstev in organov v njihovi sestavi, ter določa naloge teh
funkcionarjev.
Poleg ministra kot političnega funkcionarja zakon kot strokovnega vodjo predvideva generalnega sekretarja, ki neposredno pomaga ministru pri vodenju ministrstva. Kot strokovnega vodjo za ožje področje dela pa zakon predvideva državnega podsekretarja. Upravni aparat v večstrankarskem parlamentarnem sistemu mora namreč delovati izključno strokovno in lojalno vsakokratni vladi. Minister kot politični šef
daje smernice upravi, ki jih na strokovni ravni izvaja. Taka
ureditev je poznana v ureditvah drugih držav in zagotavlja
kontinuirano strokovno delo uprave.
6. Bistvena novost so oblike dekoncentriranega opravljanja
nalog državne uprave. Glede na novo ustavno koncepcijo so
v zakonu predvidene oblike in način opravljanja nalog
državne uprave na celotnem območju Republike Slovenije.
Decentralizirane oblike opravljanja upravnih nalog bodo
zagotovile, da bodo storitve upravnih organov dostopne in
približane državljanom, po drugi strani pa upravi omogočeno
na čimbolj racionalen način opravljanje njenih nalog. Zakon
predvideva, da bo celotno območje republike razdeljeno na
upravne enote. Poleg te splošne oblike pa lahko poseben
zakon drugače uredi organiziranost uprave na posameznem
področju - od oblik do pooblastil za odločanje.
V zakonu je predvideno, da bodo upravne enote odločale na
prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti, razen
v tistih, za katere bo z zakonom posebej določeno, da o njih
odloča drug organ. Praviloma opravljajo torej upravne enote
tiste naloge, ki so jih doslej v zvezi z izvrševanjem zakonov
opravljali občinski upravni organi. Opravljale bodo seveda
tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, ki pa jih
bodo določali področni zakoni. S tem zakon sledi ustavni
koncepciji delitve pristojnosti med državo in lokalno samoupravo.
Po 120. členu ustave Republike Slovenije opravljajo naloge
uprave neposredno ministrstva, po 121. členu pa organizacijo
uprave določa zakon. Pri upravni teritorializaciji gre za to, da
se za tiste upravne naloge, ki po resorskem načelu sicer
sodijo v razna ministrstva, njihova narava pa terja dekoncentrirano opravljanje, organizirajo posebne teritorialne upravne
enote - upravne enote. Te so v vsebinskem pogledu podaljšek ministrstev, po obliki pa skupna organizacijska enota
državne uprave.
Zakon uveljavlja neposredni vpliv pristojnega ministrstva na
opravljanje nalog z njegovega področja v upravni enoti (nadzor, vpliv na organizacijo delo, vodenje notranjih organizacijskih enot, odgovornost načelnika itd.). Upravne enote kot
splošne decentralizirane enote uprave bodo torej naloge
opravljale pod strokovnim vodstvom in nadzorstvom pristojnih ministrstev.
Predlagatelj meni, da bi tak model s čisto razmejitvo državnih
pristojnosti od nalog lokalnih skupnosti v tej fazi, ko se šele
na novo oblikuje lokalna samouprava, najbolj ustrezal. Izkuš66

nje iz drugih držav, ki imajo že desetletja tako organizirano
upravo, potrjujejo tak način organiziranja uprave.
V zakonu je določeno, da upravno enoto vodi predstojnik
(načelnik okraja), ki bi ga imenovala vlada, ki ji je tudi odgovoren. Naloge upravne enote se bodo opravljale v notranjih
organizacijskih enotah za posamezna področja glede na
potrebe posameznih okolij. V vsebinskem pogledu bi bile te
notranje organizacijske enote vezane na strokovno vodstvo
ustreznega ministrstva.
Glede na vzpostavljeno infrastrukturo (prostori, oprema,
komunikacije itd.) naj bi bile upravne enote organizirani za
območja sedanjih občin ter mesta Ljubljana in Obalne skupnosti, kjer so ti pogoji zagotovljeni. Če pa bi potrebe pokazale,
bi določene službe lahko redno ali občasno poslovale tudi na
sedežih bodočih lokalnih skupnosti. Vsekakor pa mora biti
dejavnost upravnih enot organizirana tako, da so spoštovana
načela racionalne upravne organiziranosti in zagotovljeno
strokovno in učinkovito delo državne uprave.
7. Eno najpomembnejših poglavij tega zakona se nanaša na
razmerja uprave oziroma ministrstev. Po eni strani zakon
opredeljuje razmerja uprave do organov, ki jim je odgovorna
za svoje delo, to je do vlade kot vrha izvršilne oblasti. Drugi
sklop razmerij pa zadeva razmerja med ministrstvi ter razmerja znotraj ministrstev, to je do organov v njihovi sestavi.
Glede na to, da uprava po ustavi opravlja nadzorstvo nad
zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti, pri prenošenih
državnih pristojnostih pa tudi nadzorstvo nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela, zakon v sklopu razmerij določa
pooblastila uprave pri opravljanju tega nadzorstva, pa tudi
nadzorstva nad delom javnih služb.
V skladu s 144. členom ustave in upoštevanjem 160. člena
ustave je določeno, da ministrstva, vsako na svojem področju,
nadzorujejo zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih
izdajajo organi lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti
lokalnih skupnosti. Kadar ministrstvo ugotovi, da akt organa
lokalne skupnosti ni v skladu z ustavo in zakonom, ga mora
na to opozoriti. Pri tem pa se ne sme omejiti zgolj na ugotovitev neskladnosti z ustavo ali zakonom, pač pa mora organu
lokalne skupno sti nuditi tudi strokovno pomoč s tem, da mu
predlaga pravilne rešitve. Če organ lokalne skupnosti ne
uskladi svojega akta z ustavo ali zakonom, mora pristojno
ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka
pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa
lokalne skupnosti z ustavo in zakonom.
Če pristojno ministrstvo ugotovi, da uprava lokalne skupnosti
pri svojem delu ne ravna v skladu z zakonom in drugim
zakonitim predpisom, mora ministrstvo na to opozoriti tisti
organ lokalne skupnosti, ki nadzoruje delo uprave lokalne
skupnosti, in mu predlagati ustrezne ukrepe.
V obeh primerih gre za to, da je ministrstvom naložena dolžnost skrbeti za zakonitost dela in aktov lokalnih skupnosti, ki
pa se v zadevah iz lokalne pristojnosti ne uresničuje skozi
neposredno poseganje uprave v vsebino odločitev organov
lokalne samouprave (npr. prevzem nalog), pač pa se v prvi faz[
omejuje na opozorilo o nezakonitosti in strokovno pomoč prt
iskanju pravilnih rešitev, šele v drugi fazi pa na začetek
postopka pred ustavnim sodiščem, ki je edino pristojno zi
oceno skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo /rt
zakoni. Isto velja tudi v primeru, če ministrstvo ugotovi, da
uprava lokalne skupnosti ne ravna v skladu z zakonom /rt
drugim zakonitim predpisom s tem, da predlaga ustrezni
ukrepe tistemu organu lokalne skupnosti, ki nadzoruje
usmerja delo uprave lokalne skupnosti.
V primerih, ko lokalna skupnost ne izvršuje nalog iz državne
pristojnosti, ki so nanjo prenošene po njenem predhodnert|
soglasju, pa je položaj drugačen. Ministrstva morajo skrbeh
za izvrševanje nalog s svojega delovnega področja ne glede
na to, ali jih opravljajo sama ali pa so z zakonom po predhod'
nem soglasju prenošene na lokalno skupnost. Predlagart'1
ukrep, to je začetek postopka za odvzem prenošenih nalo9
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torej za spremembo ustreznega zakona, je zadnji in izjemen
ukrep, ki bi prišel v poštev šele tedaj, če lokalna skupnost
kljub opozorilom ne bi zagotovila opravljanja prenošenih
nalog. Pri tem gre za tiste naloge in pristojnosti, ki jih po
zakonu mora zagotavljati država na celotnem območju, saj bi
bil sicer lahko določen krog državljanov prikrajšan v svojih
pravicah oziroma pravnih interesih oziroma bi bil lahko prizadet javni interes. Taka rešitev bi sicer v izjemnem primeru res
lahko povzročila razlike v pristojnosti med posameznimi
lokalnimi skupnostmi, vendar pa te glede na ustavno določbo,
po kateri je prenos državnih pristojnosti vezan na predhodno
soglasje posamezne lokalne skupnosti, niso že vnaprej izključene. Zaradi preciznosti je v členu določeno, da bi namesto
lokalne skupnosti, ki bi ji bile prenošene državne naloge
odvzete, te naloge opravljala ustrezna upravna enota, torej
državni organ na istem območju.
Dve obliki nadzorstva sta v zakonu posebej urejeni. Prva je
Inšpekcijsko nadzorstvo, ki ga neposredno opravljajo inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Ker
gre za specifično funkcijo uprave, ta zakon vsebuje samo tiste
skupne sistemske določbe, ki veljajo za vse inšpekcije,
področni zakoni pa bi morali glede na posebnosti področij
konkretizirati ukrepe, ki jih v posameznih primerih lahko ali
mora odrediti inšpektor.
Druga oblika pa je nadzorstvo nad predpisi v upravnem
postopku, v katerem se odloča o pravicah, pravnih interesih in
obveznostih posameznikov in organizacij. V zakonu je določeno, da vsi upravni organi v mejah svojega delovnega
področja skrbijo za izvrševanje predpisov o upravnem
postopku. Ministrstvo, pristojno za upravo, pa ima pri tem še
posebna pooblastila. Glede na novo opredelitev uprave je
v zakonu predvideno, da bo to nadzorstvo opravljalo le ministrstvo, pristojno za upravo, saj bo to nadzorstvo zajemalo
tudi upravne enote ter teritorialne enote ministrstev. Neposredno te naloge opravljajo upravni inšpektorji, ki bodo glede
na potrebe dela razporejeni po celotnem območju. Nadzorstvo zajema izvajanje predpisov o strokovni izobrazbi, ki jo
morajo imeti uradne osebe za odločanje o upravnih zadevah,
Izvajanje predpisov glede izdajanja potrdil in drugih listin,
predpisov o stroških v upravnem postopku ter izvajanje ukrepov pristojnih organov za izboljšanje dela pri reševanju upravnih zadev. Vloga upravnih inšpektorjev se, upoštevajoč
ustavno dolžnost upravnih organov, da skrbijo za zakonitost
dela organov lokalnih skupnosti, pri tem omejuje na ugotavljanje nezakonitosti in drugih nepravilnosti, opozorila odgovornim za delo lokalne uprave in na tiste nujne ukrepe, ki naj
odpravijo nepravilnosti. Pooblastila upravnih inšpektorjev so
torej različna, kadar gre za državne organe, organe lokalne
uprave ali za nosilce javnih pooblastil. Glede na dosedanje
Izkušnje, ki kažejo na številne pomanjkljivosti in nezakonitosti
pri vodenju upravnih postopkov in na sorazmerno nizko kvaliteto tega dela, je nujno potrebno te oblike nadzorstva okrepiti
In dati pooblaščenim inšpektorjem neposredna pooblastila za
ukrepanje, saj so doslej imeli le možnost ugotavljanja
Pomanjkljivosti In kršitev ter opozarjanja pristojnih organov.
8. Z zakonom o Vladi Republike Slovenije so določene vrste
Pravnih aktov, ki jih Izdaja vlada. Za upravne organe, to je
ministrstva, pa zakon predvideva, da lahko za izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in aktov državnega zbora ter predpisov In aktov vlade izdajajo pravilnike, odredbe in navodila.
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Po vsebini gre izključno za izvršilne predpise, s katerimi se
razčlenijo posamezne določbe predpisov višjega ranga ali
predpisuje način dela.
9. Po ustavnem zakonu (5. člen) organi občin opravljajo
državne funkcije vse dotlej, dokler jih ne prevzame država. Za
nekatera področja je glede na naravo upravnih nalog nedvomno, da v celoti sodijo v državno pristojnost, saj gre izključno za izvrševanje zakonov (inšpekcije, geodetska služba).
Med področji, kjer naloge sodijo v državno pristojnost, gre
nedvomno tudi za varstvo vojnih veteranov in žrtev vojnega
nasilja, pa tudi za upravne zadeve s področja notranjih zadev
(matična služba, državljanska stanja, prijavno-odjavna
služba itd.) in za področje obrambe ter obče uprave (upravno
nadzorstvo). Pri teh službah gre za podobno situacijo kot pri
davčnih službah, ki jih je že prevzela država. Prav tako pa je
potrebno prevzeti v državno pristojnost vse upravne zadeve,
kjer gre za oblastno odločanje in različna dovoljenja, ki se
izdajajo na podlagi zakonov. V ta sklop sodijo upravne
zadeve, ki se nanašajo na vodno gospodar stvo, posege
v prostor in z njimi povezane premoženjskopravne zadeve, na
graditev objektov ter na izdajo obrtnih dovoljenj in dovoljenj
za opravljanje gostinske in turistične dejavnosti. Tako bi
država prevzela cela področja, ki so v okviru sedanjih občin že
organizirana v posebnih oddelkih, oziroma posamezne
naloge, ki jih je mogoče ugotoviti iz sistemizacij delovnih
mest. Na teh področjih dela sedaj v občinah okrog 3.500
delavcev, kar je cca polovica vseh zaposlenih v občinski
"upravi, ter del pomožnih administrativnih in podobnih kadrov.
Po zakonu naj bi območja upravnih enot predstavljala
območja sedanjih občin ter območje mesta Ljubljana in
Obalne skupnosti. Torej bi bilo 56 upravnih enot. Ker pa
utegne po reorganizaciji sedanjih občin v lokalne skupnosti
priti do določenih sprememb, naj bi vlada glede na ugotovljene potrebe, krajevne razmere in obseg upravnih nalog
imela možnost spreminjati območja upravnih enot. S tako
ureditvijo, ki je najbolj primerna za sedanjo prehodno fazo
spreminjanja občin v lokalne skupnosti, bi odpadla potreba
po posebnem zakonu o območju upravnih okrajev.
Ob prenosu nalog ne bi bistveno posegali v obstoječo organiziranost in bi prišlo do sprememb le v statusnem in kadrovskem pogledu, saj bi dosedanji občinski uslužbenci postali
državni uslužbenci. Zato je lahko rok za prevzem teh nalog
sorazmerno kratek.
Prostori In sredstva, ki so jih dotedaj uporabljali občinski
upravni organi, naj bi po stanju na dan 31.12.1993 prešli
v državno last.
10. Določbe dosedanjega zakona o sistemu državne uprave in
o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih naj bi prenehale veljati z uveljavitvijo tega
zakona, kolikor zadevajo republiške oziroma poslej državne
organe, razen določb, ki določajo njihova pooblastila v razmerjih do občinskih upravnih organov. Zakon določa, da za
občinske upravne organe te določbe ostajajo v veljavi do
konstituiranja organov občin kot lokalnih skupnosti. Tudi
določbe tega zakona, ki zadevajo razmerja državnih organov
do organov lokalnih skupnosti, se bodo začele uporabljati
v istem roku.
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Predlog zakona o DELOVNEM PODROČJU MINISTRSTEV - EPA 308
- PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 62. seji dne 29. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DELOVNEM PODROČJU MINISTRSTEV,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi sklepa
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22.12.1993 in
174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- mag. Stane VLAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje.

P red I og zakona o delovnem področju ministrstev
UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je
določil ministrstva, njihova organizacija in delovno področje
pa morata biti določena z zakonom in usklajena z določbami
navedenega zakona.
Spremembe v organizaciji republiške uprave in oblikovanje
nekaterih novih organov v sestavi ministrstev pogojuje tudi
proces oblikovanja javnih služb, zaradi česar dobivajo republiški upravni organi vsebinsko drugačne naloge, od zagotavljanja sistemskih in materialnih pogojev za funkcioniranje
dejavnosti, dajanja koncesij in upravnih dovoljenj ter nadzorstva do neposrednega opravljanja javnih služb.
II. CIUI IN NAČELA ZAKONA
Cilj predloženega zakona je uskladiti organizacijo republiške
uprave z določbami zakona o Vladi Republike Slovenije, ki bo
racionalna in prilagojena dejanskim potrebam.
S predlaganim zakonom se ohranja resorsko načelo organiziranosti republiške uprave, ki je bil uveljavljen že s sedanjim
zakonom in ki izhaja tudi iz določb Ustave Republike Slovenije. Delovna področja posameznega ministrstva in organov
v njegovi sestavi naj bi bila opredeljena tako, da se določajo
samo zadeve, ki sodijo v delovno področje in iz katerih je
razvidna razmejitev do drugih področij. Opisi delovnih področij zato ne vsebujejo konkretnih nalog ali posameznih opravil,
ki sodijo v sklop zadev iz delovnega področja posameznega
ministrstva.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Za delovanje ministrstev in tistih upravnih organov in organizacij v njihovi sestavi, ki so že ustanovljeni z zakonom o organizaciji in delovnem področju republiške uprave (Uradni list
RS, št. 27/91) ne bodo potrebna dodatna finančna sredstva.
Tem organom se obseg nalog s predloženim zakonom ne
spreminjajo, v posameznih primerih gre samo za drugačno
prerazporeditev nalog, ki so se že dosedaj opravljale v republiških upravnih organih. Dodatna sredstva iz državnega proračuna bodo potrebna za opremo jn zaposlitev delavcev
v novoustanovljenih upravnih organih.
Za izvrševanje tega zakona ne bodo potrebni posebni izvršilni
predpisi. Predstojniki novoustanovljenih upravnih organov
v sestavi bodo morali v roku dveh mesecev po ustanovitvi
pripraviti nove akte o notranji organizaciji in sistemizaciji
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delovnih mest ter določiti nalogam in načinu dela primerno
število in vrsto delavcev. Predstojniki tistih upravnih organov,
katerim se z zakonom delovno področje spreminja, pa morajo
v istem roku te akte uskladiti z določbami tega zakona.
BESEDILO ČLENOV
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.£len
S tem zakonom se določa delovno področje ministrstev in
organov ter organizacij v njihovi sestavi.
2. člen
Ministrstva in upravni organi ter upravne organizacije v njihovi sestavi opravljajo na delovnih področjih, določenih s tem
zakonom, upravne in strokovne naloge, zadeve v zvezi z mednarodnim sodelovanjem iz svoje pristojnosti, naloge v zvezi
z informatiko, vodijo evidence ter opravljajo druge naloge,
določene z zakoni in drugimi predpisi.
Ministrstva na delovnih področjih, določenih s tem zakonom,
izdajajo koncesije ter opravljajo nadzorstvo nad delom javnih
zavodov in javnih služb.
Ministrstva nastavljajo, vodijo in izmenjujejo podatke iz evidenc v njihovi pristojnosti, jih povezujejo v skupne baze
podatkov in v nacionalni program statističnih raziskovanj
Republike Slovenije, ter izvršujejo analitično funkcijo.
3. člen
Ministrstva so:
1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve;
v njegovi sestavi sta:
- Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu,
- Inšpektorat Republike Slovenije za delo;
2. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj; v njegovi
sestavi so:
- Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in
razvoj,
- Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov,
- Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence,
- Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije,
- Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve,
- Tržni inšpektorat Republike Slovenije;
3. Ministrstvo za finance:
v njegovi sestavi so:
poročevalec

-

Davčna uprava Republike Slovenije,
Carinska uprava Republike Slovenije,
Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor,
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
Devizni inšpektorat Republike Slovenije;

4. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti;
v njegovi sestavi so:
- Urad Republike Slovenije za obrt,
- Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo,
- Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije,
- Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva,
- Direkcija Republike Slovenije za trgovinsko središče,
- Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko, rudarstvo in
gradbeništvo;
5. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo;
v njegovi sestavi so:
- Veterinarska uprava Republike Slovenije,
~ Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva,
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
6. Ministrstvo za kulturo;
v njegovi sestavi so:
~ Urad Republike Slovenije za kulturno dediščino in naravne
vrednote,
- Arhiv Republike Slovenije,
- Inšpektorat Republike Slovenije za področje naravne in
kulturne dediščine;
7. Ministrstvo za notranje zadeve;
v njegovi sestavi sta:
~ Višja šola za notranje zadeve,
- Prehodni dom Republike Slovenije za tujce;
8- Ministrstvo za obrambo;
v njegovi sestavi so:
~ Generalštab slovenske vojske,
~ Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
- Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in požarno
varnost;
9. Ministrstvo za okolje in prostor;
v njegovi sestavi so:
~ Uprava Republike Slovenije za varstvo narave,
~ Zavod Republike Slovenije za meteorologijo.hidrologijo in
geofiziko,
- Zavod Republike Slovenije za prostorsko in okoljsko planiranje,
~ Geodetska uprava Republike Slovenije,
- Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor;
10. Ministrstvo za pravosodje;
11. Ministrstvo za promet in zveze;
v njegovi sestavi so:
~ Uprava Republike Slovenije za železniško infrastrukturo,
- Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
- Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo,
- Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije,
- Direkcija Republike Slovenije za ceste,
- Prometni inšpektorat Republike Slovenije;
12. Ministrstvo za šolstvo in šport;
njegovi sestavi so:
~ Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
- Urad Republike Slovenije za mladino,
- Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport;

v

13. Ministrstvo za zdravstvo;
njegovi sestavi sta:
Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo,
~ Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije;
v

14
v

Ministrstvo za znanost in tehnologijo;
njegovi sestavi sta:

Poročevalec

- Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje,
- Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino;
15. Ministrstvo za zunanje zadeve;
v njegovi sestavi sta:
- Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu,
- Urad Republike Slovenije za evropske integracije.
II. DELOVNA PODROČJA
4. člen
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opravlja
zadeve, ki se nanašajo na položaj, pravice in obveznosti
delavcev pri delu in iz dela; na dohodkovno politiko in urejanje sistema plač, na kolektivne pogodbe in urejanje odnosov
s socialnimi partnerji; na politiko zaposlovanja doma in
v tujini; na zavarovanje za primer brezposelnosti; na položaj
in celovito družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine; na štipendiranje in na poklicno izobraževanje; na sistem
pokojninskega in invalidskega zavarovanja; na varstvo pri
delu; na družinsko in demografsko politiko; na socialno varstvo in socialno skrbstvo; na družbeno pomoč ogroženim
posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva; na usposabljanje otrok z motnjami v razvoju; na varstvo oseb, ki niso
zmožne skrbeti zase; na varstvo družinskih članov, katerih
hranilec je v obvezni vojaški službi; na varstvo in pravice
vojnih veteranov, vojaških invalidov in žrtev vojn ter na
obnovo in vzdrževanje grobov in grobišč vojnih veteranov in
žrtev vojn.
Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu opravlja zadeve, ki se nanašajo na strokovne podlage za izdajo
izvršilnih predpisov in standardov; na ocenjevanje poklicnih
tveganj za zdravstvene okvare delavcev; na informacijsko-dokumentacijsko dejavnost področja varnosti in zdravja pri
delu.
Inšpektorat Republike Slovenije za delo nadzoruje izvajanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo položaj delavcev in pravice ter obveznosti delavcev pri delu, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter zaposlovanje doma in
v tujini,
r
5. člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj opravlja zadeve,
ki se nanašajo na koncept, strategijo in usmerjanje nacionalnega in regionalnega razvoja; na ukrepe tekoče ekonomske
politike; na hitrejši razvoj demografsko ogroženih območij ter
drugih območij, ki imajo razvojne probleme; na oblikovanje
sistema in izvedbe lastninskega preoblikovanja; na vzpostavitev sistema investicijskih družb , in vzajemnih skladov; na
področje ekonomskih odnosov s tujino, ki vključuje zunanjetrgovinsko politiko, vključno z zaščitno politiko (uvozne dajatve, uvozne kontingente, prelevmane in druge oblike zaščite);
zunanjetrgovinsko poslovanje, tuja vlaganja ter druge zunanjetrgovinske posle; gospodarsko sodelovanje s posameznimi državami in koordinacijo gospodarskega sodelovanja
z domačimi in tujimi subjekti, obmejno gospodarsko sodelovanje; na sodelovanje z mednarodnimi ekonomskimi organizacijami, institucijami in integracijami; na prilagajanje instrumentov trgovinske politike Republike Slovenije z Evropsko
skupnostjo, koordinacijo prilagajanja na drugih področjih in
usklajevanje blagovnega prometa s standardi in zahtevami
tržišč razvitih držav; na urejanje in usmerjanje opravljanja
blagovnega prometa in trgovinske dejavnosti; na pospeševanje in racionalizacijo blagovnih tokov ter posodabljanje
metod trgovanja in njegove informatike; na spremljanje blagovnih tokov in preskrbljenosti z osnovnimi živili ter zagotavljanje in izvajanje finančnih intervencij in intervencij s tržnimi
blagovnimi rezervami v primeru potrebe po uravnoteženju
blagovnih tokov; na pripravo ukrepov, vezanih na preskrbo
v primeru izrednih razmer; na urejanje sistema blagovnih
rezerv in finančnih intervencij pri osnovni preskrbi ter pripravo letnih in srednjeročnih programov na teh področjih; na
zagotavljanje pravic potrošnikov in njihovo varstvo; na spremljanje gibanja cen blaga in storitev; na izvajanje pravic in
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dolžnosti države na področju nadzora nad cenami s sprejemanjem ukrepov določitve cen, zlasti glede cen osnovnih živil
ter storitev in proizvodov monopolnih dejavnosti ter na zagotavljanje nadomestil pri cenah, sprejetih zaradi stabilizacije
cen oziroma zaradi onemogočenega nadomeščanja stroškov
za enostavno reprodukcijo.
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in
razvoj opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na pripravo
in usklajevanje osnov, usmeritev in nalog razvojne in tekoče
politike; na izdelavo analiz gospodarskega, socialnega in
regionalnega razvoja; na simuliranje in oceno učinkov ekonomskih in razvojnih ukrepov ter institucionalnih sprememb;
na razvoj in uporabo metodoloških orodij za področje dela.
Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov opravlja
zadeve, ki se nanašajo na vzgojo, izobraževanje in obveščanje
potrošnikov, organiziranje primerjalnih ocenjevanj proizvodov in storitev ter na svetovanje potrošnikom.
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence opravlja
naloge na področju pravil o konkurenci ter vodi postopke na
podlagi predpisov s področja konkurenčnega prava.

nanašajo na izvajanje carinskega sistema; na carinjenje
blaga, na carinski nadzor in na druge zadeve pri kontroli
prometa potnikov, blaga in storitev s tujino ter na postopek
o carinskih prekrških.
Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor opravlja
upravne in z njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo
na nadzor nad poslovanjem zavarovalnic in družb za opravljanje drugih zavarovalnih poslov ter na izdajo dovoljenj za
opravljanje zavarovalnih poslov.
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja.
Devizni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo
devizno in zunanjetrgovinsko poslovanje, kreditne odnose
s tujino in opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini ter vodi
postopek o prekrških proti pravnim in fizičnim osebam, kršilcem predpisov iz delovnega področja inšpektorata.
7. člen

Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije opravlja zadeve, ki se nanašajo na
organiziranje poslovnih konferenc, angažiranje zunanjih
domačih in tujih strokovnjakov za pripravo analiz in raziskav
posameznih trgov za večjo prodajo slovenskih izdelkov in
storitev v tujini ter pridobitev tujih investitorjev iz tujih držav
v Republiki Sloveniji, sodelovanje na sejmih in njihovo sofinanciranje, organiziranje stalne razstave slovenskih izdelkov
v Sloveniji, oglaševanje ekonomske problematike v svetovnih
publikacijah, oskrbo s promocijskimi gradivi in tiskanje, videokasete, druge publikacije in sodelovanje na mednarodnih
sejmih; strokovne naloge v zvezi s predlaganjem politike do
tujih investicij, izvrševanjem zakona o tujih vlaganjih, promocijo možnosti za tuje investicije v Republiko Slovenijo, koordiniranjem ministrstev in drugih institucij zaradi hitrejšega pridobivanja informacij o možnostih izpeljave posameznih investicij ter na pripravo analiz in informacij o možnostih izpeljave
posameznih investicij ter na pripravo analiz in informacij
o stanju in razvoju tujih investicij v Republiki Sloveniji.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti opravlja zadeve, ki se
nanašajo na razvoj gospodarstva ter njegovo pospeševanje
z ekonomskimi in drugimi ukrepi sistemske narave; opredeljuje in vodi gospodarsko politiko za posamezne panoge in
podjetja v industriji in rudarstvu ter zadeve, povezane
z malimi in srednjevelikimi podjetji ter svetovalnimi in pospeševalnimi organizacijami na tem področju; na primarno in
transformirano energijo, na pridobivanje, predelavo ali dodelavo virov energije (premog, uran, nafta, zemeljski plin,
biomase in novi obnovljivi viri) in na racionalno ravnanje
z njimi; na ravnanje z iztrošenim jedrskim gorivom; na primarno in predelovalno industrijo ter na gradbeništvo in graditev objektov; na razvoj turizma in gostinstva; na organiziranje
potovanj in turistično posredovanje in prostočasno dejavnost; na turistične takse in druge pristojbine za razvoj turizma.

Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve opravlja
naloge na področju oblikovanja, hrambe, obnavljanja in uporabe blagovnih rezerv in poslovanja z njimi ter izgradnje in
vzdrževanja skladišč, silosov in rezervoarjev za shranjevanje
rezerv. Republiška direkcija je pravna oseba.
Tržni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje na domačem
trgu in prek mejnih kontrol izvrševanje zakonov in drugih
predpisov, ki urejajo promet blaga in opravljanje storitev,
cene blaga in storitev, njihovo kakovost in standarde ter
varstyo blagovnih in storitvenih znamk, znakov kakovosti in
označb izvora blaga.

Direkcija Republike Slovenije za preskrbo z energijo opravlja
strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge na
področju zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo.

6. člen
Ministrstvo za finance opravlja zadeve, ki se nanašajo na
denarni in bančni sistem; na devizni sistem; na sistem finančnih odnosov s tujino; na sistem davkov, prispevkov, taks,
carin in drugih javnih prihodkov; na sistem zavarovalništva;
na sistem vrednostnih papirjev; na sklade in druge finančne
organizacije; na igre na srečo; na sistem javne porabe; na
proračun; na upravljanje s premoženjem in dolgovi Republike
Slovenije (zakladnica Republike Slovenije); na sistem računovodstva, revizije in finančnega poslovanja; na skupne naloge
republiških upravnih organov in vladnih služb pri opravljanju
finančno računovodskih služb.
Davčna uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki se
nanašajo na izvajanje davčnega sistema in ukrepov davčne
politike; na odmero in pobiranje davkov in drugih obveznosti;
na inšpekcijsko nadzorstvo nad pravilnostjo izpolnjevanja
davčnih in drugih obveznosti ter na davčne evidence.
Carinska uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki se
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Urad Republike Slovenije za obrt skrbi za spremljanje in
usmerjanje razvoja obrti.

Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije
izvaja programe za spodbujanje učinkovite rabe energije.
Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva opravlja
strokovne, tehnične in razvojne naloge na področju strategij8
gospodarjenja z mineralnimi in energetskimi surovinami.
Direkcija Republike Slovenije za trgovinsko središče zagotavlja državni upravi, trgovini, gospodarski zbornici, (mednarodnim) prevoznikom, špediterjem, bankam, zavarovalnicam ter
drugim zainteresiranim institucijam dostop do strateških
mednarodnih poslovnih informacij s povezovanjem v speciali'
zirane svetovne informacijske centre. Direkcija je pravna
oseba.
Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko, rudarstvo m
gradbeništvo nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpi'
sov in splošnih aktov, ki urejajo elektroenergetiko in termo*
energetiko, proizvodnjo materialov in opreme za energetikoplinovodnih sistemov in naprav ter tlačnih posod in rad'
onalno porabo energije; nadzoruje izvrševanje zakonov, drU'
gih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo raziskovanje i"
izkoriščanje vseh vrst rudnin; nadzoruje izvrševanje zakono".
drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo gradbeništvo I"
graditev objektov, proizvodnjo gradbenih proizvodov i"
izvedbo gradbenih konstrukcij.
8. člen
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo opravlja zadeve, ki s*
poročevalk

nanašajo na kmetijstvo; gozdarstvo; na živilsko industrijo in
predelavo; na dopolnilne dejavnosti na kmetijah; na veterinarstvo; na lovstvo in ribištvo; na kmetijska zemljišča in gozdove;
na divjad in ribe; na celostno urejanje in razvoj podeželja in
vasi; na usmerjanje državnih vlaganj v podeželski prostor in
vas; na prehrano z vidika proizvodnih, predelovalnih in oskrbnih možnosti ter potreb; na proizvodnjo zdravstveno neoporečnih kmetijskih pridelkov in živinorejskih proizvodov; na
kakovost kmetijskih pridelkov in živinorejskih proizvodov ter
kakovost živil; na sooblikovanje tržne cenovne in zaščitne
politike kmetijskih, gozdarskih in živilskih proizvodov; na
socialni položaj kmeta; na kmetijsko, gozdarsko, ribiško in
drugo zadružništvo.
Veterinarska uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki
se nanašajo na zdravstveno varstvo živali; na varstvo pred
živalskimi kužnimi boleznimi; na veterinarsko dejavnost; na
promet in preskrbo z zdravili, mamili in strupi za rabo v veterinarski medicini; na zdravstveno neoporečnost surovin, živil in
odpadkov živalskega izvora ter krmil; na veterinarsko sanitarne ukrepe v živinoreji, za zaščito živali pred mučenjem ter
na varstvo okolja na teh področjih; na inšpekcijsko nadzorstvo v proizvodnji, notranjem prometu in v prometu čez
državno mejo nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov
ter splošnih aktov, ki urejajo navedena področja.
Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva
opravlja zadeve, ki se nanašajo na kmetijsko pospeševalno in
svetovalno službo ter na prenos novih tehnologij v prakso.
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovsko in ribištvo nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo kmetijstvo, kakovost mineralnih gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, semena, sadilnega
fnateriala, zdravstveno stanje rastlin, krmil, vina, varstvo, urejanje ter izkoriščanje kmetijskih zemljišč ter druge zadeve
v zvezi s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, vinogradništvom, vinarstvom in hmeljarstvom, izvajanje zadev v zvezi
z registracijo fitofarmacevtskih sredstev in prenosom rastlin
ter fitofarmacevtskih sredstev čez državno mejo, gozdarstvo,
kakovost gozdnih semen in gozdnega sadilnega materiala,
Varstvo gozdov ter druge zadeve v zvezi z gozdovi in gozdarstvom, varstvo, gojitev in lov divjadi, upravljanje lovišč, morsko in sladkovodno ribištvo.
9. člen
Ministrstvo za kulturo opravlja zadeve, ki se nanašajo na
ustvarjanje in posredovanje kulturnih vrednot, na varstvo
naravne in kulturne dediščine ter naravnih vrednot; na splošnoizobraževalno knjižničarstvo; na avtorske in njim sorodne
Pravice, na mednarodno kulturno sodelovanje, vključno
s
promocijo slovenske kulture v tujini in na kulturne programe
narodnosti v Republiki Sloveniji ter Slovencev zunaj Republike Slovenije.
Urad Republike Slovenije za kulturno dediščino in naravne
vrednote opravlja upravne in z njimi povezane strokovne
naloge, ki se nanašajo na področje varstva kulturne dediščine
In naravnih vrednot.
Arhiv Republike Slovenije opravlja strokovne naloge, ki se
nanašajo na arhivsko in dokumentarno gradivo, ki nastaja pri
državnih organih in drugih, z zakonom določenih osebah.
Inšpektorat Republike Slovenije za področje naravne in kulturne dediščine nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo naravne in kulturne
dediščine.
10. člen
Ministrstvo za notranje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo
na sistem, organizacijo in delovanje upravnih organov; na
sistem financiranja, plače in druge prejemke v državni upravi;
"a sistem delovnih razmerij v državni upravi; na nadzorstvo
"ad izvajanjem predpisov o upravnem postopku in na druge
Poročevalec

zadeve obče uprave; na izvedbo programov za pridobivanje
izobrazbe, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju varnosti in notranjih zadev; na usposabljanje kadrov za opravljanje upravnih nalog in strokovne izpite; na upravno statistiko;
na ugovor vesti vojaški dolžnosti; na gibanje in prebivanje
tujcev; na potne listine; na posest in nošenje ter promet
orožja in streliva; na promet in prevoz eksplozivnih snovi ter
prevoz drugih nevarnih snovi; na interesna in politična združevanja občanov; na zbiranje in javna zborovanja; na osebne
izkaznice; na prijavo in odjavo prebivališča; na registracijo
vozil in opravljanje vozniških izpitov; na državljanstvo,
matične knjige in osebna imena; na varovanje življenja ljudi in
premoženja; na vzdrževanje javnega reda in mira; na urejanje
in nadzorovanje prometa na javnih cestah; na preprečevanje
in odkrivanje kaznivih dejanj ter prekrškov; na odkrivanje,
prijetje in izročanje osumljencev in drugih iskanih oseb
v zvezi s kaznivimi dejanji pristojnim organom; na varovanje
določenih oseb in objektov; na varovanje državne meje in na
nadzor prehajanja čez državno mejo.
Višja šola za notranje zadeve je vzgojnoizobraževalna in raziskovalna organizacija, ki izvaja programe za pridobitev višje
strokovne izobrazbe, skrbi za izpopolnjevanje po pridobljeni
višji in visokošolski izobrazbi ter opravlja znanstveno in raziskovalno delo, povezano z izobraževalnim delom in drugo
raziskovalno delo. Višja šola za notranje zadeve ima položaj
zavoda.
Prehodni dom Republike Slovenije za tujce skrbi za sprejemanje, nastanitev in oskrbo tujcev, ki so v postopku zaradi
priznanja statusa begunca, za katere teče postopek za ugotovitev identitete, in tujcev, ki jih iz kakršnihkoli razlogov ni
mogoče odstraniti iz države. Prehodni dom Republike Slovenije za tujce ima položaj zavoda.
11. člen
Ministrstvo za obrambo opravlja upravne in strokovne zadeve,
ki se nanašajo na obrambni načrt države, razvoj, organizacijo,
opremljanje, delovanje in vodenje obrambnih sil, na priprave
civilne obrambe, na upravne zveze in kriptografsko zaščito
v obrambnem sistemu, na vojaško šolstvo, na priprave
sistema zaščite in reševanja ter na pravice in dolžnosti državljanov na področju obrambe, zaščite in reševanja.
Generalštab slovenske vojske opravlja vojaško strokovne
naloge, ki se nanašajo na organizacijo, usposabljanje in delovanje obrambnih sil.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje opravlja
upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na organizacijo,
pripravljanje in delovanje sistema zaščite in reševanja, na
civilno zaščito, požarno varstvo in gasilstvo, na usklajevanje
priprav in delovanje splošnih reševalnih služb, na priprave in
delovanje Štaba za civilno zaščito ter druga strokovna opravila na tem področju.
Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in požarno varnost nadzoruje izvrševanje predpisov in drugih aktov, ki urejajo obrambno področje; nadzoruje izvajanje predpisov, ki
urejajo požarno varstvo in gasilstvo.
12. člen
Ministrstvo za okolje in prostor opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo okolja; na vode in vodno gospodarstvo; na
geološke, seizmološke, meteorološke in druge geofizikalne
pojave oziroma naravne pojave; na prostorsko planiranje in
posege v prostor ter z njimi povezane premoženjskopravne
zadeve; na jedrsko varnost; na stanovanjske zadeve; na
geodezijo in geoorientirane informacijske sisteme ter na
inšpekcijsko nadzorstvo na teh področjih.
Uprava Republike Slovenije za varstvo narave opravlja
upravne naloge, ki se nanašajo na celovito varstvo okolja,
varstvo voda, zraka, tal, flore, faune in na ravnanje z odpadki;
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na presojo vplivov na okolje; na javne službe varstva okolja in
varstva naravnih dobrin, na strokovne podlage za financiranje
ter ukrepe varstva okolja; na vodenje informacijskega sistema
ter strokovne naloge za ekološko razvojni sklad; na vodni
režim, vodnogospodarske ureditve in druge posege v vodo;
na investicijsko načrtovanje in gradnjo ter vzdrževanje in
gospodarjenje z vodami ter vodnogospodarskimi objekti in
napravami; na javne službe urejanja voda ter podeljevanje
koncesij za rabo voda in na odpravo posledic naravnih in
drugih nesreč.

pravobranilstva, odvetništva in notariata; na pravosodno statistiko; na izvrševanje kazenskih sankcij; na organizacijo in
vodenje kazenskih poboljševalnih zavodov; na zagotavljanje
finančnih, materialnih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje kazenskih poboljševalnih zavodov; na usposabljanje kadrov za potrebe izvrševanja kazenskih sankcij; na
uveljavljanje pravic in obveznosti oseb, ki jim je vzeta prostost; na informacijsko pravo; na zaščito osebnih podatkov
ter na inšpekcijsko nadzorstvo v zvezi s tem.

Zavod Republike Slovenije za meteorologijo, hidrologijo in
geofiziko opravlja strokovne in z njimi povezane upravne
naloge, ki se nanašajo na omrežje postaj ter monitoring in
drugo evidentiranje meteoroloških, hidroloških, agroloških,
ekoloških, geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih
pojavov, na njihovo rajonizacijo in kategorizacijo; na varstvo
in zaščito ter zgodnje opozarjanje pred škodljivim delovanjem
meteoroloških, hidroloških, geoloških in potresnih pojavov in
drugimi nevarnostmi; na potresno varnost objektov in naprav;
na meteorološko varnost zračne in pomorske plovbe; na
uporabniške prognoze in obveščanje ter na mednarodno
izmenjavo podatkov.

14. člen

Zavod Republike Slovenije za prostorsko in okoljsko planiranje opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na prostorsko
planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje ter na izhodišča za urejanje prostora; na pripravo prostorskega plana
Slovenije, regionalnih komponent plana in detajlne plane
(prostorske izvedbene akte) infrastrukturnih objektov regionalnega in republiškega pomena; na rabo prostora in gospodarjenje z njim; na nadzorstvo nad pripravo prostorskih planov lokalnih skupnosti ter na prostorski informacijski sistem;
na strategijo varstva okolja, na študije ranljivosti okolja in
vodnogospodarsko načrtovanje.
Geodetska uprava Republike Slovenije opravlja upravne in
strokovne zadeve, ki se nanašajo na osnovni geodetski
sistem, državno mejo, topografske načrte in karte; na kataster
zemljišč in zgradb; na register upravnih teritorialnih enot; na
register hišnih številk in na druge evidence o zemljiščih,
drugih nepremičninah in naravnih danostih; na evidentiranje
posebnih prostorskih enot in režimov ter oblik teh enot; na
imenovanje in evidentiranje naselij, ulic in stavb; na naloge
v zvezi s komasacijo zemljišč ter na geodetsko dokumentacijo.
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja
upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na jedrsko varnost; na varnost jedrskih objektov; na promet in ravnanje
z jedrskimi in radioaktivnimi materiali; na materialno bilanco
in fizično zaščito jedrskih materialov; na odgovornost za
jedrsko škodo; na kvalificiranost uporabnikov jedrskih objektov in njihovo šolanje ter na zagotovitev monitoringa kvalitete
zgodnjega obveščanja.
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov,
ki urejajo varstvo okolja ter ekološki nadzor na državni meji;
vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z njimi; področje
urejanja prostora in naselij ter posege v prostor; stanovanjske
zadeve; jedrsko varnost in jedrske objekte.
13. člen
Ministrstvo za pravosodje opravlja zadeve, ki se nanašajo na
zakonodajo s področja kazenskega prava, prava o prekrških,
stvarnega, obligacijskega in dednega prava; na zakonodajo
o sodnih postopkih; na organizacijsko zakonodajo s področja
sodstva, državnega tožilstva, javnega pravobranilstva, odvetništva in notariata; na pripravo pobud in osnutkov za sklepanje mednarodnih pogodb o sodelovanju na področju kazenskega in civilnega prava; na financiranje ter zagotavljanje
kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojev za poslovanje
sodišč, državnih tožilstev in javnega pravobranilstva; na usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja in strokovne izpite; na
mednarodno pravno pomoč; na amnestijo in pomilostitve; na'
nadzor nad poslovanjem sodišč, državnih tožilstev, javnega
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Ministrstvo za promet in zveze opravlja zadeve, ki se nanašajo
na železniški, pomorski in zračni promet; na promet na notranjih vodah; na prekladalne storitve; na ceste in cestni promet,
razen nadzorstva in urejanja prometa na cestah; na poštni in
telekomunikacijski promet; na telekomunikacijske zveze in
sisteme; na žičnice ter na mednarodne odnose v prometu.
Uprava Republike Slovenije za železniško infrastrukturo
opravlja zadeve, ki se nanašajo na gospodarjenje z železniško
infrastrukturo ter na zagotavljanje varnosti v železniškem
prometu.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo opravlja zadeve, Ki
se nanašajo na gospodarjenje s pristaniško infrastrukturo ter
na varnost plovbe na morju, rekah in jezerih.
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo opravlja zadeve,
ki se nanašajo na kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije; na kontrolo letenja in vodenja letal; na podatke za
identifikacijo objektov v zraku; na tehnična sredstva in pri'
prave za vodenje letal ter druge zadeve v zvezi z zračnim
prometom.
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije opravlja
zadeve, ki se nanašajo na upravljanje radijskega frekveni'
nega spektra; na telekomunikacijske sistema in naprave, n*
urejanje telekomunikacijskih storitev ter druge zadeve v zve?
s telekomunikacijami.
Direkcija Republike Slovenije za ceste opravlja zadeve, ki s«
nanašajo na pripravo strokovnih podlag za načrtovanje raZ"
voja državnih cest in letnih programov gospodarjenja z njirnij11
oddajo del na državnih cestah; nadzor nad stanjem državni
cest in vodenje predpisanih evidenc; ukrepe za varstvo cest in
prometa na njih ter na izdelavo razvojnih in raziskovalni"
nalog.
Prometni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševa*0
nje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejaj
železniški, cestni in zračni promet, ceste, letališča, poštni j1,111
telekomunikacijski promet, telekomunikacijske zveze
sisteme ter obratovanje žičniških naprav.
15. člen
Ministrstvo za šolstvo in šport opravlja zadeve, ki se nanašaj®
na predšolsko vzgojo s pripravo otrok na šolo; na obvezn<>
osnovnošolsko izobraževanje; na osnovno glasbeno izobr*'
ževanje; na izobraževanje in usposabljanje otrok in mlado®1'
nikov z motnjami v razvoju; na položaj in družbeno zaščj'"
otrok; na srednje izobraževanje; na izobraževanje odrasli/1'
na področje visokega šolstva; na dijaške in študentsK
domove; na izobraževanje pripadnikov italijanske in madŽ8
ske narodnostne skupnosti ter Romov; na izobraževanje p"
padnikov slovenske manjšine v Italiji, v Avstriji in na Madž*1
skem; na dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture
Slovence po svetu; na športno vzgojo in rekreacijo; na P'.1
ventivno in korektivno športno dejavnost; na selektivni
vrhunski šport; na pripravo sistemskih in drugih rešitev;"
pripravo nacionalnega programa in programa javne služb,
na pripravo meril za financiranje javne službe; na vzpostavil
bilance nepremičnin in pripravo programa investicij in inves
cijskega vzdrževanja; na oblikovanje informacijskega sistem,
za področje šolstva in športa; na vzpostavitev kadrovske e>(
dence in izobraževanje pedagoških, andragoških in drufl
strokovnih delavcev ter na napredovanje v nazive.
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo opravlja zadeve, ki se
nanašajo na pripravo programske zasnove; na pripravo vzgojnih, vzgojno-izobraževalnih programov in drugih gradiv,
o katerih odloča z zakonom pooblaščeni organ; na strokovno
proučevalno in svetovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja in na druge zadeve v zvezi z razvojem vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Urad Republike Slovenije za mladino opravlja zadeve, ki se
nanašajo na celovito spremljanje vloge in položaja mladih
v družbi; na izboljševanje pogojev za organiziranje in delovanje mladih in njihovih organizacij; na pospeševanje mobilnosti mladih; na pospeševanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade; na pospeševanje mednarodnih izmenjav mladih in regresiranje potovanj otrok in mladine; na zagotavljanje
drugih ugodnosti za mlade; na vzpodbujanje interesnih dejavnosti mladih in na oblikovanje pogojev za vključevanje mladih
v družbene procese.
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport nadzoruje
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki
urejajo predšolsko vzgojo; obvezno osnovnošolsko izobraževanje; osnovno glasbeno izobraževanje; izobraževanje in
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju;
srednje izobraževanje; dijaške in študentske domove ter
področje športa.
16. člen
Ministrstvo za zdravstvo opravlja zadeve, ki se nanašajo na
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje; na zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni;
na spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in pripravo
ter izvajanje programov za krepitev zdravja; na ekonomske
odnose v zdravstvu in naloge, vezane na ustanoviteljstvo
javnih zdravstvenih zavodov v skladu z zakonom; na zdravstvene ukrepe ob naravnih in drugih nesrečah; na varstvo
prebivalstva pred boleznimi odvisnosti; na varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi in HIV okužbami; na zdravstveno ustreznost živil v smislu kakovosti hranilne sestave in
higienske ustreznosti živil in pitne vode zaradi preprečevanja
kemičnega, biološkega in radiološkega onesnaženja ter vodenje politike prehranjevanja prebivalcev; na proizvodnjo, promet in preskrbo z zdravili in medicinskimi potrebščinami; na
proizvodnjo in promet s strupi in mamili; na zdravstveno
ustreznost predmetov splošne uporabe; na zdravstveno-ekološke probleme okolja, kjer je vpliv na človeka neposreden, ki
se nanašajo na pitno vodo, kopalne vode, zrak, tla, hrup in
vibracije; na ravnanje z odpadki z vidika varovanja zdravja
prebivalcev; na varstvo človeka pred ionizirnimi in neionizirnimi sevanji v bivalnem in delovnem okolju; na pogoje za
jemanje in presajevanje delov človeškega telesa ter na oblikovanje in izvajanje mednarodnih sporazumov o socialni varnosti.
Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo opravlja naloge, ki se nanašajo na sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo in z državami,
članicami te organizacije, z drugimi mednarodnimi organizacijami Združenih narodov, z ustreznimi mednarodnimi institucijami ter na promocijo slovenskega zdravstva.
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo
zdravstveno sanitarno, zdravstveno higiensko in zdravstveno
ekološko varstvo prebivalstva; izvršuje zdravstveni nadzor
nad bivalnim in delovnim okoljem in drugod, kjer je vpliv na
Človeka neposreden, in sicer nad imisijskimi vrednostmi kvalitete tal in zraka, nad hrupom, vibracijami in vodami, vključno
z obalnim morjem in kopalnimi vodami; nad živili, vključno
s pitno vodo, nad predmeti splošne uporabe, nad zdravili,
Tiamili, strupi, viri ionizirnih in neionizirnih sevanj, nad zdravstvenim varstvom delavcev v zvezi z delom, nad odpadki
v zdravstvenih zavodih in nad snovmi, ki vplivajo na zdravje,
vključno s snovmi s kasnimi učinki na zdravje (genotoksičnost in kancerogenost); izvršuje zdravstveno nadzorstvo na
državni meji.
Poročevalec

17. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo opravlja zadeve, ki se
nanašajo na temeljno raziskovanje; na ciljno aplikativno raziskovanje ter tehnološki in drug razvoj; na usposabljanje in
podiplomsko izobraževanje mladih raziskovalcev, program
gibanja znanost mladini in promocijo znanosti; na razvoj,
zagotavljanje in delovanje infrastrukture za raziskovalno
dejavnost; na znanstveno publicistiko in znanstvene
sestanke; na sistem znanstvenega informiranja in komuniciranja; na informatiko za področje raziskovalne dejavnosti; na
informatizacijo Slovenije; na plan aktivnosti za zavarovana
območja v Republiki Sloveniji; na mednarodno znanstveno in
tehnično sodelovanje; na tujo tehnično pomoč ter strokovne,
koordinativne in administrativne naloge za nacionalno komisijo UNESCA.
Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje
opravlja zadeve, ki se nanašajo na tehnične predpise, izdajanje standardov; izvajanje sistema akreditiranja, homologiranja vozil ter njihovih delov; na meroslovni sistem, ki obsega
področje merskih enot, zakonskih meril in njihove kontrole,
na nadzorovanje količin in označevanje predpakiranih proizvodov; na razvoj in vzdrževanje etalonske baze; na organizacijo kalibracijske službe; na kontrolo predmetov iz plemenitih
kovin ter na zastopanje in predstavljanje standardizacije in
meroslovja v Republiki Sloveniji v mednarodnih in drugih
meddržavnih organizacijah s tega področja; na izvajanje
obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov in članstev v teh organizacijah, ter na vključevanje v mednarodne
sisteme akreditiranja, preskušanja in certificiranja.
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino opravlja
zadeve, ki se nanašajo na varstvo industrijske lastnine in na
varstvo avtorskih in njim sorodnih pravic.
18. člen
Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo
na globalne odnose Republike Slovenije z drugimi državami
in mednarodnimi organizacijami na vseh področjih, zlasti na
izvajanje zunanje politike, na sklepanje, ratificiranje, evidenco, hrambo in izvrševanje mednarodnih pogodb ter
obveznosti Republike Slovenije; na stike s predstavniki drugih držav in mednarodnih ustanov ter organizacij; na zaščito
interesov Republike Slovenije in njenih državljanov ter pravnih oseb v tujini; na slovenske manjšine v sosednjih državah
ter na pripadnike slovenskega naroda v tujini; na diplomatsko
konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini (veleposlaništva, misije, konzulati, kulturnoinformativni centri); na
pravno varstvo tujcev v Republiki Sloveniji.
Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu opravlja
naloge, ki se nanašajo na slovensko manjšino v sosednjih
državah ter na slovenske zdomce in izseljence po svetu; na
njihovo kulturno, prosvetno in gospodarsko povezovanje
z matično državo Republiko Slovenijo; na informiranje, svetovanje in na pomoč na področju pravne zaščite; na spremljanje
in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju
sodelovanja s Slovenci izven Republike Slovenije.
Urad Republike Slovenije za evropske integracije opravlja
strokovne naloge, ki se nanašajo na sodelovanje Republike
Slovenije z evropskimi integracijami; na vključevanje Republike Slovenije v evropske integracijske procese ter na vodenje in usklajevanje medresorskih priprav za pogajanja z institucijami evropskih integracij.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
V 30 dneh po uveljavitvi tega zakona začnejo z delom naslednji republiški upravni organi, ustanovljeni s tem zakonom:
- Urad Republike Slovenije za invalide in Urad Republike
Slovenije za varnost in zdravje pri delu kot organa v sestavi
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve;
- Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor in Urad
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Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja Kot
organa v sestavi Ministrstva za finance;
- Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov, Urad
Republike Slovenije za varstvo konkurence in Urad Republike
Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije kot organi v sestavi Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj;
- Urad Republike Slovenije za obrt, Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo, Agencija Republike Slovenije za
učinkovito rabo energije, Direkcija Republike Slovenije za
rudna bogastva in Direkcija Republike Slovenije za trgovinsko
središče kot organi v sestavi Ministrstva za gospodarske dejavnosti;
- Inšpektorat Republike Slovenije za področje naravne in
kulturne dediščine kot organ v sestavi Ministrstva za kulturo;
- Višja šola za notranje zadeve kot organ v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve;
- Uprava Republike Slovenije za železniško infrastrukturo kot
organ v sestavi Ministrstva za promet in zveze;
- Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo,
- Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu in Urad
Republike Slovenije za evropske integracije kot organa
v sestavi Ministrstva za zunanje zadeve.

kot Davčna uprava Republike Slovenije z dnem uveljavitve
zakona, ki bo urejal Davčno upravo Republike Slovenije.
Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor začne
z delom kot organ v sestavi Ministrstva za finance z dnem
uveljavitve zakona, ki bo urejal zavarovalništvo.
22. člen
V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona nadaljujejo z delom
po določbah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, (Uradni
list SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 12/92) kot notranje
organizacijske enote Ministrstva za pravosodje, Kazensko
poboljševalni zavodi in Prevzgojni dom za mladoletnike.
23. člen
Položaj upravne organizacije imajo naslednji republiški
upravni organi: Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Arhiv Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za meteorologijo, hidrologijo in geofiziko,
Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje in Zavod
Republike Slovenije za šolstvo.
24. člen

20. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljujejo z delom s položajem, nazivom in delovnim področjem, določenim s tem zakonom, naslednji upravni organi v sestavi Ministrstva za okolje
in prostor:
- Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije in Seizmološki zavod Republike Slovenije kot Zavod Republike Slovenije
za meteorologijo, hidrologijo in geofiziko;
- Zavod Republike Slovenije za varstvo okolja in vodni režim
in Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanja voda kot
Uprava Republike Slovenije za varstvo narave;
- Republiški vodnogospodarski inšpektorat in Republiški
urbanistični inšpektorat kot Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Zavod
Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine
kot Urad Republike Slovenije za kulturno dediščino in
naravne vrednote.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Republiški
štab za teritorialno obrambo z dosedanjimi nalogami kot
Generalštab slovenske vojske.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Pristaniška
kapitanija Koper kot Uprava Republike Slovenije za pomorstvo z delovnim področjem, določenim s tem zakonom.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Zavod
Republike Slovenije za šolstvo in šport kot Zavod Republike
Slovenije za šolstvo.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Republiški
sanitarni inšpektorat kot Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Urad Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine kot Urad
Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
21 .člen
Uprava Republike Slovenije za javne prihodke začne z delom
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Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve nadaljuje
z delom z delovnim področjem, določenim s tem zakonom, do
uveljavitve zakona, ki bo urejal blagovne rezerve Republike
Slovenije.
25. člen
Republiški upravni organi in vladne službe, ki prevzamejo po
določbah tega zakona naloge dosedanjih republiških upravnih organov, prevzamejo hkrati tudi delavce, ki so na dan
uveljavitve tega zakona opravljali te naloge.
Republiški upravni organi iz prejšnjega odstavka prevzamejo
tudi opremo, prostore, inventar, dokumentacijo in arhiv ter
nedokončane zadeve.
26. člen
Ministri ter predstojniki republiških upravnih organov iz 20.
člena tega zakona morajo najkasneje v dveh mesecih od
uveljavitve tega zakona uskladiti akte o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest z določbami tega zakona.
Funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe iz 19. člena
tega zakona, morajo najkasneje v dveh mesecih od roka,
določenega za začetek dela teh organov, izdati akte o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
27. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
- zakon o organizaciji in delovnem področju republiške
uprave (Uradni list RS, št. 27/91), razen določb drugega,
tretjega in četrtega odstavka 9. člena, tretjega odstavka 10.
člena, 25.člena in 26. člena;
- določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list
SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 12/92), ki so v nasprotju
s tem zakonom;
- določbe 34. do 37. člena zakona o Vladi Republike Slove
nije (Uradni list RS; št. 4/93).
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

poročevalec

Državni zbor Republike Slovenije je ob prvi obravnavi predloga zakona o organizaciji ministrstev sprejel predlog zakona,
hkrati pa tudi stališča in sklepe, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi besedila zakona za drugo obravnavo. Ob
drugi obravnavi 2. 12. 1993 je državni zbor odločil, da se
zakonski predlog vrne v ponovno prvo obravnavo.

V sestavi Ministrstva za finance se na novo ustanavlja tudi
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.
Urad bo od zavezanih organizacij sprejemal, zbiral, posredoval in analiziral podatke o posameznih transakcijah. Podrobneje pa bo njegove naloge opredelil zakon o preprečevanju
pranja denarja, ki je v pripravi.

Vrsta in število ministrstev je določeno z zakonom o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93), njihova organizacija in delovno področje pa mora biti ustrezno nalogam na
posameznem področju. Glede na to, da gre za realizacijo
citiranega zakona, je predlagan ustreznejši naziv zakona.

V skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah, po katerem naj se za opravljanje strokovnotehničnih, organizacijskih
in razvojnih nalog na področju javnih služb organizirajo direkcije, zakon predvideva ustanovitev novih organov v sestavi
Ministrstva za gospodarske dejavnosti: Direkcijo Republike
Slovenije za oskrbo z energijo, Agencijo Republike Slovenije
za učinkovito rabo energije in Direkcijo Republike Slovenije
za trgovinsko središče. Prva bo opravljala strokovnotehnične,
organizacijske in razvojne naloge za zagotovitev kakovostne
in učinkovite oskrbe z energijo, naloga agencije pa bo zagotavljati in spodbujati ukrepe za učinkovito rabo energije.
Zakon predvideva ustanovitev direkcije za trgovinsko središče kot najustreznejšo obliko za delovanje Trgovinskega
središča kot neprofitne organizacije.

Resorski princip organiziranosti republiške uprave, ki ga
ohranja tudi predlagani zakon, je bil uveljavljen že s sedanjim
zakonom. Delovna področja posameznega ministrstva in
organov v njegovi sestavi so opredeljena tako, da se določajo
samo zadeve, ki sodijo na določeno področje in iz katerih je
razvidna razmejitev do drugih področij. Zato v opisih delovnih
področij ni naštevanja konkretnih nalog ali posameznih opravil, ki sodijo v določen širši sklop zadev iz delovnega področja
ministrstva.
S
Opravljanje funkcij, ki jih na področju socialne politike razvija
in vodi država, mora biti zagotovljeno v enem resornem
organu, na področju zdravstva pa v samostojnem ministrstvu.
Ker je del socialne politike že vključen v sedanje Ministrstvo
za delo, je v zakonu predvideno, da se celotno področje
socialne politike organizira v Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve. V delovno področje ministrstva je vključeno
tudi celovito družbeno varstvo otrok kot enakopravne družbene skupine.
Zaradi nujnosti po celovitem obravnavanju notranje- in zunanjetrgovinske menjave zakon predvideva, da se področje ekonomskih odnosov s tujino oziroma zunanje trgovine prenese
iz Ministrstva za zunanje zadeve v Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, s čimer bo mogoče zunanjo in notranjo
trgovino obravnavati kot enotno dejavnost v istem resornem
organu. S tem zakonom se ustanavljajo novi organi v sestavi
tega ministrstva: Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov in Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo
Slovenije in tuje investicije, v katerega delovno področje sodi
koordinacija celotne gospodarske promocije v Sloveniji. Prav
tako je predvidena v skladu z določbami zakona o varstvu
konkurence ustanovitev Urada Republike Slovenije za varstvo
konkurence, njegova naloga pa bo predvsem vodenje postopkov na podlagi predpisov s področja konkurenčnega prava.
V sestavi Ministrstva za finance se s predlogom zakona ustanavlja nov organ, in sicer Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor. Izvajanje zavarovalne dejavnosti pomeni v veliki
meri trgovanje z zagotavljanjem gospodarske varnosti. Zunanji izraz in potrditev gospodarske varnosti je odškodnina, ki
predstavlja dajatev zavarovalnice. Osnovo za nemoteno odvijanje tega procesa bo v Republiki Sloveniji zagotovljeno
2 ustanovitvijo novega organa, ki bo opravljal zadeve
s področja sistema zavarovalništva kot specializiranega strokovnega področja v okviru delovnega področja Ministrstva za
finance. Z izdajanjem dovoljenj za opravljanje zavarovalnih
Poslov in nadzorstvom nad poslovanjem zavarovalnic in
družb za opravljanje drugih zavarovalnih poslov bo novoustanovljeni Urad zagotavljal uresničevanje pravic in interesov
fizičnih in pravnih oseb kot uporabnikov zavarovalnih storitev
ter nadzoroval nalaganje sredstev zavarovalnic, ki razpolagajo in usmerjajo velik delež naložb v narodnem gospodarstvu. Tudi v evropskih državah je nadzoru nad izvajanjem
zavarovalne dejavnosti kot pomembne narodnogospodarske
dejavnosti dan poseben poudarek, zlasti še v državah, katerih
ureditve so bile upoštevane pri pripravi zakona o zavarovalništvu. Ustanovitev novega urada bo pomenila minimalno
dodatno obremenitev državnega proračuna, saj bodo do
sedemdesetih neposrednih stroškov nadzornega organa plačevale zavarovalnice in družbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, le tri desetine bodo krite iz proračuna, kar
ustreza obsegu sedanjih stroškov za ta namen.
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V sestavi Ministrstva za gospodarske dejavnosti se z zakonom
ustanavljata tudi Urad Republike Slovenije za obrt in Direkcija
Republike Slovenije za rudna bogastva. Delovno področje
Direkcije za rudna bogastva naj bi obsegalo strokovne, tehnične in razvojne naloge na področju zagotavljanja pogojev
za varno izvajanje rudarskih del, glavna naloga Urada za obrt
pa bi bila skrb za spremljanje in usmerjanje razvoja obrti.
Predlagani zakon natančneje določa delovno področje Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, kar omogoča razmejitev
z nalogami drugih ministrstev.
V sestavi Ministrstva za kulturo se namesto sedanjega zavoda
ustanavlja Urad Republike Slovenije za kulturno dediščino in
naravne vrednosti, ki bo opravljal upravne naloge in z njimi
neposredno povezane strokovne naloge na tem področju.
Prav tako je predvidena ustanovitev Republiškega inšpektorata za področje naravne in kulturne dediščine, ki bo opravljal
nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov na celotnem področju varstva dediščine, ki sedaj sistemsko ni bil
ustrezno zagotovljen.
Nov organ v sestavi tega ministrstva je po predlogu zakona
Višja šola za notranje zadeve kot vzgojnoizobraževalna in
raziskovalna organizacija, ki izvaja programe za pridobitev
višje strokovne izobrazbe za delavce, ki opravljajo naloge na
tem področju.
V Ministrstvu za okolje in prostor je predvideno šest organov
v sestavi: Uprava Republike Slovenije za varstvo narave,
Zavod Republike Slovenije za meteorologijo, hidrologijo in
geofiziko, Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Geodetska uprava Republike Slovenije, Uprava Republike
Slovenije za jedrsko varnost in Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
V delovno področje Ministrstva za pravosodje je vključena
tudi organizacijska zakonodaja s področja javnega pravobranilstva, financiranje in zagotavljanje kadrovskih, tehničnih in
prostorskih pogojev ter nadzor nad poslovanjem teh organov.
Ob reorganizaciji Slovenskih železnic in ob pripravi zakona
o varnosti v železniškem prometu, ki bo urejal zagotavljanje
varnosti železniškega prometa na železniški infrastrukturi, ki
je last Republike Slovenije, se je pokazala potreba po ustanovitvi organa, ki bo skrbel za pripravo in izvedbo predpisov
s področja zagotavljanja varnosti na železniški infrastrukturi,
spremljal stanje in dajal pobude za izdajanje standardov za
področje vzdrževanja ter pripravljal in nadziral realizacijo
programov razvoja in vzdrževanje železniške infrastrukture.
Zato je predvidena ustanovitev Uprave Republike Slovenije za
železniško infrastrukturo kot organa v sestavi Ministrstva za
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promet in zveze.
Zaradi povezave področij dela in socialnega varstva, ki je zelo
pogosta tudi v sistemih drugih držav, ostaja za področje
zdravstva samostojno ministrstvo. Dejavnosti tega področja
ni mogoče povezovati z drugimi, glede na zahtevnost problematike pa je tudi utemeljen obstoj posebnega resorja. Republika Slovenija je postala članica Svetovne zdravstvene organizacije. Resolucija Evropskega parlamenta priporoča deželam centralne in vzhodne Evrope, da za uspešnejše izvajanje
Programa intenzivnega sodelovanja z deželami članicami
ustanovijo posebne urade. Predlog zakona predvideva ustanovitev Urada za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo v sestavi Ministrstva za zdravstvo, ki bo opravljal predvsem naloge, ki se nanašajo na sodelovanje s to in drugimi
mednarodnimi organizacijami ter na promoviranje slovenskega zdravstva.
V sestavi Ministrstva za zunanje zadeve se s predlogom
zakona ustanavljata dva organa v sestavi: Urad Republike
Slovenije za Slovence po svetu in Urad Republike Slovenije za
evropske integracije. Naloga Urada za Slovence po svetu bo
kulturno, prosvetno in gospodarsko povezovanje slovenske
manjšine v sosednjih državah z matično državo ter koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju sodelovanja
s Slovenci izven Republike Slovenije. Ker Republika Slovenija
začenja pogajanja z Evropsko skupnostjo o asociacijskem
sporazumu, potrebuje poseben organ, ki bo vodil usklajevanje in organizacijo pogajanj. Naloge Urada za evropske integracije bodo usmerjene na vzdrževanje stikov z evropskimi
integracijami in medresorske priprave za pogajanja za vključevanje Republike Slovenije v te integracije.

POPRAVEK
V 43. številki Poročevalca, ki je izšla 21. decembra
1993, smo pomotoma na strani 22 napisali amandmaje Vlade Republike Slovenije, v resnici pa so to
amandmaji, ki jih vlada ni podprla.
Vladine amandmaje k predlogu zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje objavljamo v nadaljevanju:

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
1. k 8. členu: za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je
lahko družbenik oziroma delničar družbe za upravljanje
banka ali hranilnica, ki je ustanovljena kot delniška družba ali
družba z omejeno odgovornostjo, katere lastniki niso osebe iz
prvega odstavka tega člena.«
Obrazložitev:
Predlagani amandma omogoča, da je katerakoli banka ali
hranilnica, ki je ustanovljena kot delniška družba ali družba
z omejeno odgovornostjo, družbenik, oziroma delničar
družbe za upravljanje, četudi njihovi lastniki niso zgolj delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo, kar je
v skladu s konceptom univerzalnega bančništva v Sloveniji in
povečuje konkurenčnost pri ustanavljanju družb za upravljanje.

V prehodnih določbah je določeno, kateri organi se odpravijo
in prenehajo z delom in da začnejo z delom novoustanovljeni
upravni organi v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
V sklop ministrstva, pristojnega za pravosodje, sodi tudi
področje izvrševanja kazenskih sankcij. Kot organi v sestavi
tega ministrstva so sedaj delovali kazensko poboljševalni
zavodi in prevzgojni dom za mladoletnike, za katere je predvideno preoblikovanje v notranje organizacijske enote ministrstva v treh mesecih po uveljavitvi zakona. Večja centralizacija
vodenja ter ustreznejša organizacija bosta omogočila racionalnejše izkoriščanje materialnih in kadrovskih možnosti
kazenskih poboljševalnih zavodov.
Po določbah sedanjega zakona naj bi Republiška uprava za
ceste delovala kot organ v sestavi Ministrstva za promet in
zveze do ustanovitve javnega podjetja. Po predlaganih določbah nadaljuje z delom s sedanjim statusom in delovnim
področjem do roka, določenega s področnim zakonom, ki bo
glede na celotno ureditev cestnega gospodarstva določil status Republiške uprave za ceste.
V zakonu je potrebno tudi urediti prevzem delavcev, opreme
in inventarja med upravnimi organi. Nove sistemizacije oziroma spremembe teh aktov morajo upravni organi pripraviti
najpozneje v dveh oziroma treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
V končnih določbah je predvideno, kateri predpisi oziroma
posamezne določbe teh predpisov prenehajo veljati z dnem
uveljavitve tega zakona.

»(2) Vlada Republike Slovenije na predlog Agencije v roku
treh mesecev od uveljavitve tega zakona sprejme kriterije za
odločanje Agencije na podlagi določil 8., 98., 100., 128. in 134.
člena tega zakona.«
Obrazložitev:
V primerjavi s prejšnjo določbo, ki je bila kot amandma
sprejeta ob drugi obravnavi predloga zakona, je v predlaganem amandmaju izpuščeno predpisovanje natančnejših
pogojev za uporabo 89. in 93. člena zakona, saj že zakon sam
zadosti določno opredeljuje kriterije uporabe teh določb.
V skladu s predlaganim anandmajem naj bi Vlada kriterije
sprejela na predlog Agencije, ki je strokovna institucija in zato
je smiselno, da predlog teh kriterijev pripravi Agencija.
4. k 139. členu:
1. drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 93. člena tega
zakona sme imeti pooblaščena investicijska družba naložena
sredstva v nepremičnem premoženju, ki ga pridobi od Sklada
Republike Slovenije za razvoj, pri čemer takšne naložbe ne
smejo presegati 20% vseh naložb pooblaščene investicijske
družbe.«
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in odpravlja možnost špekulacij pri naložbah sredstev pooblaščene družbe v nepremičnem premoženju.
2. za četrtim odstavkom se doda nov peti in šesti odstavek, ki
se glasita:

Obrazložitev:
S sprejetim amandmajem ob drugem branju predloga zakona,
ki ukinja prepoved tovrstne kapitalske povezanosti za investicijske družbe, se omogoča enaka rešitev tudi za vzajemne
sklade.

»(5) Pooblaščena investicijska družba lahko trguje s prenoslji'
vimi delnicami, ki jih je pridobila od Sklada za razvoj Republike Slovenije le z Odškodninskim skladom, Kapitalskim
skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja in drugimi pooblaščenimi investicijskimi družbami po postoptfu, ki
ga določi Agencija oziroma sme te delnice odprodati, če pri
tem izpolni vsaj enega od naslednjih pogojev:

3. k 123. členu: drugi odstavek 123. člena se spremeni tako,
da se glasi:

- če skupna prodajna cena delnic istega izdajatelja ob posamezni prodaji ni nižja od 5.000.000 tolarjev;

2. k 21. členu: črtata se drugi in tretji odstavek tega člena.
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- če prodajna cena delnice ni nižja od 60% nominalne vrednosti, Ki pa ne sme biti nižja od 60% zadnje knjigovodske
vrednosti delnice, zmanjšane za izkazano izgubo;
- če je vrednost kapitala izdajatelja delnice po otvoritveni
bilanci manjša od 7.000.000 tolarjev.
(6) Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na delnice
tistega izdajatelja, ki je izvedel javno ponudbo vrednostnih
papirjev pa zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev.«
Obrazložitev:
Na podlagi lastinskega preoblikovanja podjetij je pričakovati,
da bo prišlo do velike ponudbe delnic na sekundarnem trgu
vrednostnih papirjev še zlasti pri skladih, ki jim bo po zakonu
o lastinskem preoblikovanju podjetij prenešeno 40% delnic

(Odškodninski sklad 10%, Pokojninski sklad 10% in pooblaščene investicijske družbe 20%). Da bi omejili velik obseg
ponudbe ob relativno majhnem povpraševanju na trgu, je po
našem mnenju potrebno omejiti oziroma zmanjšati padec cen
delnic tistih že olastinjenih delniških družb, katerih delnice so
prosto prenosljive.
5. k 140. členu v zvezi s 100. a členom: besede na koncu
odstavka »do vložitve za uvrstitev delnic v kotacijo na borzi«
se nadomestijo z besedami »postopoma v šestih mesecih po
vpisu v sodni register«.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave zaradi uskladitve navedene
določbe z določbo 100. a člena zakona, ki je bila kot
amandma sprejeta ob drugem branju predloga zakona in
ureja prilagoditev naložb investicijske družbe.

Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike
Slovenije v prvem trimesečju 1994
Na podlagi 148. člena Ustave Republike Slovenije In 17.
člena zakona o financiranju javne porabe je Vlada Republike Slovenije na seji 23. 12. 1993 sprejela uredbo
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike
Slovenije v prvem trimesečju 1994.

Na podlagi 148. člena Ustave Republike Slovenije in 17. člena
zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90,
34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93 in 43/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Republike Slovenije v prvem trimesečju leta

Zato vam v prilogi pošiljamo:
- uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Republike Slovenije v prvem trimesečju 1994,
- obrazložitev začasnega financiranja in
- začasno financiranje po namenih in uskladitev po ministrstvih.

Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter
v računu financiranja so določeni v posebnem delu te uredbe.
3. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev,
določenih s finančnim načrtom iz drugega odstavka 1. člena
te uredbe, pri čemer morajo upoštevati postopke za uporabo
teh sredstev ter druga določila, opredeljena v zakonu o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto
1993.

1.6len

4. člen

Potrebe porabnikov sredstev proračuna se v prvem trimesečju leta 1994 začasno financirajo po tej uredbi.

Za pokrivanje odhodkov in odplačila dolgov se v okviru začasnega financiranja kot vir sredstev uporabljajo tudi sredstva
zadolžitve v skladu s 53. in 65. členom zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 in
sicer največ do višine 3.372 mio SIT.

Začasno financiranje se izvaja po finančnem načrtu, ki je
sestavni del te uredbe in temelji na proračunu Republike
Slovenije za leto 1993 ter obveznostih, določenih v drugih
Zakonih.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in odhodki
Proračuna določijo v naslednjih zneskih:

£r|hodkl
Odhodki
Pjjmanjkljaj
£g«ežek
Poročevalec

Bilanca prihodkov
in odhodkov
85.120.000.000
83.243.834.201

- v tolarjih
Račun
financiranja
3.371.260.201
5.247.426.000
1.876.165.799

5. člen
Odhodki po tej uredbi so sestavni del proračuna za leto 1994
in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1994.

1.876.165.799
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ZAČASNO FINANCIRANJE DRŽAVNEGA PRORAČUNA

V OBDOBJU JANUAR - MAREC 19 9 4

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

v tolarjih ■

PRIHODKI

Znesek

Prihodki

A. DAVČNI PRIHODKI

81,670,000,000

1.
2.
3.
4.

1,900,000,000
400,000,000
13,900,000,000
47,705,000,000

5.
6.

DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB
DAVEK NA POGODBENO DELO
DOHODNINA
PROMETNI DAVKI
Davek od prometa proizvodov in storitev
Davek od prometa nepremičnin
CARINE IN UVOZNE TAKSE
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za porodniški dopust

47,305,000,000
400,000,000
13,400,000,000
4,365,000,000
2,465,000,000
1,900,000,000
3,450,000,000

B. NEDAVČNI PRIHODKI
Registracijske takse
Cestnina
Povračila od količinskih osnov
Odškodnine zaradi spremembe namembnosti
Sodne takse
Prenočitvene takse
Prihodki upravnih organov
Prihodki od prodaje državnih stanovanj
Prihodki od obresti
Presežek prihodkov Banke Slovenije po ZR
Prihodki od prodaje bivših zveznih stanovanj
Prenešeni prihodki sklada skupnih rezerv
Ostali prihodki

SKUPAJ PRIHODKI
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1,000,000,000
0
400,000,000
100,000,000
700,000,000
10,000,000
440,000,000
0
300,000,000
0
0
0
500,000,000

85,120,000,000

poročevalec

II.

ODHODKI

y' ,A vi

-v tolarjih -

Odhodki

Znesek

A. TEKOČI ODHODKI
1.

2.

3.

4.

5.

PLAČE,PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI
1.1. Plače v državnih organih
1.2. Plače v izvajalskih organizacijah

75,793,035,201
18,344,950,656
7,661,610,185
10,683,340,471

MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
2.1. V državnih organih
2.2. V izvajalskih organizacijah

2,770,852,180
569,651,000

SREDSTVA ZA OBRAMBO
3.1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki
3.2. Materialni stroški
3.3. Drugi odhodki na področju obrambe
3.4. Drugi odhodki na področju zaščite
3.5. Investicije v redno dejavnost obrambe in zaščite
3.6. Investicije v temeljne razvojne programe

1,558,784,520
428,586,000
648,120,000
29,426,000
2,006,722,080
0

SOCIALNI TRANSFERI
4.1. Zaposlovanje
4.2. Otroško varstvo
4.3. Socialno varstvo
4.4. Varstvo borcev
4.5. Drugi socialni transferi
4.6. Zagotavljanje pravic iz pokojninskega in invalid.zavar
4.7. štipendije

6,032,041,000
6,004,451,000
1,031,060,000
1,337,826,000
651,500,000
3,800,000,000
1,578,750,000

PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM
5.1. Zdravstvo
5.2. Drugo

234,507,000
7,444,222,000

6.

DRUGA PLAČILA STORITEV

7.

PLAČILA OBRESTI
7.1. Plačila domačih obresti
7.2. Plačila tujih obresti

3,340,503,180

4,671,638,600

20,435,628,000

7,678,729,000

'

2,791,697,000
6,508,994,000

3,498,994,000
3,010,000,000

8.

PLAČILA GARANCIJ

1,590,000,000

9.

SUBVENCIJE IN TRANSFERI GOSPODARSTVU
9.1. Železnica
9.2. Kmetijstvo
9.3. Blagovne rezerve in intervencije v proizvodnji hrane
9.4. Prestrukturiranje industrije
9.5. Tehnološki razvoj
,
9.6. Povračila uvoznih dajatev
9.7. Ostali transferi v gospodarstvo

5,688,391,000

10. TRANSFERI SREDSTEV OBČINAM
11. DRUGI ODHODKI
12. SREDSTVA ZA BEGUNCE

1,018,642,000
782,450,000
525,161,000
100,000,000
215,854.000
0
3,046^84,000
3,367,000,000
1,175,503,765
200,000,000

7,200,799,000
7,154,439,000

B. INVESTICIJSKI ODHODKI
13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
13.1. Ceste
13.2. Železnica
13.3. Ostali promet in zveze
13.4. Energetika
13.5. Kmetijstvo
13.6. Javni zavodi
13.7. Zdravstvo
13.8. Demografsko ogrožena območja
13.9. Državni organi in ostalo
13.10. Avtoceste
14. KAPITALSKE NALOŽBE

1,167,150,000
512,242,000
144,066,000
230,966,000
169,043,000
309,225,000
140,000,000
76,335,000
1,105,412,000
3300,000,000
46360,000
250,000,000

C REZERVE

83,243,834301

SKUPAJ ODHODKI

1,876,165,799

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

RAČUN FINANCIRANJA
«
-v tolarjih Znesek

A. ZADOLŽEVANJE

3371,260,201

B. ODPLAČILA KREDITOV

5,247,426,000

1. ODPLAČILA DOMAČIH KREDITOV

1,441386,000

2.

3,806,040,000

ODPLAČILA TUJIH KREDITOV

C. SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH
i
Č. NETO ODPLAČILA KREDITOV

1,876,165,7#
✓
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OBRAZLOŽITEV
o dohodnini, ki naj bi jih državni zbor prav tako sprejel še
v mesecu decembru;
Ker državni proračun za leto 1994 ne bo sprejet do konca leta
1993, oziroma do prvega dne, ko ga je potrebno začeti izvrše- pri prihodkih od prometnih davkov je upoštevano, da v letu
vati, bo financiranje potekalo skladno s 148. členom ustave in
1993 ne bo podaljšanega proračunskega leta, tako da bo
17. členom zakona o financiranju javne porabe na podlagi
celotni januarski priliv od prometnih davkov namenjen pokriuredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna Repuvanju odhodkov v obdobju začasnega financiranja;
blike Slovenije v prvem trimesečju leta 1994. Upoštevaje predpisane postopke iz poslovnika državnega zbora pri sprejema- pri oceni carin je upoštevana sezonska komponenta, zaradi
nju državnega proračuna, ocenjujemo, da bo proračun za leto
katere so prilivi iz naslova carin v začetku leta nekoliko nižji
1994 sprejet v mesecu marcu 1994.
od poprečnih mesečnih prilivov;
UVOD

Skladno z Ustavo Republike Slovenije in določili zakona
o financiranju javne porabe se upravičenci, ki se financirajo iz
proračuna, začasno financirajo po prejšnjem proračunu.
Vlada ima pristojnost, da sprejme uredbo o začasnem financiranju potreb iz državnega proračuna v obsegu, ki je sorazmeren obsegu sredstev iz enakega obdobja preteklega leta po
Proračunu za prejšnje leto.

- pri prispevkih za socialno varnost je predvidena uveljavitev
prispevka za porodniški dopust na podlagi sprejetega zakona
o družinskih prejemkih.
OCENA ODHODKOV V PRVEM TRIMESEČJU LETA 1994
Pri oceni odhodkov državnega proračuna v prvih treh mesecih leta 1994 smo upoštevali naslednja izhodišča:

Skladno z določili zakona je v obdobju začasnega financiranja moč financirati le tiste naloge, ki so bile vključene v proračun za leto 1993 in tiste nove naloge, ki imajo osnovo v novosprejetih zakonih, in še niso bile vključene, ali pa le deloma,
v proračun za leto 1993 - to sta na primer zakon o izgradnji
avtocest in zakon o družinskih prejemkih.

- pri plačah je upoštevana izhodiščna plača za negospodarstvo v višini 27.000 SIT, kar je skladno s sprejetim memorandumom, in obstoječa normativna ureditev na tem področju;

Skupni obseg odhodkov proračuna v obdobju začasnega
financiranja znaša največ 83.243,8 mio SIT. Njihova struktura
/e določena z bilanco odhodkov, ki je sestavni del uredbe.
V obdobju začasnega financiranja je predvideno tudi odplavilo 5.247,4 mio SIT glavnice zapadlih kreditov, kije. izkazano
* računu financiranja.

- pri socialnih transferih smo upoštevali z memorandumom
predvideno povečanje zajamčene plače na 26.500 SIT;

Skupni obseg odhodkov proračuna za leto 1993 znaša po
drugi uskladitvi 320.627,2 mio SIT, četrtina tega pomeni
BO. 156.798 SIT. Upoštevaje prenos cen lahko znaša skupni
obseg odhodkov v obdobju začasnega financiranja 88.172,5
"lio SIT, brez upoštevanja nadaljne rasti cen v prvem trimesečju leta 1994. Upoštevaje predviden obseg možnih prihodkov, v prvem trimesečju leta 1994 ocenjujemo, da je skupni
obseg odhodkov, brez odplačil glavnice zapadlih kreditov,
tehko največ 83.243,8 mio SIT.
ocena prihodkov v prvem trimesečju leta 1994
Pri oceni posameznih prihodkov v obdobju januar - marec
'994 smo upoštevali naslednja izhodišča:
" pri prihodkih od davkov pravnih oseb akontacije davka od
dobička pravnih oseb v višini decembrskih akontacij in ocenjen priliv od davka na pogodbeno delo, ki naj bi ga državni
*bor sprejel še v mesecu decembru letošnjega leta;
" pri prihodkih od dohodnine je upoštevano predvideno
Zmanjšanje sredstev, skladno s predlogom sprememb zakona

- materialni stroški, subvencije in drugi odhodki so upoštevani v višini četrtine usklajenega proračuna iz novembra
1993;

- investicije so planirane le v obsegu, ki pomeni nadaljevanje
že začetih investicij iz leta 1993. Plačila za nove investicije
skladno 'z zakonom niso možne pred sprejemom proračuna
za tekoče leto. Predvidena pa so sredstva za financiranje
izgradnje avtocest, za kar je dana zakonska podlaga.
Pri planiranju odhodkov je bila upoštevana tudi v proračunskem memorandumu sprejeta proračunska politika na posameznih področjih porabe.
Upoštevaje predviden skupni obseg prihodkov in odhodkov
v obdobju začasnega financiranja bo v prvem trimesečju
oblikovan tekoči proračunski presežek v višini skoraj 1,9 mlrd
SIT.
RAČUN FINANCIRANJA
149. člen Ustave določa, da so krediti v breme države in
poroštva za kredite dovoljeni le na podlagi zakona. Zato
v začasno financiranje ne vključujemo novih zadolžitev. Viri
sredstev za pokrivanje planiranih odplačil bodo tako le tekoči
presežek izvirnih prihodkov nad odhodki državnega proračuna in zadolžitev, ki izhaja iz že sprejetih zakonov in že
izdanih vrednostnih papirjev na podlagi proračuna za leto
1993.

I
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Začasno financiranje

1

2

1111 Predsednik Republike Slovenije
Skupaj 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

24,440.162
"

24,440.162

1211 Državni zbor
1212 Državni svet
1213 Republiška volilna komisija

328,601,791
29,399,273
1,332,146

Skupaj 12

359,333,210

1311 Ustavno sodišče

37,463,870

Skupaj 13 USTAVNO SODIŠČE

37,463,870

1411 Urad predsednika vlade

107,269,080

Skupaj 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE

107,269,080

1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1524
1525
1526
1527

15,061,388
39,413,093
207,658,674
4,710,820
25,684,785
10,129,001
33,833.073
988.594,704
420,120,017
223,631,289
122,814.341
217,669.457
1.000,000
35,720,000
720,000

Protokol v vladi Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve
Urad za priseljevanje 1n begunce
Urad za žensko politiko
Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije
Služba vlade za zakonodajo
Urad vlade za informiranje
Kadrovska služba vlade
Servis skupnih služb vlade
Center vlade za Informatiko
Zavod Republike Slovenije za statistiko
Slovenska obveščevalno-varnostna služba
Služba vlade za reformo lokalne samouprave
Urad vlade za verske skupnosti
Urad vlade za invalide

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE

2,346,760,642

1611 Ministrstvo za finance
1612 Republiška uprava za javne prihodke
1613 Republiška carinska uprava

20,937,797,953
702,983,135
730,635,885

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE

22,371,416,973

1711 Ministrstvo za notranje zadeve
1712 Rep.družbeni svet za prevent. In vzgojo v cest. pr
1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce

3,884,252.398
4,923,269
35,188.000

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

3.924,363,667

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve

748,392,408

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

748.392.408

1911 Ministrstvo za obrambo
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Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

• v tolarjih •
Začasno financiranje

4,792.479.365

Ministrstvo za pravosodje
KPD Dob pri M1rn1
KPD Ig pri Ljubljani
OKPD Maribor
Prevzgojni dom Radeče
Zapori Celje
Zapori Koper
Zapori Ljubljana
Zapori Maribor

184.549.212
97.581.360
11,753.504
9.524.748
27,622,729
40.618.465
31,157,669
66,461,777
43.355.781

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

512,625.245

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

1,309,543,686

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

1,309,543.686

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
2214 Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve
2216 Zavod za makroekonomske analize in razvoj

226.790.976
556.696,155
18,766.441

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

802,253,572

2311 Ministrstvo za kmetijstvo 1n gozdarstvo

1,646,823.756

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

1.646.823.756

2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2420
2421

60.343.690
18.620.723
190.326.898
15,602,642
1,991,957,238
2,455,685,000
30,260,000
0
0
0

Ministrstvo za promet 1n zveze
Pristaniška kapitanija Koper
Republiška uprava za zračno plovbo
Republiška uprava za telekomunikacije
Republiška uprava za ceste
Slovenske železnice
Letališče Brnik
Letališče Maribor
Luka Koper
PTT

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520

Poročevalec

Ministrstvo za okolje in prostor
Republiška geodetska uprava
Republiška uprava za jedrsko varnost
Zavod RS za prostorsko planiranje
Zavod RS za varstvo okolja In vodni režim
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
Seizmološki zavod Republike Slovenije
Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje
Republiški urbanistični Inšpektorat
Republiški vodnogospodarski inšpektorat

4,762,796,191
97,657,127
60,433,625
23,144,270
31,510,340
32,132,426
121.244,666
20,562,184
576,454.938
550.000
300,000
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Začasno financiranje

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1611
2611
2612
2614
2615

963.989.576

Ministrstvo za finance
Ministrstvo za delo. družino In socialne zadeve
Republiški zavod za zaposlovanje
Zveza združenj borcev NOV
Združenje slovenskih častnikov

3.800,000.000
13.052.983.861
6,273,443,117
10,262,434
0

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

23.136.689.412

2711 Ministrstvo za zdravstvo

418.149.824

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

418.149.824

3311 Ministrstvo za šolstvo 1n šport
3312 Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport
3313 Urad Republike Slovenije za mladino

14.349,475,829
129,739,117
2,667,792

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

14.481,882,738

3411 Ministrstvo za znanost 1n tehnologijo
3412 Urad RS za standardizacijo 1n meroslovje
3413 Urad RS za varstvo Industrijske lastnine

2,639,004,649
38,993.922
29.181.258

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

2.707.179,829

3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521

1,811,226,997
13,798,116
25,535,417
1,000,000
10,891,000
400,000
1,000,000
2,300,000
2,400,000
2,400,000
1,300,000

Ministrstvo za kulturo
Zavod RS za varstvo naravne
Arhiv Republike Slovenije
Zavod za varstvo naravne in
Zavod za varstvo naravne 1n
Zavod za varstvo naravne 1n
Zavod za varstvo naravne in
Zavod za varstvo naravne 1n
Zavod za varstvo naravne 1n
Spominski park Trebče
Zavod za varstvo naravne 1n

in kulturne dediščine
kulturne
kulturne
kulturne
kulturne
kulturne
kulturne

dediščine
dediščine
dediščine
dediščine
dediščine
dediščine

Cel
Lju
Nov
P1r
Nov
Mar

kulturne dediščine Kra

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO

1.872,251.530

3811 Slovenska Izseljenska matica

6,965,471

Skupaj 38 SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA

6,965,471

3911 Slovenska akademija znanosti 1n umetnosti

28,362,462

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI

28,362,462

4011 Varstvo človekovih pravic 1n temeljnih svoboščin

1,454,257

Skupaj 40 VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOČIN

1,454,257

4111 Vrhovno sodišče RS
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Skupaj 41 VRHOVNO SODIŠČE
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222

28,780,406

Višje sodišče Celje
Višje sodišče Koper
Višje sodišče Ljubljana
Višje sodišče Maribor
Temeljno sodišče Celje
Temeljno sodišče Koper
Temeljno sodišče Kranj
Temeljno sodišče Ljubljana
Temeljno sodišče Maribor
Temeljno sodišče Murska Sobota
Temeljno sodišče Nova Gorica
Temeljno sodišče Novo mesto

Skupaj 42 VIŠJA IN TEMELJNA SODIŠČA
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321

Sodišče
Sodišče
Sodišče
Sodišče
Sodišče
Sodišče
Sodišče
Sodišče
Sodišče
Sodišče
Sodišče

združenega
združenega
združenega
združenega
združenega
združenega
združenega
združenega
združenega
združenega
združenega

dela
dela
dela
dela
dela
dela
dela
dela
dela
dela
dela

RS
Brežice
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Postojna

Skupaj 43 SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423

Javno tožilstvo RS
Višje javno tožilstvo Celje
Višje javno tožilstvo Koper
Višje javno tožilstvo Ljubljana
Višje javno tožilstvo Maribor
Temeljno javno tožilstvo Celje
Temeljno javno tožilstvo Koper
Temeljno javno tožilstvo Kranj
Temeljno javno tožilstvo Ljubljana
Temeljno javno tožilstvo Maribor
Temeljno javno tožilstvo Murska Sobota
Temeljno javno tožilstvo Nova Gorica
Temeljno javno tožilstvo Novo mesto

Skupaj 44 TOŽILSTVA

r

Začasno financiranje

11,392,261
12,115,036
43,531,634
18,543,114
98,996,821
63,820,103
64,387,628
241,201,772
138,667,751
47,987,998
42,695,681
64,426,132
847,765,931
11,021,672
1,346.264
4,407,215
3,200,808
4,124,943
14,334,117
6,452,185
2,290,713
3,278,733
1,518,914
1.686.067
53,661,631
7,502.964
2,314,909
2,054,819
8.595,937
3.759.411
12,561,500
' 8,751,296
9,228,589
30.894,106
19,248,987
6.285,548
5.931,025
7,720,243
124,849,334

4512 Družbeni pravobranilec samoupravljanja
4513 Republiški senat za prekrške
4514 Javno pravobranilstvo RS

4,995,235
12,403,866
8,557,872

Skupaj 45 PRAVOBRANILSTVA

25,956,973

°Če valeč
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4611 Agencija RS za prestrukturiranje gospodarstva

47.359,000

Skupaj 46 AGENCIJA RS ZA PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA

47.359,000

Skupaj vse:

88.491,260,201

Pregled začasnega financiranja po namenih
n

t

o

Skupaj

1 PLAČE

21 Materialni stroški
22 Materialni stroški
Skupaj
31
32
33
34
35

41
42
43
44
45
46
47

Skupaj
51
52
53
54

državni organi
Izvajalske organizacije

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

3 OBRAMBA

Transferi
Transferi
Transferi
Transferi
Transferi
Transferi
Transferi

zaposlovanje
otroško varstvo
varstvo borcev
socialno varstvo
štipendije
ostalo
obveznosti do ZPIZ

4 SOCIALNI TRANSFERI

Dotacije javnim zavodom in ustanovam
Dotacije zdravstvu
Plačilo storitev javnim zavodom 1n ustanovam
Plačilo storitev zdravstvu

Skupaj

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV

99 Plačila storitev
Skupaj

7,661,610,185
10,683.340,471
18,344,950,656

Obramba • plače
Obramba ■ materialni stroški
Obramba • drugi odhodki na področju obrambe
Obramba - drugI odhodki na področju zaščite
Investicije v redno dejavnost obrambe in zaščite

Skupaj

v tolarjih
Začasno financiranje

11 Plače - državni organi
12 Plače - izvajalske organizacije
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Začasno financiranje

6 PLAČILA STORITEV

2,770,852,180
569,651,000
3,340,503,180
1,558,784,520
428,586,000
648,120,000
29,426,000
2,006,722,080
4,671,638,600
6,032,041,000
6,004,451.000
1.337.826.000
1.031.060,000
1,578,750,000
651,500,000
3.800,000,000
20,435,628,000
2,213,980,000
211,876,000
5,230,242,000
22,631,000
7,678,729,000
2.791,697,000
2,791.697.000

poročevalk

61 Obresti • domači krediti
62 Obresti • tuji krediti
Skupaj

7 OBRESTI

6,508.994.000

63 Garancije
Skupaj
71
72
73
74
75
76

1.590,000,000

8 GARANCIJE

Subvencije
Subvencije
Subvencije
Subvencije
Subvencije
Subvencije

3.498,994.000
3.010.000.000

•
*
•
•
•
•

1,590,000,000

Izvozne stimulacije
železnica
kmetijstvo
1ntervenv1je 1n blagovne rezerve
prestrukturiranje Industrije
tehnološki razvoj

1,018,642,000
782.450.000
525,161.000
100.000.000
215,854.000

Pregled začasnega financiranja po namenih
v tolarjih
E

k

o

n

t

o

Začasno financiranje

131 Glavnica - domači krediti
132 Glavnica - tuJ1 krediti

1.441.386.000
3.806.040.000

Skupaj

5.247.426.000

16 ODPLAČILO KREDITOV

Skupaj vse:

g(^>ro čevalec

5.247.426.000
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Pregled začasnega financiranja po namenih

• v tolarjih •
Začasno financiranje

77 Subvencije - ostale
Skupaj

3,046.284,000

9 SUBVENCIJE

5.688.391.000

8 Transferi občinam

3.367.000.000

Skupaj

10 TRANSFERI OBČINAM

9 Drugi odhodki
Skupaj

11 DRUGI ODHODKI

3.367.000,000
1,175,503,765
1,175,503,765

120 Begunci

200,000.000

Skupaj

200.000.000

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
201
202
.204
205
206
208
209

12 BEGUNCI

Investicije • ceste
Investicij* • promet (brez cest in žel.)
Investicije • energetika
Investicije • kmetijstvo
Investicije - javni zavodi- in ustanove
Investicije - zdravstvo
Investicije ■ demografsko ogroženi
Investicije • državni organi
Investicije • železnica
Investicije • avtoceste
Inv.vzdržev. • ceste
Inv.vzdržev. • promet(brez cest in železnice)
Inv.vzdržev. ■ kmetijstvo
Inv.vzdržev. • javni zavodi in ustanove
Inv.vzdržev. • zdravstvo
Inv.vzdržev. • državni organi
Inv.vzdržev. • železnica

Skupaj

677

'ncc'nAn
144,066,000
230,
c^'nnn
158
'«»'!!«
206,260,000
76,335

'nnn
1,014,793,000
3,30

5'???'^«
489,215,000

0

10 400

' '«!!!!
102.965.000
17,000,000
90,619,000
155,754.000

13 INVESTICIJE

7.154.439.000

111 Kapitalske naložbe

46,360.000

Skupaj

46.360.000

14 KAPITALSKE NALOŽBE

121 Stalna rezerva
122 Tekoča rezerva

0
250.000.000

Skupaj

250.000.000

15 REZERVE

Skupaj vse:

83,243,834,201

Mednarodne primerjave javne porabe med Slovenijo in nekaterimi
drugimi državami
Na podlagi sklepa, sprejetega na 7. seji državnega zbora
Republike Slovenije dne 22. aprila 1993 ob obravnavi
proračunskega memoranduma za ieto 1993, vam pošiljamo analitsko gradivo:
1.1 UVODNA METODOLOŠKA POJASNILA
- Primerjave javne porabe v Sloveniji z nekaterimi izbranimi
drugimi državami, ki so prikazane v priloženih tabelah, so
'zdelane na podlagi podatkov iz najnovejšega letopisa Mednarodnega denarnega sklada »GOVERNMENT FINANCE STATISTICS YEARBOOK 1992«

- Mednarodne primerjave javne porabe med Slovenijo in
nekaterimi drugimi državami,
ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance.

Skladno s tako členitvijo so tudi v priloženih tabelah prikazane primerjave glavnih kategorij prihodkov in odhodkov za
javno porabo po naslednjih sklopih:
a) Prihodki in odhodki po posameznih ravneh javne porabe:
- Državna raven (Central Government)
- Regionalna raven (Regional Governments)
- Lokalna raven (Local Governments)

2a
primerjavo smo izbrali 20 držav, med katerimi so države,
s
katerimi lahko Slovenijo neposredno primerjamo (to so
zlasti manjše srednjerazvite zahodnoevropske države ter
nekatere vzhodnoevropske države) pa tudi nekatere visoko
razvite države (velike zahodnoevropske države, Skandinavske
države ter ZDA in Kanada), s katerimi se Slovenija ne more
neposredno primerjati, vendar so primerjave z njimi zanimive
'ako z vidika obsega in strukture javne porabe, kot z vidika
organiziranosti javnih financ v posameznih državah.

b) Prihodki in odhodki po posameznih vrstah blagajn javne
porabe:

^ zadnjem letopisu Mednarodnega denarnega sklada so za
Posamezne države objavljene časovne serije podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih. Za potrebe naše analize
smo za primerjave vzeli objavljene podatke za zadnje razpoložljivo leto. Ti pa so razpoložljivi za nekatere države za leto
. "91. za nekatere pa šele za leto 1989 (v priloženih tabelah je
jo ustrezno označeno), kar je potrebno pri teh primerjavah
'nad državami upoštevati.

c) Posebej so primerjalno prikazani transferi sredstev znotraj
javnega sektorja (ki kažejo tokove sredstev med posameznimi
- nivoji in blagajnami javne porabe in se v globalni bilanci
porabe konsolidirajo)

*a Slovenijo smo za te primerjave izhajali iz podatkov oz.
ocen javnofinančnih prihodkov in odhodkov v letu 1993 iz
!°ilančnih prilog k Proračunskemu memorandumu za leto
'994«.

- Proračuni - državni, regionalni, lokalni (Budgets)
- Skladi socialnega zavarovanja (Social Securty Funds)
- Izvenproračunski skladi oz. računi (Extrabudgetary Accounts).

d) Konsolidirana bilanca javne porabe na ravni države (Consolidated Central Government), v kateri so zajeti celotni konsolidirani prihodki in odhodki javne porabe na državni ravni (v
njej so skupaj zajeti državni proračun, skladi socialnega zavarovanja in ostali izvenproračunski računi oz. skladi na ravni
države).

j-'Podatki o javnofinančnih prihodkih in odhodkih v posamezen državah so v letopisu Mednarodnega denarnega sklada
$.eti in izkazani po enotni mednarodni primerljivi metodoloP (International Monetary Fund: »A Manuel on Government
'nance Statistics«, skrajšano: metodologija GFS), zato
Metodološkega vidika omogočajo neposredno primerljivost
^ed posameznimi državami.

e) Globalna konsolidirana bilanca celotne javne porabe (Consolidated General Government), kjer so zajeti celotni konsolidirani prihodki in odhodki na državni, regionalni in lokalni
ravni.

bi tudi za Slovenijo zagotovili čimvečjo primerljivost z jav0'lnančniml kategorijami, kot so izkazane v letopisu IMF,
rno podatke iz posameznih bilanc javne porabe v Sloveniji,
®ko na strani prihodkov kot zlasti na strani odhodkov,
£°oatno preuredili skladno z metodološkimi izhodišči GFS.
.
smo za potrebe teh mednardnih primerjav skušali
f?9otoviti čim večjo možno primerljivost posameznih kategoI Prihodkov in odhodkov javne porabe za Slovenijo z drugimi
analiziranimi državami.

V drugem sklopu tabel so prikazane primerjave podrobnejše
strukture javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni
države (Consolidated Central Government) in zajemajo konsolidirane prihodke in odhodke državnih proračunov, skladov
socialnega zavarovanja in izvenproračunskih skladov na ravni
države. Iz njih je torej razvidno, koliko v posameznih državah
na državni ravni namenjajo za posamezne vrste oziroma
namene javne porabe.

primerjave med državami so v vseh prikazih v tabelah
solutni
podatki (ki so sicer tudi priloženi v tabelah) preraču1
d n v deleže od bruto domačega proizvoda posamezne
v
9rnjVe' kar omo9oča bo,i neposredno primerjanje med držaja osnovi razpoložljivih podatkov o prihodkih in odhodkih
I lavno
porabo po posameznih analiziranih državah so v priB6nih
HI h fnknlnU
r\ril/A->nnn nnMln<4niA
i-m avvi * a •
tabelah prikazane
naslednje nprimerjave:

II. PODROBNEJŠE PRIMERJAVE STRUKTURE PRIHODKOV
IN ODHODKOV JAVNE PORABE NA RAVNI DRŽAVE

Primerjave v okviru drugega sklopa tabel zajemajo:
a) Primerjave strukture prihodkov za javno porabo na ravni
države po osnovnih vrstah prihodkov. V primerjavah so zajeti
tekoči prihodki po osnovnih kategorijah: glavne vrste davčnih
prihodkov, prispevki za socialno varnost, nedavčni prihodki;
kapitalski prihodki, dotacije.

Globalne
primerjave
javnofinančnih
ov in
ODHODKOV
PO POSAMEZNIH
RAVNEH IN prihodVRSTAH
6LAVN 00
^GAJN,JAVNE PORABE

b) Primerjave strukture odhodkov za javno porabo na ravni
države po ekonomskih namenih. Primerjava zajema osnovne
kategorije tekočih odhodkov države: plače, materialni stroški,
subvencije in ostali transferi v podjetniški sektor, obresti,
socialni transferi idr.; investicije države in drugi kapitalski
odhodki.

Iftopisu Mednarodnega denarnega sklada so prihodki in
H.
°dki javne porabe posamezne države razčlenjeni po ravin po posameznih vrstah »blagajn« javne porabe.

c) Primerjave strukture odhodkov za javno porabo na ravni
države po funkcionalnih namenih. V teh primerjavah so prikazane primerjave izdatkov države za splošne državne oz. javne

"Ofo Čevalec

službe, za obrambo, javni red in varnost, za vzgojo in izobraževanje, zdravstvo, socialno varnost, kulturo, za posamezne
gospodarske dejavnosti idr.
d) Zadolževanje in odplačila posojil države ter stanje javnega
dolga posamezne države. Prikazano je - glede na razpoložljivost podatkov za posamezne države - zadolževanje doma in
v tujini ter odplačila posojil doma in v tujini. Posebej pa je
prikazano tudi stanje javnega dolga države v posameznih
analiziranih državah.
III. PRIMERJALNI PREGLED ORGANIZIRANOSTI JAVNIH
FINANC V POSAMEZNIH DRŽAVAH PO RAVNEH IN PO
VRSTAH BLAGAJN JAVNE PORABE
V tretjem delu je podan shematski prikaz organiziranosti
javnih financ v posameznih analiziranih državah. V njem je na
podlagi razpoložljivih podatkov in obrazložitev, ki so priložene letopisu Mednarodnega denarnega Sklada, za vsako od
zajetih držav prikazano, kako so v njej organizirane javne
finance po ravneh javne porabe in po vrstah blagajn javne
porabe.
Za vsako od držav je v tem pregledu prikazano:
a) Kako so organizirane javne finance v posameznih državah
na državni ravni (Central government)
- katere vrste državnih institucij so zajete v državnem proračunu (State Budget);
- kakšne vrste državnih institucij so v posameznih državah
z lastnimi proračuni (Central Government Extrabudgetary Accounts);
- vrste skladov socialnega zavarovanja, ki so organizirani
izven proračuna (Social Security Funds)
b) Vrste javnofinančnih institucij na regionalni ravni z lastnimi
proračuni (Regional Governments)
c) Javnofinančne institucije na lokalni ravni z lastnimi proračuni (Local Governments)
II. NEKATERE OSNOVNE UGOTOVITVE GLEDE GLOBALNEGA OBSEGA IN STRUKTURE JAVNE PORABE V SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z DRUGIMI ANALIZIRANIMI DRŽAVAMI
1. JAVNA PORABA NA RAVNI DRŽAVE
A) GLOBALNI OBSEG KONSOLIDIRANE JAVNE PORABE NA
RAVNI DRŽAVE
1. Konsolidirane globalne bilance javne porabe na ravni
države, v katerih so zajeti vsi izvirni prihodki državnih proračunov, skladov socialnega zavarovanja ter izvenproračunskih
skladov na državni ravni, odhodki pa konsolidirani z medsebojnimi transferi med posameznimi državnimi blagajnami za
posamezne analizirane države kažejo naslednje (glej primerjave v prilogi I. v točki IV.);
Slovenija se z deležem celotnih (konsolidiranih) prihodkov za
javno porabo na ravni države (ki zajemajo prihodke državnega
proračuna, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
in Zavoda za zdravstveno zavarovanje ter prihodke sklada
solidarnosti) v letu 1993 v višini 44,7% BDP uvršča med
analiziranimi državami v zgornjo polovico. Večji delež celotnih prihodkov za javno porabo na državni ravni kot Slovenija
izkazujejo Madžarska in Češka med vzhodnoevropskimi državami (Madžarska 53,2% BDP, Češka 49,4% BDP), Luxemburg
(51,7% BDP), Nizozemska (50,5% BDP), Norveška (47,3%
BDP).
Med 35 in 40% BDP se gibljejo celotni prihodki javne porabe
na državni ravni v Avstriji, Poljski, Portugalski, Veliki Britaniji
in Italiji.
Bistveno nižji pa so ti deleži v ZDA in Kanadi, kjer so javne
finance močno decentralizirane in se velik del sredstev za
javno porabo oblikuje na nižjem nivoju. Tako celotni prihodki
za javno porabo na ravni »zvezne« države v Kanadi dosegajo
20,2% BDP in v ZDA 20,6% BDP.

Celotni (konsolidirani) odhodki za javno porabo na ravni
države, ki zajemajo porabo v državnih proračunih, v skladih
socialnega zavarovanja in v izvenproračunskih skladih,
v večini analiziranih držav presegajo globalni obseg prihodkov, kar pomeni, da te države v konsolidiranih bilancah
države izkazujejo deficite.
Za razliko od Slovenije, ki v letu 1993 izkazuje globalni deficit
javne porabe na ravni države v višini okoli 1,1% BDP 0Z"
ključno v državnem proračunu), v večini analiziranih držav,
kjer državni proračuni v ožjem smislu izkazujejo suficite.,
zaradi deficitov v bilancah skladov socialnega zavarovanja in
deficitov v izvenproračunskih skladih, globalne bilance javn«
porabe na ravni države izkazujejo neto deficite.
Tako n.pr. Avstrija izkazuje neto deficit na ravni države v višini
4,8% BDP, Belgija v višini 6,8% BDP, enako tudi Češkoslovaška (zanjo so podatki še pred razdelitvijo) 6,8% BDP, Poljska
v višini 2,3% BDP, Portugalska 4,8% BDP.
Neto suficit javne porabe na ravni države izkazujejo Madžarska (0,8% BDP), Luxemburg (1,9% BDP), Norveška in ŠvedsK®
(0,6% BDP).
Med velikimi državami izkazujejo neto deficit na ravni državj
Francija (1,4% BDP), Nemčija (2,6% BDP), Kanada (2,5% BDPI
in ZDA (4,8% BDP).
Izjemno visok neto deficit javne porabe na ravni države Pj
dosega Italija, kjer celotni deficit države (po podatkih za
1991) celo presega 10% BDP.
2. V posameznih analiziranih državah so posamezne »&'*1
gajne« javne porabe na državni ravni zelo različno organi? '
rane in tudi različno povezane z državnim proračunom (kar |P
razvidno tudi iz priloženega pregleda organiziranosti javn
financ v posameznih državah v prilogi III.).
Tako so v nekaterih državah skladi socialnega zavarovanja 1
njihove bilance - tako kot v Sloveniji - popolnoma ločeni o
državnega proračuna, drugje so to sicer samostojne »t>18
gajne«, vendar se njihove bilance kot dodatki oziroma ane*'
vključujejo v širši državni proračun. Prav tako je tudi s t.i*
izvenproračunskimi skladi. Nekateri tovrstni skladi so v p£>si
meznih državah popolnoma samostojni z lastnimi bilanca1*
(lastnim financiranjem), drugje pa so to samo posebej j*"
čeni računi, katerih »bilance« pa se bodisi v celoti ali P
deloma vključujejo ali pa priključujejo (kot dodatki) k d rt*
nemu proračunu.
V tabelah so v nadaljevanju prikazane podrobnejše prim®
jave med posameznimi državami po posameznih držav"
blagajnah, ki kažejo, kakšna so v posameznih državah fj*
merja med prihodki in odhodki znotraj državnih proračun^
skladov socialnega zavarovanja in ostalih izvenproračuns^
računov, ki pa jih je potrebno v večini držav vendarle obravj
vati medsebojno povezano kot del javne porabe na
države.
B) DRŽAVNI PRORAČUNI
,
Primerjave Slovenije z drugimi analiziranimi državami kai6'
da je delež sredstev, ki se za javno porabo oblikujejo s^j
državni proračun (State Budget), nižji od povprečja analih
nih držav.

j-

o
*'
(1
s<
o«

D.
S 23,5% bruto domačega proizvoda, kolikor bodo v letošnlfj 11
letu znašali prihodki državnega proračuna, se SloveJ,
uvršča na 13. mesto med analiziranimi 20 državami. Pribil
enak delež prihodkov državnega proračuna v bruto doma,3tf> pri
proizvodu kot Slovenija imata med državami, s kateri"}
lahko bolj neposredno primerjamo Avstrija (23,2% B0°L °r
Poljska (23,8% BDP), nižji delež prihodkov državnega P'°j Od
čuna imata Grčija (21,5% BDP) in Španija (19,6% BDP), CJ
v
tem ko so ti deleži večji v Belgiji (27,4%), Luxemblf I
Pr
(34,8%), Madžarski (34,9%), v Nizozemski (27,9 BDP) c
v Skandinavskih državah.

V velikih zahodnoevropskih državah, v katerih se prec«ijj ^
del javne porabe financira skozi proračune regij ozi^
(
provinc (Francija, Nemčija), ie delež javnih prihodkov,1(11 1,3

poročev^ B°'

oblikujejo skozi državni proračun, relativno manjši (Francija
21,7% BDP, Nemčija 14,1%).

BDP. Primanjkljaj prihodkov v teh skladih izkazujejo tudi
v Franciji (2,3% BDP) in Nemčiji (1,8% BDP) ter Italiji.

V Italiji, kjer se prav tako relativno velik del javne porabe
financira skozi proračune regij oziroma provinc, pa je delež
proračunskih prihodkov državnega proračuna kljub temu
relativno velik (27,6% BDP). V Veliki Britaniji, kjer so javne
finance močno centralizirane, proračunski prihodki, ki so
zajeti v državnem proračunu, presegajo 31% BDP.

Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci teh skladov izkazujejo le v Švedski, Kanadi in Veliki Britaniji.

V ZDA in Kanadi, kjer je delež javnih financ, ki se oblikujejo
skozi proračune posameznih zveznih držav oziroma provinc,
tudi relativno velik, pa je delež prihodkov t.im. zveznega
proračuna relativno manjši (ZDA 13,4% BDP, Kanada 18,4
BDP).
Primerjava globalnega obsega odhodkov državnega proračuna v Sloveniji z drugimi državami pa kaže naslednje:
Celotni obseg odhodkov državnih proračunov je v analiziranem letu presegal globalni obseg prihodkov v sedmih od 20
analiziranih držav. V teh državah so torej državni proračuni
Izkazovali deficit. Največji deficit je v zadnjem letu, za katerega so v letopisu IMF razpoložljivi podatki, izkazovala
v državnem proračunu Grčija (kar 17% BDP). Visok deficit
v državnem proračunu izkazuje Italija (7,7% BDP), precejšen
deficit pa tudi Kanada (2,6% BDP) in Švedska (2,5% BDP).
V ostalih državah so bili celotni odhodki državnih proračunov
manjši od njihovih izvirnih prihodkov, tako da so izkazovali
presežek v proračunih, ki se v posameznih državah giblje med
0,5% (Nizozemska) do 6,4% BDP (Norveška). Za te države pa
ie hkrati značilno, da v njih bilance skladov socialnega zavarovanja izkazujejo precejšnje deficite, kar kaže, da v njih velik
del primanjkljajev v teh skladih financirajo s presežki državnega proračuna.
C) SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
Primerjave sredstev, ki se v posameznih državah oblikujejo iz
iavnofinančnih virov za financiranje socialnega zavarovanja
skozi sklade socialnega zavarovanja kažejo, da je delež tovrstnih prihodkov in odhodkov v Sloveniji (pri tem je v ta okvir
v
Sloveniji zajeto pokojninsko-invalidsko zavarovanje in
°bvezno zdravstveno zavarovanje) med vsemi analiziranimi
državami najvišji.
f ^ 21,9% BDP, kolikor v letu 1993 skupaj predstavljajo celotni
Prihodki pokojninsko-invalidskega zavarovanja in obveznega
Nravstvenega
zavarovanja, oziroma z 20,2% BDP, kolikor
s
^upaj namenjamo za prispevke za pokojninsko-invalidsko
^varovanje
ter obvezno zdravstveno zavarovanje, sodimo
v
vrh med vsemi analiziranimi državami.

j*
(ll
v
5*

pelež celotnih prispevkov za socialno varnost, ki se oblikujejo
£B javnih virov, je n.pr. v Avstriji 11% BDP, v Madžarski 15,5%
Dp, v Poljski 7,9% BDP, v Portugalski 9,2% BDP. Relativno
Vl
&ji so deleži prispevkov za socialno varnost iz javnih virov
y1 Nizozemski (18,1% BDP), Franciji (17,9% BDP) in Nemčiji
> 5,8% BDP). V Veliki Britaniji in ZDA, kjer se pretežni del
s
°cialnega in zdravstvenega zavarovanja financira skozi
°sebno porabo, pa znaša delež teh sredstev iz javnih virov le
BDP (ZDA) oziroma 7% BDP (Velika Britanija).
&ruga pomembna
ugotovitev v zvezi z javnofinančnim finanQ 9 nu
Panjem
^' ^ »nrlalnona
in da
Ha za
ya razliko
ra7likrt
,jm skladov
socialnega 79uarnvania
zavarovanja na
pa je,
Slovenije, kjer v zadnjih dveh letih izkazujemo tako
'Pokojninskem zavarovanju kot v zdravstvenem zavarovanju
Presežek prihodkov nad odhodki, v večini analiziranih držav
ukazujejo v teh skladih primanjkljaje (torej večje odhodke,
znašajo njihovi prihodki). To kaže, da prispevki za socialno zavarovanje v večini analiziranih držav ne pokrijejo vseh
Jdhodkov za socialno zavarovanje in da se tako nastali deficit
'eh skladih v precejšnjem delu financira skozi državne
poračune
(delno skozi presežke državnih proračunov, delno
a
skozi zadolževanje državnih proračunov).

W S n.pr. v Avstriji primanjkljaj prihodkov skladov socialnega
trovanja
dosega 4% BDP, v Madžarski 1,4% BDP, v Grčiji
,3
% BDP, v Poljski In Portugalski 1% BDP, v Španiji 4,5%
jI Poročevalec

D) IZVENPRORAČUNSKI DRŽAVNI SKLADI OZIROMA RAČUNI
Kot je razvidno iz priloženega pregleda organiziranosti javnih
financ v posameznih državah po vrstah blagajn javne porabe
(v prilogi III.), so v posameznih državah precej različno organizirani t.im. izvenproračunski skladi, tako po številu kot po
obsegu.
Medtem, ko n.pr. v Danski, Švedski, Veliki Britaniji ter Kanadi
in ZDA izven državnega proračuna nimajo organiziranih
posebnih skladov, pa so v ostalih analiziranih državah na
ravni države organizirani dokaj različni skladi. V nekaterih
državah so to predvsem državni investicijski skladi (n.pr. za
izgradnjo cest, za razvoj posameznih drugih področij infrastrukture, za investicije na posameznih področjih od šolstva,
zdravstva, znanosti, do obrambe). V nekaterih državah so to
skladi oziroma posebni državni izvenproračunski računi
s področja socialnega varstva posameznih kategorij, drugje
s področja varstva okolja idr.
Za Slovenijo smo v teh primerjavah vključili med te izvenproračunske sklade le prihodke in odhodke sklada solidarnosti,
ki je vključen v globalno bilanco javne porabe za leto 1993.
Delež sredstev, ki se iz javnofinančnih sredstev oblikujejo
skozi posebne izvenproračunske sklade je v posameznih
državah dokaj različen. Kot je razvidno iz tabel, se celotni
izvirni prihodki tovrstnih skladov gibljejo od 0,2% BDP (v
Begliji) do blizu 1% BDP (Francija, Španija, Italija), do okoti
2,5% BDP (Madžarska, Češkoslovaška in Portugalska), vse do
5,4% BDP v Poljski.
Prav v vseh državah, v katerih je del javnih financ organiziran
v posebnih izvenproračunskih skladih, bilance teh skladov
izkazujejo deficite (edina izjema med njimi je Norveška), ki jih
pokrivajo bodisi skozi presežek državnega proračuna bodisi
skozi zadolževanje države.
2. JAVNA PORABA NA REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI
Za zaokrožitev slike o celotnem obsegu javne porabe v posameznih analiziranih državah je potrebno upoštevati tudi
podatke o tistem delu javne porabe, ki se oblikuje bodisi na
regionalni ravni (regije, province, dežele oz. zvezne države) in
na lokalni ravni (občine, okraji). Kot je razvidno iz primerjav
v prilogi I. (tabela B.) je v posameznih državah delež javne
porabe na regionalni ter na lokalni i;avni, tako na prihodni kot
na porabni strani, zelo različen, odvisno od politične oz.
državne ureditve ter s tem povezane organiziranosti državne
uprave in javnih financ na posameznih ravneh »uprave«.
Slovenija se z deležem prihodkov oz. odhodkov za javno
porabo na ravni občin, ki v letu 1993 predstavlja okoli 5,2%
BDP, uvršča med države z najnižjim deležem javne porabe
izven državnega nivoja.
Javna poraba na regionalni ravni se v posameznih analiziranih državah, kjer je državna uprava regionalno organizirana,
giblje od 5% BDP (Španija), v Avstriji znaša 8,4% BDP, ZDA in
Nemčiji 10 oz. 12% BDP, pa vse do preko 20% BDP (Kanada).
Javna poraba na lokalni (občinski in mestni) ravni pa se med
analiziranimi državami giblje od 3,4% BDP (Portugalska) vse
do 25% BDP (Švedska).
V nekaterih državah se relativno večji del javne porabe financira na regionalni ravni, v drugih bolj na lokalni (podrobneje
glej priložene tabele).
3. GLOBALNA UDELEŽBA CELOTNE JAVNE PORABE
V BRUTO DOMAČEM PROIZVODU POSAMEZNE DRŽAVE
Upoštevaje vse prihodke in odhodke, ki se oblikujejo iz javno91

finančnih virov tako na ravni države, kot na regionalni ter na
lokalni ravni, ter ob upoštevanju medsebojnih transferov znotraj javne porabe med posameznimi blagajnami in ravnmi
javne porabe, ki se v globalni bilanci javne porabe konsolidirajo, so v tabeli C v prilogi I. prikazane primerjave celotne
konsolidirane javne porabe med posameznimi analiziranimi
državami.
Po teh primerjavah se Slovenija z deležem celotnih prihodkov
javne porabe v letu 1993 v višini 49% bruto domačega proizvoda (kjer so zajeti državni proračun, ZPIS, 777.S, občinski
proračuni in sredstva solidarnosti) uvršča v zgornjo polovico
med analiziranimi državami (med 20 državami je po deležu
celotne javne porabe v bruto domačem proizvodu na 7.
mestu).
Približno enak oziroma nekoliko manjši delež celotnih prihodkov javne porabe v bruto domačem proizvodu kot Slovenija
izkazujejo Avstrija (48,3% BDP), Poljska (47,9% BDP) in Francija (47,3% ).
Nižje deleže celotnih prihodkov javne porabe -• med 40 in
45% BDP - izkazujejo Belgija (45,4% BDP), Nemčija (45,0%
BDP), Italija (42,8% BDP), Velika Britanija (42% BDP) in
Kanada (41,6% BDP). Izpod 40% BDP znašajo celotni prihodki
javne porabe v Portugalski (38% BDP) in Španiji (37% BDP).
Najnižji med analiziranimi državami pa je delež celotnih prihodkov javne porabe v ZDA (le 34% BDP), kjer se hkrati
relativno največji del sredstev za zadovoljevanje skupnih in
splošnih potreb oblikuje skozi osebno porabo in ne skozi
javno porabo.

A) STRUKTURA PRIHODKOV ZA JAVNO PORABO NA RAVNI
DRŽAVE
Tabela I. v prilogi II. primerjalno prikazuje strukturo prihodkov
za javno porabo na ravni države (torej v konsolidirani bilanci,
kjer so zajeti državni proračuni, skladi socialnega zavarovanja
in izvenproračunski državni skladi) po osnovnih kategorijah
prihodkov.
Glede strukture oziroma deleža posameznih vrst javnofinančnih prihodkov v Sloveniji v primerjavi z drugimi analiziranimi
državami je potrebno izpostaviti predvsem naslednje ugotovitve:
- Kot je bilo že pri analizi skladov socialnega zavarovanja
ugotovljeno, Slovenija v primerjavi z drugimi državami najbolj
odstopa v deležu prispevkov za socialno varnost, katerih
delež v strukturi prihodkov in delež v BDP je med vsemi
državami največji. Z deležem okoli 21,6% BDP daleč presega
povprečje vseh ostalih analiziranih držav.
- Davek od dobička podjetij kot vir javnih prihodkov ima
v Sloveniji med vsemi analiziranimi državami daleč najnižjiz
delež tako v strukturi prihodkov kot v primerjavi z BDP (
deležem komaj 0,4% BDP dosega nekajkrat nižji delež kot
znaša povprečje ostalih držav).
- Tudi dohodnina kot kompleksni Individualni davek ima
v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami relativno nizeK
delež (s 4,1% BDP dosegamo spodnjo mejo ostalih analiziranih držav, kar je povezano z visokim deležem prispevkov
socialno varnost).

Večje deleže celotnih prihodkov za javno porabo v bruto
domačem proizvodu kot Slovenija pa dosegajo v Nizozemski
(55,5% BDP), v Skandinavskih državah (Danska 57,4% BDP.
Norveška 58,5% in Švedska 62,8% BDP), ter v Madžarski
(59,7% BDP) in Češki (61,9%).

- Z deležem prometnih davkov v višini 12% BDP dosegamo
v Sloveniji nekje povprečje med analiziranimi državami.

Celotni odhodki za javno porabo so po teh podatkih v 14 od
20 analiziranih držav večji kot znašajo prihodki, kar pomeni,
da globalne bilance javne porabe v teh državah izkazujejo
javnofinančni deficit. Slovenija se z ocenjenim deficitom
v globalni bilanci javne porabe za leto 1993 v višini okoli 0,9%
BDP uvršča v spodnjo polovico držav z javnofinančnim deficitom.

B) STRUKTURA ODHODKOV ZA JAVNO PORABO NA RAVN1
DRŽAVE PO EKONOMSKIH NAMENIH

Med državami, v katerih odhodki javne porabe v globalu
najbolj presegajo prihodke, je na prvem mestu Italija, v kateri
javnofinančni deficit presega 10% BDP. Deficit v višini skoraj
7% BDP izkazuje Češkoslovaška, več kot 4% BDP znaša
deficit javne porabe v Belgiji, Portugalski in Avstriji, med 3 in
4% BDP v ZDA, Kanadi, Nemčiji in Španiji. Večji deficit kot
Slovenija izkazujejo še Nizozemska, Francija in Poljska.
Presežek v globalni bilanci porabe pa izkazujejo Norveška,
Švedska, Luxemburg in Velika Britanija.
III. OSNOVNE UGOTOVITVE GLEDE STRUKTURE PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA JAVNO PORABO NA RAVNI
DRŽAVE V SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z DRUGIMI ANALIZIRANIMI DRŽAVAMI.
V okviru drugega sklopa tabel (priloga II.) so podrobneje
razčlenjeni prihodki in odhodki za javno porabo na ravni
države.
Opozorimo naj, da je v letopisu Mednarodnega denarnega
sklada podrobnejša razčlenitev prihodkov in odhodkov javne
porabe po državah prikazana le za t. im. državno raven (Central Government), medtem ko za regionalno in lokalno raven
javne porabe v njem ni na razpolago konsolidiranih podatkov
o strukturi prihodkov in odhodkov, ki bi omogočili podrobnejše strukturne primerjave javne porabe na ravni globalne
bilance javne porabe (Consolidated General Government).
Zato je te primerjave potrebno razumeti v smislu, koliko
posamezna država (na državni ravni) namenja za posamezne
namene javne porabe.
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- Carine in druge uvozne davščine v Sloveniji (s 3,8% BDP)
še vedno dosegajo najvišji delež med vsemi analizirani"11
državami.

V tabeli II. v prilogi II. je primerjalno prikazana struktu^1
odhodkov za javno porabo na ravni države (torej v konsolid '
rani bilanci, kjer so zajeti državni proračun, skladi socialne!)®
zavarovanja In izvenproračunski državni skladi) po osnovni11
ekonomskih namenih porabe.
Primerjave kažejo predvsem naslednje značilnosti:
- Delež plač, prispevkov in drugih osebnih' prejem"' S
»države« v Sloveniji (ki v teh primerjavah zajemajo drža*"]® p,
upravo, izvajalske organizacije, pa tudi plače v javnih zavodjj
in v službah ZPIS in ZZZS) je v primerjavi z drugimi državra*
relativno visok in nadpovprečen (z 10,2% BDP presega v]
povprečje ostalih analiziranih držav; čeprav je pri
potrebno upoštevati - na kar je že bilo opozorjeno - na to, d'
imajo v nekaterih državah relativno velik del »javne upra^
organiziran na regionalni oz. lokalni ravni, ki pa tu ni zaj '
- Delež materialni stroškov »države« (ki tudi zajema celo'J'i
državno upravo in izvajalske organizacije, pa tudi javl!
zavode, prav tako pa se po metodologij GFS v to kategoff
štejejo tudi vsi materialni stroški in investicije na podro«
obrambe) je v Sloveniji v primerjavi z drugimi analiziran'"
državami nekoliko iznad povprečja.
- Plačila obresti države kot naslednja kategorija (ki v Slo)J
niji predstavlja okoli 2,1% BDP), pa so v primerjavi z vefl,
delom ostalih držav relativno nižja (v nekaterih državah '
predstavljajo tudi več kot 5% pa vse do 10% BDP).
- Subvencije in drugi transferi podjetniškemu sektorju v Sjj
veniji predstavljajo v globalu okoli 3,2% BDP. V primefl®
z drugimi državami je njegov delež (pri tem je potrebno izv^
Češko, Poljsko in Madžarsko, kjer so tovrstni trans™
bistveno višji) nekje na povprečju ostalih držav.
poročevd1

- Socialni transferi (le-ti zajemajo socialne transfere iz
državnega proračuna ter pokojnine in invalidnine) se v Sloveniji (pri tej kategoriji izdatkov pa je potrebno posebej izvzeti
skandinavske države, v katerih je njihov delež precej večji kot
v drugih državah) gibljejo nekje na zgornji polovici ostalih
držav.
- Končno naj izpostavimo še kapitalske odhodke (ki zajedajo investicije iz proračunov ter ostale kapitalske transfere),
kjer je Slovenija z deležem okoli 2,8% BDP v primerjavi z druOimi državami spet nekje na povprečju analiziranih držav.
C) STRUKTURA ODHODKOV ZA JAVNO PORABO NA RAVNI
države po funkcionalnih namenih
V tabeli lil. v prilogi II. je primerjalno prikazana še struktura
i'vne porabe na ravni države po osnovnih funkcijah »države«,
'udi pri teh primerjavah naj opozorimo, da zajemajo le
•državno« raven (v njih niso zajeti odhodki za posamezne
funkcionalne namene javne porabe, ki se financirajo na regionalni oz. lokalni ravni).

zani še podatki o zadolževanju posameznih držav ter o stanju
javnega dolga v posameznih analiziranih državah, kot so
objavljeni v letopisu Mednarodnega denarnega sklada.
Pri tem je potrebno opozoriti, da se po metodologij GFS t.im.
račun financiranja izkazuje po neto principu, kar pomeni, da
je pri izkazovanju zadolževanja oziroma odplačil države v tej
bilanci prikazan neto obseg zadolževanja (t. j. zadolževanja
minus odplačila kreditov), podatki o bruto zadolževanju in
o obsegu bruto odplačil kreditov pa so na voljo le za nekatere
države (kot t.im. »memorandum items« oz. dodatni podatki
pod črto). V tabeli IV. smo vključili podatke, kot so za posamezne države na razpolago.
Kot kažejo primerjave, se Slovenija z neto zadolževanjem
države v višini okoli 1% BDP v letu 1993 uvršča med analiziranimi državami v spodnjo polovico držav.

Te primerjave pa kažejo naslednje značilnosti:

Med državami, ki izkazujejo večje neto zadolževanje kot Slovenija, naj omenimo Avstrijo (z obsegom neto zadolževanja
države v višini 4,8% BDP), Belgijo (5,2% BDP), Češko (7%
BDP), Poljsko (2,3% BDP), Portugalsko (4,8% BDP) in Španijo
(2,3% BDP).

~ Delež sredstev, ki se na ravni države namenjajo splošnim
državnim oz. javnim službam (državna uprava in pravosodje),
v Sloveniji predstavlja okoli 4% BDP, je v primerjavi z druOlmi analiziranimi državami relativno nadpovprečen.

V treh velikih zahodnoevropskih državah po teh podatkih neto
zadolževanje države dosega naslednji obseg: v Franciji 1,5%
BDP, Nemčiji 2,6% BDP, v Italiji pa kar 10% BDP. Tudi v ZDA
neto zadolževanje države dosega 4,9% BDP in v Kanadi 2,5%
BDP.

"Delež sredstev za obrambo, ki v Sloveniji predstavlja v letu
]993 1,5% BDP, je v primerjavi z večino ostalih analiziranih
držav relativno med najnižjimi.
Delež sredstev, ki se na državni ravni namenja za vzgojo in
^obraževanje,
ki v Sloveniji v letošnjem letu predstavlja 3,9%
HDp
, se giblje nekje na povprečju ostalih analiziranih držav.
Sredstva, ki se iz javnih virov na državni ravni namenjajo za
^vezno zdravstveno varstvo in v letošnjem letu v Sloveniji
^segajo
okoli 7,8% BDP, imajo v primerjavi z vsemi ostalimi
*aJ®timi državami najvišji delež, kar kaže, da je delež obvezna zdavstvenega zavarovanja pri nas glede na ostale države
Pf®cej višji oziroma da je v večini drugih držav delež sredstev
^ zdravstvo iz osebne porabe bistveno višji.
2 Delež sredstev, namenjenih iz javnih virov za gospodarske
i^vnosti (bodisi kot subvencije oz. druge vrste transferov,
^dlsi kot plačila obresti in garancij, ali kot naložbe oz. druge
Vi'^e kapitalskih transferov v gospodarstvo), ki v Sloveniji
i '6tu 1993 predstavljajo v globalu okoli 6,9% BDP, je v primerku osin'aMadžarsko),
''m' analiziranimi
državami
je potrebno izvzeti
fj^sko
relativno
visok (kjer
oz. nadpovprečen.
^nadrobnejše
primerjave po posameznih ostalih funkcionalnih
<Vr»tah porabe so razvidne iz priloženih tabel.
I zadolževanje držav ter stanje javnega dolga
POSAMEZNIH DRŽAVAH
*®dnjem delu (tabela IV.) v prilogi II. so primerjalno prlka-

3

r

°Če valeč

Med analiziranimi državami, ki poteh podatkih v zadnjem letu
izkazujejo negativno neto zadolževanje (to je večja odplačila
kreditov države kot znaša novo zadolževanje države) pa je
potrebno omeniti Luxemburg, Norveško, Veliko Britanijo in
Madžarsko.
Ob koncu teh mednarodnih primerjav naj izpostavimo še
nekatere ugotovitve glede stanja javnega dolga v posameznih
analiziranih državah, kot ga kažejo razpoložljivi podatki iz
letopisa Mednarodnega denarnega sklada.
Podatki za Slovenijo po stanju konec leta 1992 (ko je imela
Slovenija za okoli 4,3 mlrd $ javnega dolga, kar je predstavljalo v primerjavi z bruto domačim proizvodom Slovenije okoli
35,5%) kažejo, da v primerjavi z 20 analiziranimi državami po
deležu javnega dolga v bruto domačem proizvodu spadamo
nekje v sredino analiziranih držav.
Med državami, kjer po teh podatkih javni dolg države v primerjavi z BDP presega Slovenijo, so n. pr.: Avstrija (kjer javni
dolg dosega 49,3% BDP), Madžarska (kjer samo zunanji javni
dolg presega 65% BDP), Španija (z javnim dolgom v višini
41,3% BDP), Kanada (45% BDP), ZDA (48,2% BDP), Nizozemska (63,3% BDP), in Italija (kjer javni dolg države v primerjavi
z BDP presega 92%).
Države, v katerih je javni dolg države v primerjavi z bruto
domačim proizvodom manjši kot v Sloveniji, pa so Luxemburg (samo 3,7% BDP), Norveška (22,2% BDP), Čehoslovaška
(22,6% BDP), Velika Britanija (30,4% BDP) in Nemčija (26,2%
BDP).
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il. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
K CENTRAL GOV. SOCIAL SECURITV FUNDS)
1. CELOTNI PRIHODKI SKLADOV SOCIALZAVAROV.
1.1. TEKOČI PRIHODKI
1.1.1. PRISPEVKI ZA SOC.VARNOST
1.1.2 NEDAVČNI PRIHODKI
1J2. KAPITALSKI PRIHODKI
1.3. DOTACIJE

2. CELOTNI ODHODKI SKLADOV SOCIAL ZAVAROV.
2.1. TEKOČI ODHODKI
ZZ KAPITALSKI ODHODKI
Z3. DANI MINUS PREJETI KREDITI

3. SUFICIT ( DEFICIT) SKLADOV SOC.ZAVAROV.(1-2)
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3. SUFICIT (DEFICIT) DRŽAVNEGA PRORAČUNA (1-2)
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BRUTO

DOMAČI PROIZVOD
(G D P)

1. DOMAČI JAVNI DOLG
2. TUJI JAVNI DOLG
1,323,000

277,171
153,190

STANJE KONEC
LETA 1992:
430,361

1,917.88

797.15
148.46

945.61

78.15
13.45

91.60

13,955

1S
jo
<3
5 &
28
oJ
1,484
12,471

32.40
3.91

6,958
A RftO

< S
3=
3 2

+
uj
n
ae
>
IU
"N4
o
Q

DRŽAVE

*»*
•**

•••
***

**•

*«*
**•

***

146,837
123454
23,383

5.44
9.60

70.00

(16,179)
« (770)

10,762

(6.0)
(10.7)

***

: ««
• «
***

CM
3
cm"
: ««
* ♦
525,596

406,495 NI PODATKOV NI PODATKOV
1,357.7
119,101 NI PODATKOV

56.4
56.5
(0.1)

183.0
84.6
98.4

361.4
(19.4)

K
$
d>
03
D r>
i
Ut\
t) »
6,567.5

342.0

811.3

8,778

(4,234)
(399)

15.04
(16,949)
(16.7)
§
CM

s

š[
83

2,079.5

9,473
1 ioo

(4,633)

***
***
1,637
770
«« ««
« «

**•
***

s
ti

***

P
i

•••
***

2,407 NI PODATKOV NI POOATKOV

(14,542)
0

(14,542) NI PODATKOV NI PODATKOV

1990

fc
i

**«
***

36.31 NI PODATKOV NI POOATKOV NI PODATKOV NI POOATKOV NI PODATKOV

«**
***

11,846

*•*

110.55
17.36

8,442
17,359

>0

DOLOA

0

<3. STANJE

i

1. NETO DOMAČE ZADOLŽEVANJE
2. NETO ZADOLŽEVANJE V TUJINI

gI
5o

ODPLAČILA (-i

* £3 8a—
o

OZ. NETO

|

POSOJIL

i
|

ODPLAČILA

*

E.

-J
L.
i

127.91 NI PODATKOV NI PODATKOV NI PODATKOV NI PODATKOV NI PODATKOV

i
-II
S

25,801

(11
5.
DANSKA

s
3 «"8 S
S
X

D. ZADOLŽEVANJE DRŽAVE
( BRUTO )
1. DOMAČE ZADOLŽEVANJE
2. ZADOLŽEVANJE V TUJINI

»N
(C
Q
4.
ČEHOSLOVAšKA
1990

i
iI
i

0661

Ui
»N
«1
O
Q
<t
N
3.
BELGIJA
1990

O
</>
O
0.

2.
AVSTRIJA
1991

„I
«« ««
« «

t
IS
i

poroči

PRIMERJALNI PREGLED ORGANIZIRANOSTI JAVNIH FINANC PO RAVNEH JAVNE PORABE
IN PO VRSTAH BLAGAJN V POSAMEZNIH IZBRANIH DRŽAVAH
1. AVSTRIJA

za socialne pomoči samozaposlenih, pokojninski sklad fl
rudarje in drugi podobni skladi.

A. DRŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVEU:
1. INSTITUCIJE, KI SO ZAJETE V DR2AVNEM PRORAČUNU
(STATE BUDGET):

B. REGIONALNA (DEŽELNA) RAVEN (REGIONAL GOVERj!
MENT BUDGETS):

-

- 9 PROVINC z lastnimi proračuni

URAD PREDSEDNIKA DRŽAVE
PARLAMENT
PRAVOSODJE
RAČUNSKO SODIŠČE
OMBUSMAN
13 MINISTRSTEV
RAZLIČNE DRŽAVNE AGENCIJE

C. LOKALNA RAVEN (LOCAL GOVERNMENT BUDGETS)!
- MESTO BRUSELJ
- 589 OBČIN
3. KANADA

II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (IZVEN
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY ACCOUNTS):
- AVSTRIJSKA DRUŽBA ZA IZGRADNJO AVTOCEST
- AVSTRIJSKA AKADEMIJA ZNANOSTI
- 9 ZBORNIC (TRGOVSKA IN POKLICNE ZBORNICE)
III. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SECURITY FUNDS):
- 60 SKLADOV IN DRUGIH INSTITUCIJ SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
B. REGIONALNA (DEŽELNA) RAVEN (REGIONAL GOVERNMENT BUDGETS):
- 9 DEŽEL z lastnimi proračuni
C. LOKALNA RAVEN (LOCAL GOVERNMENT BUDGETS):

2. BELGIJA
A. DRŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVEL):
I. INSTITUCIJE. KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORAČUNU
(STATE BUDGET):
KRALJ
PARLAMENT
PRAVOSODJE
MINISTRSTVA
SVETI REGIJ IN OBČIN

II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (IZVEN
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY ACCOUNTS):
- 80 DRŽAVNIH
SKLADOV

AGENCIJ

IN

IZVENPRORAČUNSKIH

Med njimi so zajeti: Državni delavski sklad, Sklad za vdove in
sirote, Nacionalni svet za delo, Sklad za nujno medicinsko
pomoč, Vojaški sklad, Sklad za boj proti tuberkulozi, Sklad za
financiranje vojaških pokojnin, Sklad za rehabilitacijo invalidov, Nacionalni sklad za vojne veterane in žrtve vojne, Nacionalna fondacija za otroke.
III. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SECURITY FUNDS):
- 17 SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
Med njimi so zajeti: Nacionalni sklad za pokojnine delavcev,
Nacionalni sklad za starostne pokojnine, Pokojninski sklad za
mornarje, skladi socialnih pomoči družinam, Sklad za
nesreče pri delu, Sklad za obolele od poklicnih bolezni, sklad
124

I. INSTITUCIJE, KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORAČUN
(STATE BUDGET):

- GENERALNI URAD GUVERNERJA
- PARLAMENT
- URAD PREDSEDNIKA VLADE
- PRAVOSODJE
to
- MINISTRSTVA Z ORGANI V SESTAVI
1,1
- SKLAD ZA ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNO' *r|
- VRSTA RAZLIČNIH DRŽAVNIH AGENCIJ
.
Med njimi so zajete: Agencija za atomsko energijo, Kana1' .t
investicijski razvojni sklad, Zemljiški sklad, Državna age"™-^
M
za patente, Urad za standardizacijo.
*'N|.
II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI 0.1 ^
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY A C
UNTS):
w

- NI INSTITUCIJ IZVEN DRŽAVNEGA PRORAČUNA
S.V'
(VSE DRŽAVNE INSTITUCIJE IN AGENCIJE SO VKUUC' *):
V DRŽAVNI PRORAČUN)

- 2.333 OBČIN
- MEDOBČINSKA ZDRUŽENJA

-

A. DRŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVEUl

III. SKLADI SOCIALNEGA
SECURTY FUNDS):

ZAVAROVANJA

(S 0«

'"jirr
v,
- KANADSKI SKLAD POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA Hi

B. REGIONALNA (DEŽELNA) RAVEN (REGIONAL GQ^ ^
u
MENT BUDGETS):
'

- 10 PROVINC
oJ.L5
- 2 TERITORIJA
z lastnimi proračuni
,, n*?
- VRSTA AGENCIJ IN DRUGIH DRŽAVNIH INSTfTf^Dl
ORGANIZIRANIH NA RAVNI PROVINC
C. LOKALNA RAVEN (LOCAL GOVERNMENT BUDGJ
- OKOLI 8.000 OBČIN
4. DANSKA
A. DRŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LE)^
I. INSTITUCIJE, KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PROf^j
(STATE BUDGET,:
|L

- KRALJICA
- PARLAMENT
^Ny
- PRAVOSODJE
- 22 MINISTRSTEV Z ORGANI V SESTAVI
.j T|>,.Ul
- OKOLI 8.000 RAZLIČNIH DRŽAVNIH INSTITUT Ifc &C
Bur
' AGENCIJ
*

II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNY1 { ^0
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETAR Th?.!"E
UNTS):

poroče *v i
a

hVSE

DRŽAVNE INSTITUCIJE SO VKUUČENE V DRŽAVNI
'ORAČUN (NI INSTITUCIJ IZVEN DRŽAVNEGA PRORAJNA)

RH

.SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SECUW FUNDS):
Različni skladi pokojninskega zavarovanja
REGIONALNA (DEŽELNA) RAVEN (REGIONAL GOVERNSlBUDGETS):
"IMA REGIJSKO ORGANIZIRANE DRŽAVNE UPRAVE
Skalna raven (local government budgets):

OKRAJEV
^ESTO
KOPENHAGEN
q
KOLI 100 RAZLIČNIH OKRAJNIH AGENCIJ
ijl S^imi proračuni
5U« »5 OBČIN

II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (IZVEN
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY ACCOUNTS):
- DRŽAVNI EGALIZACIJSKI SKLAD
III. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SECURITY FUNDS):
- RAZLIČNI SKLADI POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
- SKLADI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
- SKLADI ZA ZAVAROVANJE ZA NESREČE PRI DELU
B. REGIONALNA (DEŽELNA) RAVEN (REGIONAL GOVERNMENT BUDGETS):
- 13 ZVEZNIH DEŽEL z lastnimi proračuni
C. LOKALNA RAVEN (LOCAL GOVERNMENT BUDGETS):

^ANCIJA

- 3 MESTNE DEŽELE
- OKOLI 16.100 OBČIN

^SŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVEU:

7. GRČIJA

NTUCIJE, KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORAČUNU
NOSpE BUDGET):
nai JEDSEDNIK DRŽAVE
jen' *«LAMENT
?avosodje
"'NISTRSTVA IN DRŽAVNI SEKRETARIATI
ti S"

8 000

RAZLIČN,H

DRŽAVNIH

INSTITUCIJ OZ.

,^AVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (IZVEN
fc'NEGA
PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY ACCO|U» 8);
Ulične vladne agencije in skladi
soc j
'Jlimi so zajete agencije s področja zdravstva, socialnega
Jj> stanovanjske dejavnosti, kulture, kmetijstva in drugih
NJA barskih dejavnosti ter nekatere javne službe.
iOV| ^SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SECUi^ČNI SKLADI POKOJNINSKEGA IN SOCIALNEGA ZAKi ANJA
JMDl OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
3lTPfAD| ZAVAROVANJA ZA PRIMER BREZPOSELNOST
S^ONALNA (DEŽELNA) RAVEN (REGIONAL GOVERNm ^BBBGETS):
,^G|J
.„APARTMAJEV
""I proračuni
^LNA RAVEN (LOCAL GOVERNMENT BUDGETS):
•000 OBČIN
^ČIJA
^NA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVEU:
ITIJC^ IS^CIJE,
KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORAČUNU
5
&UDGET):
•uN'(! Hišnik države
VLJVJII'-ZL.O I
aby \A\/»
^entjbundestag)
OSODjfT (BUNDESRAT)
ro

- 18 MINISTRSTEV

"e"a/ec

A. DRŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVEL):
I. INSTITUCIJE, KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORAČUNU
(STATE BUDGET):
-

PREDSEDNIK DRŽAVE
PARLAMENT
PRAVOSODJE
22 MINISTRSTEV
55 PREFEKTUR

II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (IZVEN
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY ACCOUNTS):
- RAZLIČNI DRŽAVNI SKLADI IN AGENCIJE
Med njimi so zajete: Nacionalni sklad za obrambo, Sklad za
zračno obrambo, Nacionalni sklad za izgradnjo cest, Sklad za
razvoj pristanišč, Sklad za izgradnjo šol, 61 zbornic, 16 državnih univerz in 19 drugih izobraževalnih državnih institucij.
III. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SECURITY FUNDS):
- 250 RAZLIČNIH SKLADOV IN ORGANIZACIJ POKOJNINSKEGA IN SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
B. REGIONALNA (DEŽELNA) RAVEN (REGIONAL GOVERNMENT BUDGETS^
- NIMA REGIJSKO ORGANIZIRANE DRŽAVNE UPRAVE
C. LOKALNA RAVEN (LOCAL GOVERNMENT BUDGETS):
- 277 OBČIN
- 5.757 KOMUN
8. MADŽARSKA
A. DRŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVEL):
I. INSTITUCIJE, KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORAČUNU
(STATE BUDGET):
-

URAD PREDSEDNIKA DRŽAVE
PARLAMENT
DRŽAVNI SVET
VRHOVNO SODIŠČE
PRAVOSODJE
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- 13 MINISTRSTEV
- DRŽAVNE INSTITUCIJE NACIONALNEGA POMENA
Med njlml so: Madžarska akademija znanosti in Madžarski
radio in televizija.
II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (IZVEN
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY ACCOUNTS):
- 29 SAMOSTOJNIH DRŽAVNIH SKLADOV
Med njimi so: Tehnološki razvojni sklad, 8 centralnih skladov
za raziskovalno dejavnost, 4 skladi za kulturo in izobraževanje, 6 skladov za varstvo okolja, Sklad za zaposlovanje, Sklad
za državne investicije, Sklad za intervencije na trgu, Sklad za
izgradnjo avtocest, Solidarnostni sklad za primer brezposelnosti, Sklad za promocijo trgovine ter Sklad za promocijo
turizma.
III. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SECURITY FUNDS):
- NACIONALNA UPRAVA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
B. REGIONALNA (DEŽELNA) RAVEN (REGIONAL GOVERNMENT BUPGET5T:
- NIMA REGIJSKO ORGANIZIRANE DRŽAVNE UPRAVE
C. LOKALNA RAVEN (LOCAL GOVERNMENT BUDGETS):
- 10 OKRAJEV
- MESTO BUDIMPEŠTA
- O ŠTEVILU OBČIN NI PODATKOV
9. ITALIJA
A. DRŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVEL):
I. INSTITUCIJE, KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORAČUNU
(STATE BUDGET):
-

URAD PREDSEDNIKA DRŽAVE
URAD PREDSEDNIKA VLADE
MINISTRSKI SVET
PARLAMENT
PRAVOSODJE
MINISTRSTVA

II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (IZVEN
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY ACCOUNTS):
- RAZLIČNI SAMOSTOJNI DRŽAVNI SKLADI IN AGENCIJE
Med njimi so zajeti: Avtonomna državna agencija ža izgradnjo
avtocest, Državna agencija za varstvo gozdov, Sklad za razvoj
Južne Italije, Italijanska akademija znanosti, Sklad za razvoj
malih kmetij, vrsta različnih državnih inštitutov s področja
gospodarskih in družbenih dejavnosti.
III. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SECURITY FUNDS):
- 12 RAZLIČNIH SKLADOV IN INSTITUCIJ SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
B. REGIONALNA (DEŽELNA) RAVEN (REGIONAL GOVERNMENT BUDGETŠ):
- 20 REGIJ
- 2 AVTONOMNI PROVINCI
- 93 PROVINC
z lastnimi proračuni.
C. LOKALNA (OBČINSKA) RAVEN (LOCAL GOVERNMENT
BUDGETS):
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- OKOLI 8.100 OBČIN
10. LUXEMBURG
A. DRŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVEL):
I. INSTITUCIJE, KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORAČUNU
(STATE BUDGET):
-

URAD PRINCA
URAD PREDSEDNIKA VLADE
PARLAMENT
PRAVOSODJE
25 MINISTRSTEV

- 15 POSEBNIH SKLADOV, KI SO VKLJUČENI V DRŽAV" J)]
PRORAČUN
'NS
Med njimi so zajeti: Sklad za zaposlovanje, Sklad za inves^A
cije v državni upravi, Sklad za investicije v zdravstvu in socW
nem varstvu, Sklad za investicije v šolstvu, Sklad za razvi
kmetijstva, Sklad za varstvo okolja, Sklad za avtoceste.

II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (iZVgJ jRl
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY ACC?
UNTS):
J*
W,
- NACIONALNI SKLAD SOLIDARNOSTI
- SKLAD ZA RAZVOJ Kirchberg Plateau
M

lil. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SEC'ITS)
RITY FUNDS):
Ja°
- 10 RAZLIČNIH AGENCIJ SOCIALNEGA ZAVAROVANJA P4«
%n
B. REGIONALNA (DEŽELNA) RAVEN
(REGIONAL GOVERNMENT BUDGETS):
lrv*i
- Nima regijsko organizirane državne uprave.

C. LOKALNA RAVEN (LOCAL GOVERNMENT BUDGETgli Jta,
- 118 OBČIN
11. NIZOZEMSKA
A. DRŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVElU

is

A
I. INSTITUCIJE, KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORA^' '^
(STATE BUDGET):

- KRALJICA
- PARLAMENT
- DRŽAVNI SVET
- PRAVOSODJE
- 13 MINISTRSTEV
- 7 DRŽAVNIH SKLADOV, VKUUČENIH V DRŽAVNI P"'
ČUN (kot dodatek oz. aneks proračuna). To so: Km?
egalizacijski sklad, Državni cestni sklad, Državni Inves^fc^,
sklad, Sklad za razvoj občin, Sklad za razvoj provinc ir( ' Ll
sklada, povezana z lastninjenjem (Property Incentive r"
BI

II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (]$
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY W Vr
UNTS)I "°
>°5
d
- RAZLIČNE DRŽAVNE AGENCIJE (predvsem s P? 'f
razvojno-raziskovalnega dela, letalstva, kmetijstva in
hrane, zdravstva idr
'VlAD
III. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL $l
RITY FUNDS):
(8
- 17 SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
.v(Ai
- 130 AGENCIJ S PODROČJA SOCIALNEGA ZAVARO
poroči

.Regionalna (deželna) raven
t
iS
aiONAL GOVERNMENT BUDGETS):

SKLADOV
Med njimi so: Sklad za razvoj kulture, Sklad za telesno kulturo, Tehnološko-razvojni sklad, Sklad za varstvo okolja,
Sklad za zavarovanje kmetijskih zemljišč, Sklad za razvoj
turizma, Sklad za servisiranje državnega dolga, skladi
s področja oskrbe z vodo, komunale, stanovanj, filma, idr.

12 PROVINC
tatnimi proračuni.
„Lokalna (občinska) raven
N" iSSAL GOVERNMENT BUDGETS):
,548 MEDOBČINSKIH ZDRUŽENJ IN ZVEZ NIZOZEMSKIH
fiČIN
^7 OBČIN IN 750 OBČINSKIH AGENCIJ
'33 UPRAV POLDERJEV
2

NORVEŠKA
^ jRŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVE L):
„ *|STITUCIJE, KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORAČUNU
est^ATE BUDGET):
izvtt KRau
URAD PREDSEDNIKA
, [ARLAMENT
;V
5 ^OVNO SODIŠČE
ICV fflAVOSODJE
^ministrstev
«0 RAZLIČNIH DRŽAVNIH SKLADOV (katerih proračuni so
,u
*eni kot dodatek k državnemu proračunu^
,^AVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (IZVEN
JAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY ACCO(EC'ITS):
l'20 RAZLIČNIH DRŽAVNIH SKLADOV (katerih bilance so
v, ne kot dodatek k državnemu proračunu)
^UGE
IZVENPRORAČUNSKE ENOTE (garancijski skladi,
b
ni izvenproračunski državni račun)
rjKUoi SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SECUPUNDS);
[§)> felONALNI SKLAD SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
pokojninski sklad državnih uslužbencev
^OJNINSKI sklad za mornarje
5^ad za otroške dodatke
'-AD ZA VOJAŠKE POKOJNINE

III. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SECURITY FUNDS):
-

DRŽAVNI SKLAD SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
POKOJNINSKI SKLAD ZA KMETE
DRŽAVNI SKLAD ZA VOJNE VETERANE
SKLAD ZA SOCIALNO POMOČ DRUŽINAM

B. REGIONALNA (DEŽELNA) RAVEN
(REGIONALEN GOVERNMENT BUDGETS):
- 49 VOJVODSTEV
z lastnimi proračuni
C. LOKALNA RAVEN (LOCAL GOVERNMENT BUDGETS):
-

18 OKRAJEV
26 MESTNIH OKRAJEV
250 MESTNIH VLAD
575 OBČIN

14. PORTUGALSKA
A. DRŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVEL):
I. INSTITUCIJE, KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORAČUNU
(STATE BUDGET):
URAD PREDSEDNIKA DRŽAVE
- PARLAMENT
- USTAVNO SODIŠČE
- PREDSEDSTVO MINISTRSKEGA SVETA
- 15 MINISTRSTEV
II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (IZVEN
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY ACCOUNTS):
- 287 VLADNIH AGENCIJ (s področja sodstva, kmetijstva,
trgovine in turizma, dela in socialne varnosti, izobraževanja,
kulture, zdravstva, idr.)

^lONALNA (DEŽELNA) RAVEN
^9NAL GOVERNMENT BUDGETS):
REGIJSKO ORGANIZIRANE DRŽAVNE UPRAVE
^LNA RAVEN (LOCAL GOVERNMENT BUDGETS):
^KRAJEV z lastnimi proračuni

USKA

- 158 RAZLIČNIH IZVENPRORAČUNSKIH DRŽAVNIH
SKLADOV
Med njimi je 146 skladov za obrambo in zaščito (vojska in
policija), Sklad za turizem, Sklad za kulturno promocijo,
Sklad za socialne pomoči in 8 drugih mešanih skladov.
III. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVAVNJA (SOCIAL SECURITY FUNDS):

p»C°
(rtiet'f^VNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVEL):
eStiC'V
1C "lltt^CIJE, KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORAČUNU
3^5 BUDGET):

- RAZLIČNE INSTITUCIJE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA, ki
so povezane v Inštitut za financiranje socialnega zavarovanja.

II (l*j
^AMENT (SEJM)
i a^h£VNI svet
h.'OVNO SODIŠČE
EVC'OSODJE
,od
SK0
&tTR
SODIŠČE
P
J °-I" "^TRSKI
jr. SKI svet
SVET
iftNlSTRSTEV
. "^dnih agencij

B. REGIONALNA (DEŽELNA) RAVEN
(REGIONAL GOVERNMENT BUDGETS):
- 2 REGIONALNI VLADI (Azori in Madeira) z lastnima proračunoma

feNVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (IZVEN
lh. EGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY ACCORazličnih
če** hvaleč

IZVENPRORAČUNSKIH

- POKOJNINSKI SKLAD ZAPOSLENIH V DRŽAVNI UPRAVI
- SKLAD ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ZA ZAPOSLENE
V DRŽAVNI UPRAVI

DRŽAVNIH

C. LOKALNA (OBČINSKA) RAVEN
(LOCAL GOVERNMENT BUDGETS):
- 18 OKRAJEV
- 305 OBČIN
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15. ŠPANIJA
A. DRŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVEU:
I. INSTITUCIJE, KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORAČUNU
(STATE BUDGET):
- KRALJ
- CORTES
- PRAVOSODJE
- 17 MINISTRSTEV
II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (IZVEN
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY ACCOUNTS):
- RAZLIČNE VLADNE AGENCIJE
III. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SECURITY FUNDS):
-

3 splošni skladi socialnega zavarovanja
Nacionalni sklad za zaposlovanje
Sklad za zavarovanje plač
Skladi socialnega zavarovanja na regionalni ravni

I. INSTITUCIJE, KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORAČUNU
(STATE BUDGET):
J
- KRALICA
- PARLAMENT
- PRAVOSODJE
- MINISTRSTVA
- RAZLIČNE VLADNE AGENCIJE IN DRUGE INSTITUCIJE
II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (IZVE«
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY ACCOj
UNTS):
- NI INSTITUCIJ IZVEN DRŽAVNEGA PRORAČUNA
(VSE DRŽAVNE INSTITUCIJE IN AGENCIJE SO VKLJUČENI
V DRŽAVNI PRORAČUN)
III. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SECI
RITY FUNDS):
- NACIONALNI SKLAD SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
B. REGIONALNA (DEŽELNA) RAVEN
(REGIONAL GOVERNMENT BUDGETS):

B. REGIONALNA (DEŽELNA) RAVEN
(REGIONAL GOVERNMENT BUDGETS):

- NIMA REGIJSKO ORGANIZIRANE DRŽAVNE UPRAVE
C. LOKALNA RAVEN (LOCAL GOVERNMENT BUDGETSji

- 17 AVTONOMNIH POKRAJIN
z lastnimi proračuni.

- 540 OBČIN«

Ki

C. LOKALNA RAVEN (LOCAL GOVERNMENT BUDGETS):
10. ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

- OKOLI 8.000 OBČIN

A. DRŽAVNA (ZVEZNA) RAVEN (FEDERAL GOVERNMl! !fv<
LEVEL):

16. ŠVEDSKA
A. DRŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVEL):

I. INSTITUCIJE, KI SO ZAJETE V ZVEZNEM PRORAČUN'
on
(STATE BUDGET):
Le,
- PREDSEDNIK DRŽAVE
'se
- KONGRES
- PRAVOSODJE
- 14 MINISTRSTEV (DEPARTMENTS)
- 3 ZVEZNE NEODVISNE AGENCIJE (Agencija za vari <av{
okolja, NASA, Splošni servis zvezne administracije)
,,...
- RAZLIČNE VLADNE AGENCIJE IN DRUGE ZVEZNE iN- J L
TUCIJE
i>j
Hot
II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (# nk
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY
UNTS):
j>

I. INSTITUCIJE, KI SO ZAJETE V DRŽAVNEM PRORAČUNU
(STATE BUDGET):
-

KRALJ
RIKSDAG
PRAVOSODJE
13 MINISTRSTEV
VLADNE AGENCIJE

II. DRŽAVNE INSTITUCIJE Z LASTNIMI PRORAČUNI (IZVEN
DRŽAVNEGA PRORAČUNA - EXTRABUDGETARY ACCOUNTS):
- NI INSTITUCIJ IZVEN DRŽAVNEGA PRORAČUNA
(VSE DRŽAVNE INSTITUCIJE IN AGENCIJE SO VKLJUČENE
V DRŽAVNI PRORAČUN)

- NI INSTITUCIJ NA ZVEZNI RAVNI IZVEN DRŽAVN' *vn8
PRORAČUNA (VSE ZVEZNE INSTITUCIJE IN AGENCIJ >.
VKLJUČENE V ZVEZNI PRORAČUN)
^

III. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SECURITY FUNDS):

III. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL ~
RITY FUNDS):

III. SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA (SOCIAL SECURITY FUNDS):

5?n;
- ZVEZNI SKLAD ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE
a
- ZVEZNI SKLAD ZA BOLNIŠNIČNO ZAVAROVANJE '' jo
- ZVEZNI SKLAD ZA STAROSTNO ZAVAROVANJE A*,
- ZVEZNI SKLAD ZA DODATNO ZDRAVSTVENO ZA*' aU
VANJE
- SKLAD ZA ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELN

- NACIONALNA UPRAVA (SKLAD) ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE
B. REGIONALNA (DEŽELNA) RAVEN
(REGIONAL GOVERNMENT BUDGETS):

C. LOKALNA RAVEN (LOCAL GOVERNMENT BUDGETS):

'.. 6 j
'">01
C1,'

C. LOKALNA RAVEN (LOCAL GOVERNMENT BUDgf?

17. VELIKA BRITANIJA
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c

- 50 ZVEZNIH DRŽAV z lastnimi proračuni
- 5 TERITORIJEV

- 23 OKRAJEV
- 284 OBČIN

A. DRŽAVNA RAVEN (CENTRAL GOVERNMENT LEVEL):

'nfe

B. REGIONALNA (DRŽAVNA) RAVEN
(STATE GOVERNMENT BUDGETS):

- NIMA REGIJSKO ORGANIZIRANJE DRŽAVNE UPRAVE

- 68.465 OKRAJEV IN OBČIN z lastnimi proračuni.
-

v,'®n t

poroči 0(Wa

Predlog zakona o RATIFIKACIJI KONVENCIJE O VARSTVU
POSAMEZNIKOV GLEDE NA AVTOMATSKO OBDELAVO OSEBNIH
PODATKOV - EPA 485
Vlada Republike Slovenije je na 61. seji dne 23. 12. 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE
0 VARSTVU POSAMEZNIKOV GLEDE NA AVTOMATSKO
OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
:cU zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

^edlog zakona o ratifikaciji konvencije o varstvu posameznikov glede na
Avtomatsko obdelavo osebnih podatkov
3

1. člen
j^ficira se Konvencija o varstvu posameznikov glede na
Jo/natsko
obdelavo osebnih podatkov, sprejeta 28. januarja
81
v Strasbourgu.
2. člen

M?! !^encija se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slojem jeziku glasi:
:UNl
Jnvencija o vartvu posameznikov
!^de na avtomatsko obdelavo
nebnih podatkov
Jrt
PREAMBULA
vaf* ave članice Sveta Evrope podpisnice te konvencije se,
E

upoštevanju, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnjegovih članic, ki temelji zlasti na spoštovanju zakonitost tudi človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

0$
Y ^ ^ upoštevanju, da je treba širiti obseg varstva pravic in
J'inlh svoboščin in še posebej pravico do spoštovanja
" nosti ob naraščajočem pretoku osebnih podatkov čez
a meje, s sredstvi za avtomatsko obdelavo;
AVI £
|CIJ
l^edajoč
oo
se ur
hkrati svojih obveznosti pri odpravi ovir, ki jih
r
°Cajo meje,:za prost pretok podatkov;
\JL*
((.?Poznanju, da je treba spoštovati temeljna načela zaseb'n zagotoviti svoboden pretok informacij med narodi,
JE

No o naslednjem:
WJE - SPLOŠNE DOLOČBE
l.člen
Predmet In namen
te
konvencije je zagotoviti
emu

na ozemlju vsake pogodbeposamezniku ne glede na državljanstvo in prespoštovanje njegovih pravic in temeljnih svoboščin
okviru še posebej spoštovanje pravice do zasebnosti
^ avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, ki se nana-

lis*

2. člen
Definicije

ni.
>le

n te konvencije:

■ot^ ^eva/ec

a »osebni podatek« pomeni katero koli informacijo, ki se
nanaša na določenega ali določljivega posameznika (nosilec
podatkov);
b) »avtomtska zbirka podatkov« pomeni kakršne koli podatke,
ki se avtomatsko obdelujejo;
c) »avtomatska obdelava« vključuje naslednje operacije, če
so v celoti ali deloma podprte z avtomatskimi sredstvi: shranjevanje podatkov, uporaba logičnih in (ali) aritmetičnih operacij pri delu s temi podatki, njihova predelava, brisanje,
iskanje ali širjenje;
d) »upravljavec zbirke podatkov« pomeni fizično ali pravno
osebo, državni organ, organizacijo ali katero koli drugo telo,
ki je po nacionalni zakonodaji pristojno za odločanje o tem,
kaj je lahko namen avtomatske datoteke, katere kategorije
osebnih podatkov so lahko v njih shranjene in katere oblike
obdelave so dopustne.
3. člen
Obseg
1. Pogodbenice bodo zagotovile spoštovanje določil te konvencije glede avtomatskih zbirk podatkov, ki vsebujejo
osebne podatke, in avtomatske obdelave osebnih podatkov
tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju.
2. Vsaka država lahko ob podpisu ali ob shranitvi svojih
ratifikacijskih listin ali kadar koli kasneje predloži izjavo generalnemu sekretarju Sveta Evrope:
i.
a) da ne bo uporabljala določil te konvencije glede določenih
kategorij avtomatskih zbirk podatkov, ki vsebujejo osebne
podatke, katerih seznam bo shranjen. Na to listo ne bo vključila kategorij avtomatskih zbirk podatkov za katere velja njena
nacionalna zakonodaja o zaščiti podatkov. Kasneje lahko to
listo spremeni z novo izjavo, kadar koli se katera od kategorij
avtomatskih zbirk podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, za
katere veljajo določila nacionalne zakonodaje o zaščiti podatkov;
b) da bodo zagotovile uporabo določil te konvencije tudi pri
informacijah, ki se nanašajo na skupine oseb, združenja,
ustanove, družbe, korporacije in katera koli druga telesa,
sestavljena neposredno ali posredno iz posameznikov, ne
glede na to ali imajo takšna telesa lastnost pravne osebe;
c) da bodo zagotovile uporabo te konvencije tudi tiste zbirke
podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, ki niso vodene avtomatsko.
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3. Vsaka država, ki razširi področje uporabe te konvencije na
točko 2. b ali c, lahko v izjavi navede, da se takšna rešitev
nanaša samo na določene kategorije zbirk podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, in katerih listo bo shranila.

8. člen
Dodatni ukrepi varstva posameznika
Vsaki osebi mora biti omogočeno:

4. Pogodbenica, ki je izključila določene kategorije avtomatskih zbirk podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, z izjavo po
2. a točki, ne more v teh primerih terjati uporabe določil te
konvencije od druge udeleženke, ki jih ni izključila.

a) da ugotovi obstoj posamezne avtomatske zbirke podatkov,
ki vsebuje osebne podatke, njene glavne namene kot tudi
sedež njenega upravljavca;

5. Prav tako pogodbenica, ki ni sprejela nobene razširitve,
predvidene po točki 2. b in c, ne more terjati uporabe te
konvencije v teh točkah nasproti pogodbenice, ki je sprejela
te razširitve.

b) da dobi v razumnem času in brez večjih zamud in stroškov
potrdilo o tem, kateri podatki, ki se nanašajo nanj, so shranjeni v avtomatski zbirki podatkov kot tudi izpis o teh podatkih, ki mora biti v razumljivi obliki;

6. Izjave, ki so predvidene v točki 2, učinkujejo od trenutka
veljavnosti konvencije glede na državo, ki je izjave dala, če so
bile dane ob podpisu aii shranitvi listin o ratifikaciji, sprejemu,
odobritvi ali pristopu ali po treh mesecih, ko jih je prejel
generalni sekretar Sveta Evrope, če so bile dane kasneje. Te
izjave se lahko kasneje umaknejo v celoti ali deloma z obvestilom naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta Evrope.
Takšni preklici začnejo učinkovati po treh mesecih od dneva
njihovega prejema.

c) da zahteva popravo ali izbris podatkov, če so bili obdelan!
v nasprotju s pravili, vsebovanimi v nacionalni zakonodaji,
s katerimi se zagotavlja uresničevanje temeljnih načel, vsebovanih 5. in 6. člena te konvencije;
d) da ima pravno sredstvo, če zahtevi za potrdilo ali sporočil"
popravek ali izbris v zvezi s točkami b In c tega člena "I
ustreženo.
9. člen

II. POGLAVJE - TEMELJNA NAČELA VARSTVA PODATKOV
i
4. člen
Dolžnosti pogodbenic
1. Vsaka pogodbenica bo v skladu z nacionalno zakonodajo
prevzela tiste ukrepe, ki so potrebni za uresničevanje temeljnih načel zaščite podatkov, določenih v tem poglavju.
2. Ti ukrepi morajo biti sprejeti najkasneje ob začetku veljavnosti te konvencije glede na posamezno pogodbenico.
5. člen
Kakovost podatkov
Osebni podatki, ki se avtomatsko obdelujejo:
a) morajo biti pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito;
b) smejo biti shranjeni za določene in zakonite namene In ne
smejo biti uporabljeni na način, ki ni združljiv s temi nameni;
c) morajo biti primerni, ustrezni in ne smejo biti pretirani
glede na namene, za katere so bili shranjeni;
d) morajo biti točni in, kjer je to nujno, do dneva ažurni;
e) smejo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo
posameznika, na katerega se nanašajo podatki, le toliko časa,
kot je to potrebno za namene, zaradi katerih so bili shranjeni.

Izjeme In omejitve
1. Glede določb 5., 6. in 8. člena te konvencije, niso dopust"'
izjeme, razen v okviru meja, določenih v tem členu.

2. Omejitve določb v 5., 6. in 8. člena te konvencija 5'
dopustne, kadar so predpisane v zakonu pogodbenice
upoštevanju temeljnih vrednot demokratične družbe. V tef
okviru so omejitve dopustne zaradi:
P°c
^dli
a) zaščite državne varnosti, javne varnosti, denarnih interes""
države ali zatiranja kriminala;
W
b) zaščite dajalcev (posameznikov) podatkov ali pravic
svoboščin drugih.

s
'i(i,
3. Omejitve uresničevanja pravic, določenih v točkah b, c
d 8. člena, se lahko predpišejo z zakonom in sicer zart rej,
uporabe avtomatskih zbirk podatkov, ki vsebujejo oset"J>iva(
podatke, za statistične ali znanstveno raziskovalne nama'''
9nje •
vendar če ni nevarnosti za kršitev zasebnosti posameznik0' ii)ar)
na katere se podatki nanašajo.

10. člen
Sankcije in pravna sredstva
Vsaka pogodbenica bo določila primerne sankcije in prav'
sredstva ob kršitvah določil nacionalne zakonodaje, s
rimi se zagotavlja uresničevanje temeljnih načel za#
podatkov, določenih v tem poglavju.
11. člen

6. člen
Posebne vrste podatkov
Posebni podatki, ki kažejo na rasno poreklo, politična, verska
ali druga prepričanja, kot tudi osebni podatki, ki se nanašajo
na zdravstveno ali spolno življenje, se ne smejo avtomatsko
obdelovati, če nacionalna zakonodaja ne določa ustrezne
zaščite. Enako velja tudi za osebne podatke, ki se nanašajo na
kazenske (ob)sodbe.
7. člen
Zavarovanje podatkov
Za zaščito osebnih podatkov, shranjenih v avtomatskih zbirkah podatkov, morajo biti sprejeti ustrezni varnostni ukrepi,
s katerimi se preprečujejo slučajno ali nepooblaščeno uničenje podatkov ali njihova izguba kakor tudi nepooblaščen
pristop, obdelava in širjenje teh podatkov.
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Razširjena zaščita

Nobena od določb tega poglavja se ne more razlagati on^1 't)tev
joče ali tako, da bi kakor koli ovirala možnosti pogodbeni"*'
da zagotovijo posamezunlkom, na katere se nansye,na<
podatki, širšo zaščito od te, ki je dogovorjena s to konven"™ V ^ '
lil. POGLAVJE - PRENOS PODATKOV ČEZ MEJE
12. člen

Mbc
'e In

Prenos podatkov čez meje in nacionalna zakonodaj' %in o
1. Naslednje določbe bodo uporabljene za prenos
podatkov čez nacionalne meje ne glede na sredstvo aH9
njo njihove avtomatske obdelave.
2. Pogodbenica ne more samo zaradi zaščite zasebnost'
poročev*' ©ua,

Sedati prenosa ali zahtevati posebno privolitev prenosa
*ebnih podatkov čez nacionalne meje na ozemlju druge
°9odbenice.
(Vendar

vsaka pogodbenica lahko omeji določbo iz 2.
»stavka tega člena:
kolikšnem obsegu kot njena zakonodaja vsebuje posebne
'Mitve za določene kategorije osebnih podatkov ali avtorske zbirke podatkov, ki take podatke vsebujejo, zaradi
Jfte
teh kategorij podatkov ali zbirke podatkov. Vendar
'a ne more storiti, če zakonodaja druge pogodbenice
"°ta enakovredno zaščito;
kadar gre za prenos podatkov z njenega ozemlja na ozemdržave, ki ni pogodbenica, čez ozemlje druge pogodbeJ9' z namenom preprečiti, da bi prenos pomenil obid njene
'Onodaje.
Zglavje - medsebojno sodelovanje
13. člen
Sodelovanje med pogodbenicami
pogodbenice
se strinjajo, da si bodo medsebojno poma9
* namenom uresničitve te konvencije.
5tn«

V ta namen:

.J0 vsaka pogodbenica določila enega ali več pooblaščenih
^ anov, ter njihova imena i'n naslove sporočila generalnemu
', 0»* 'Starin
'tarju Svota
Sveta Fvrono:
Evrope;
tei* ^ vsaka pogodbenica, ki bo določila in sporočila več kot
Pooblaščeni
organ, v sporočilo generalnemu sekretarju
6c
■0S"* "a za vsakega njegova pooblastila.
^oblaščen organ ene pogodbenice mora na zahtevo poo. » Cenega organa druge pogodbenice:
IG
I,-;' informacije o pravni ureditvi in upravni praksi pri
Podatkov v svoji državi;
I. C
r
'.ali, ®ieti v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in z name5001*11
l .Ugotovitve zaščite zasebnosti vse primerne ukrepe za
n

e

nlIKO* irl'

^lanskihozemlju,
informacij
posebnih
obdelanjegovem
ne oglede
na to, avtomatskh
kako se obdelujejo.
14. člen

1,04

dajalcem podatkov, nastanjenih v tujini

raV
Pogodbenica bo pomagala vsaki osebi, nastanjeni na
P k8ti yrn ozemlju, z namenom da se pouči o pravicah, določes
|eni
nacionalni zakonodaji za uresničevanje določb 8.
zaiiit u?
* 5 'o konvencije.
j j1 takšna oseba prebiva na ozemlju druge pogodbej' le treba omogočiti, da predloži svojo zahtevo s posrelom pooblaščenega organa, ki ga je določila in sporo^odbenica.
°^il» ®Va za pomoč mora vsebovati:
X
°ncf Se' ,naslov in druge podatke, pomembne za identifikacijo
"
■ ki vlaga zahtevo;
9
a

avtomatske zbirke podatkov, ki vsebuje osebne
in na katero se zahteva nanaša ali pa njenega upravdal* Sr, oziroma cilj zahteve.
oA
15. člen
a"8i\\
Ukrepi v okviru pomoči, ki jo daje poblaščenl organ
aS^I & ""bi,a&čeni organ, ki ga je imenovala pogodbenica in ki je
e

*a/ec

prejel določene informacije pooblaščenega organa druge
pogodbenice v okviru zahteve za pomoč ali v odgovoru na
lastno zahtevo po pomoči, sme uporabiti te informacije samo
za namene, ki so bili določeni v zahtevi za pomoč.
2. Vsaka pogodbenica mora paziti, da so osebe, ki pripadajo
ali delajo v imenu pooblaščenega organa, zavezane k varovanju tajnosti in zaupnosti informacij.
3. V nobenem primeru ne more biti imenovanemu pooblaščenemu organu dovoljeno, da na podlagi 2. točke 14. člena
zahtevo za pomoč v prid posameznika, ki ima bivališče
v tujini, vloži sam od sebe in brez izrecne odobritve prizadete
osebe.
16. člen
Zavrnitev zahteve za pomoč
Imenovani pooblaščeni organ, na katerega je naslovljena zahteva za pomoč na podlagi 13. ali 14. člena te konvencije,
zahteve ne more zavrniti, razen če:
a) zahteva ni skladna s pooblastili, ki jih ima pri zaščiti
podatkov;
b) zahteva ni skladna s pogoji, ki jih določa ta konvencija;
c) bi bila izpolnitev zahteve v nasprotju s suverenostjo, varnostjo ali javnim redom pogodbenice, ki ga je imenovala, ali
pa v nasprotju s pravicami in temeljnimi svoboščinami oseb,
ki so pod jurisdikcijo pogodbenice.
17. člen
Stroikl In postopek v zvezi s pomočjo
1. Plačilo za medsebojno pomoč, ki jo dajejo pogodbenice
druga drugi na podlagi 13. člena in pomoč, ki jo dajejo
osebam v tujini na podlagi 14. člena, ne smeta biti višja od
stroškov in plačil, potrebnih za izvedence in tolmače. Omenjene stroške in plačila krije pogodbenica, ki je imenovala
pooblaščeni organ, ki je zaprosil za pomoč.
2. Na posameznike, na katere se nanašajo podatki in v korist
katerih so bili izpeljani postopki na ozemlju druge pogodbenice, ne morejo biti preneseni stroški ali plačila, razen tistih,
ki jih po predpisih te pogodbenice plačujejo njeni državljani.
3. Druge podrobnosti, ki se nanašajo na obliko, postopke in
jezik v okviru pomoči, uredijo med seboj prizadete pogodbenice same.
V. POGLAVJE - POSVETOVALNI ODBOR
18. člen
Sestava odbora
1. Po pričetku veljavnosti te konvencije bo ustanovljen posvetovalni odbor.
2. Vsaka pogodbenica bo imenovala v odbor po enega predstavnika in po enega namestnika. Vsaka država članica Sveta
Evrope, ki ni pogodbenica te konvencije, ima pravico, da jo
v odboru predstavlja opazovalec.
3. Posvetovalni odbor lahko na podlagi soglasne odločitve
povabi vsako državo nečlanico Sveta Evrope, ki ni pogodbenica te konvencije, da pošlje opazovalca na določen sestanek.
19. člen
Naloge odbora
Posvetovalni odbor:
a) lahko daje predloge za pospešitev ali izboljšanje uporabe
konvencije;
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b) lahko daje predloge za dopolnitve te konvencije v skladu
z 21. členom;
c) lahko oblikuje mnenje o vsakem predlogu za dopolnitev te
konvencije, ki mu je poslan v skladu s 3. točko 21. člena;
d) na zahtevo pogodbenice lahko da mnenje o vsakem vprašanju, ki se nanaša na uporabo te konvencije.
20. člen
Postopek
1. Posvetovalni odbor bo skliceval generalni sekretar Sveta
Evrope. Njegovo prvo zasedanje bo sklicano v dvanajstih
mesecih od začetka veljavnosti te konvencije. Sestajal se bo
najmanj enkrat na dve leti in vsakič, ko bo njegov sklic
zahtevala ena tretjina predstavnikov pogodbenic.
2. Potrebno število prisotnih na zasedanju posvetovalnega
odbora je doseženo, če je prisotna večina predstavnikov pogodbenic.
3. Po vsakem zasedanju bo posvetovalni odbor poročal o svojem delu in učinkovitosti konvencije Odboru ministrov Sveta
Evrope.
4. Skladno z določili te konvencije bo posvetovalni odbor
določil svoj poslovnik.
VI. POGLAVJE - DOPOLNITVE
21. člen
Dopolnitve
1. Dopolnitve te konvencije lahko predlagajo pogodbenice,
Odbor ministrov Sveta Evrope ali posvetovalni odbor.
2. O vsakem predlogu za dopolnitev bo generalni sekretar
Sveta Evrope obvestil države članice sveta in vsako državo
nečlanico, ki je pristopila ali pa je bila povabljena, da pristopi
k tej konvenciji v skladu z določbami 23. člena.
3. Prav tako bo vsaka dopolnitev, ki jo predlaga pogodbenica
ali odbor ministrov, poslana posvetovalnemu odboru, ki bo
seznanil odbor ministrov s svojim mnenjem o predlagani
dopolnitvi.
4. Odbor ministrov bo pretehtal predlagano dopolnitev In
mnenje posvetovalnega odbora o njej in jo lahko odobril.
5. Vsaka dopolnitev, ki jo odobri odbor ministrov skladno
s 4 točko tega člena, bo poslana v sprejem pogodbenicam.
6. Vsaka dopolnitev, odobrena v skladu s točko 4 tega člena,
začne veljati trideseti dan od dneva, ko so vse pogodbenice
sporočile generalnemu sekretarju, da jo sprejemajo.
VII. POGLAVJE - KONČNE DOLOČBE
22. člen
Veljavnost
1. Ta konvencija bo odprta za podpis državam članicam Sveta
Evrope. Lahko se ratificira, sprejme ali odobri. Listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi se shranijo pri generalnem
sekretarju Sveta Evrope.
2. Ta konvencija začne veljati s prvim dnem meseca, ki sledi
obdobju treh mesecev od datuma, ko je pet držav članic Sveta
Evrope izrazilo svojo privolitev, da jih obvezuje konvencija
v skladu z določbami predhodnega odstavka.
3. Za vsako državo članico, ki je izrazila svojo privolitev, da se
ji podredi, bo konvencija začela veljati s prvim dnem meseca,
ki sledi preteku trimesečnega roka od datuma shranitve listin
o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi.
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23. člen
Pristo držav nečlanlc
1. Po uveljavitvi te konvencije lahko odbor ministrov Svett
Evrope povabi vsako državo, ki ni članica sveta, da pristopit
h konvenciji, in sicer na podlagi odločitve, sprejete z večini
predvideno v členu 20. d Statuta Sveta Evrope, in enoglasn'
odločitve predstavnikov držav pogodbenic, imenovanih
v odbor.

2. Za vsako državo, ki je pristopila, začne konvencija velja11 ?
prvega dne v mesecu, ki sledi preteku obdobja treh mesec«
od datuma shranitve posameznih listin pri generalnem sektfjjj'
tarju Sveta Evrope.
24. člen
Ozemeljska klavzula
1. Vsaka država lahko ob podpisu ali ob sprejemu — j.
o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu, določi ozeim J
ali ozemlja, na katerih se bo uporabila ta konvencija.
2. Vsaka država lahko kadar koli kasneje z izjavo, naslovijo'
na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi uporabo
konvencije na katero koli ozemlje, določeno v izjavi. Za
ozemlje začne konvencija veljati prvega dne v mesecu, ki sM
preteku obdobja treh mesecev od datuma, ko je genera"
sekretar prejel izjavo.
3. Vsaka izjava na podlagi prejšnjih dveh odstavkov g1'
ozemlja, je lahko umaknjena z obvestilom, naslovljenim
generalnega sekretarja. Umik začne učinkovati prvega <»
v mesecu, ki sledi datumu, ko je obvestilo prejel genert
sekretar.
>

25. člen
Pridržki

Pridržki glede določb te konvencije niso možni.
26. člen
Odpoved
1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove to konve"®
z obvestilom naslovljenim na generalnega sekretarja ^
Evrope.
2. Takšna odpoved začne veljati prvega dne v mesecu, Kie5''
preteku obdobja šestih mesecev od datuma, ko je gen "
sekretar prejel obvestilo.
27. člen
Obveičanje
Generalni sekretar Sveta Evrope obvešča države članice
in vsako državo, ki je pristopila k tej konvenciji, o;
a) vsakem podpisu;
b) shranitvijo vsake listine o ratifikaciji, sprejemu, odobri1
pristopu;
c) vsakem datumu začetka veljavnosti te konvencije g^
22., 23. in 24. člen;
ld
d) vsakem drugem dejanju, obvestilu ali sporočilu,
nanaša na to konvencijo.
da bi to potrdili, so podpisniki, ki so bili za to poobi®'
podpisali to konvencijo.
Sestavljeno v Strasbourgu 28. januarja 1981, v angle^'
francoskem besedilu, ki sta oba enako verodostojno,

"lem izvodu, shranjenem v arhivu Sveta Evrope. Generalni
Jstar Sveta Evrope bo overjen izvod tega dokumenta
Jlal državam članicam Sveta Evrope in državam, ki so
rabljene, da pristopijo h konvenciji.

/0«
topi POMBA: sledi tekst konvenciju v angleškem jeziku

3. člen
Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo
* člen
A.
4.
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
namen zagotoviti medsebojno sodelovanje v Posvetovalnem
jlja< ^Hikacijo Konvencija o varstvu osebnih podatkov Sveta
r
komiteju.
ec«1lri8
°P° (št. 108) se Slovenija približuje uresničevanju 38.
,Kr» Ustave Republike Slovenije tudi na mednarodnopravStalni predstavnik Republike Slovenije veleposlanik g. Andrej
J'Področju. 38. člen slovenske ustave opredeljuje varstvo
*>nih podatkov kot temeljno človekovo pravico. Republika
Novak je konvencijo podpisal 23. 11. 1993 v Strasbourgu, na
podlagi sklepa vlade in potrditve pobude za podpis s strani
u®"'/a jo ena od šestih držav na svetu, ki ima varstvo
'onih podatkov urejeno v ustavi.
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne
odnose dne 3. 11. 1993.
invencijo o varstvu osebnih podatkov glede na avtomatRatifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje novih
' obdelavo osebnih podatkov se Slovenija kot država
predpisov, razen tistih, ki so predvideni v 41. členu Zakona
a(nljl lubenica zavezuje in prevzema nase obveznosti, da bo
o varstvu osebnih podatkov. Sam Zakon o varstvu osebnih
"tovila varstvo posameznikove informacijske zasebnosti
'^o osebnih podatkov) vsem državljanom, ob pogojih
podatkov pa bo v posameznih določbah spremenjen oziroma
dopolnjen z vidika mednarodnega sodelovanja in medse,ljeiii "innosti tudi tujim državljanom.
bojne pomoči pri varstvu osebnih dohodkov.
b0
2a!to
I ;B,"ya- se z ratifikacijo zavezuje, da bo zagotovila tudi
I sie- «no sodno varstvo posameznika ob kršitvi njegovih praFinančne posledice so povezane z delovanjem v Posvetovalnem odboru (18., 19. in 20. člen konvencije), v katerem ima
era'' "lih ima v okviru varstva podatkov, ki se nanašajo nanj.
vsaka udeleženka po enega predstavnika in po enega namesta
nika, in stroški, ki nastanejo pri dajanju pomoči osebam,
* od pogodbenic konvencije je dolžna zagotoviti načenamenjenim na ozemlju udeleženke.
gief svoboden pretok podatkov čez državne meje in v ta
lire
<,a r»lHi
0

iven«
a SV
ki«1'
9(16''
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI EVROPSKEGA SPORAZUMA, KI SE
NANAŠA NA OSEBE, UDELEŽENE V POSTOPKIH PRED EVROPSKO
KOMISIJO IN SODIŠČEM ZA ČLOVEKOVE PRAVICE - EPA 486
Vlada Republike Slovenije je na 61. seji dne 23/12-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA
SPORAZUMA, KI SE NANAŠA NA OSEBE, UDELEŽENE
V POSTOPKIH PRED EVROPSKO KOMISIJO IN SODIŠČEM ZA ČLOVEKOVE PRAVICE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

—1 (

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIč, vodja službe za mednarodnopravne vir
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

ti
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1
t
ti c
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Predlog zakona o ratifikaciji sporazma, ki se nanaša na osebe, udeležene
v postopkih pred Evropsko komisijo in sodiščem za človekove pravice
1. člen
Ratificira se Evropski sporazum, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih pred Evropsko komisijo in Sodiščem za
človekove pravice, z dne 6. maja 1969.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slo-'
venskem jeziku glasi:
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku
EVROPSKI SPORAZUM, KI SE NANAŠA NA
OSEBE, UDELEŽENE V POSTOPKIH PRED
EVROPSKO KOMISIJO IN SODIŠČEM ZA
ČLOVEKOVE PRAVICE
Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega sporazuma, so
se
glede na Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, podpisano v Rimu 4. novembra 1950 (v nadaljnjem
besedilu Konvencija),
ob upoštevanju in da bi bolje zagotovili uresničevanje ciljev
Konvencije, da morajo osebe, udeležene v postopkih pred
Evropsko komisijo za človekove pravice (v nadaljnjem besedilu komisija) ali pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice (v nadaljnjem besedilu sodišče), pridobiti določene
imunitete in ugodnosti in
v želji, da se zaradi tega sklene poseben sporazum,
dogovorile o naslednjem:
l.člen
1. Ta sporazum se nanaša na naslednje osebe:
(a) predstavnike pogodbenic ter njihove svetovalce in odvetnike, ki jim pomagajo;
(b) vsakogar, ki je na podlagi 25. člena Konvencije udeležen
v postopku pred komisijo bodisi v svojem imenu bodisi kot
predstavnik enega od pritožnikov, naštetih v omenjenem 25.
členu;
(c) odvetnike, alf profesorje prava, ki se udeležujejo postopka,
ker dajejo pravno pomoč eni od oseb, naštetih v odstavku (b),
134

(a)
to

(d) osebe, ki so jih pooblaščenci komisije izbrali, da bi i'1 *d
dajale strokovno pomoč v postopku pred sodiščem;
(e) priče, izvedence ter druge osebe, ki sta jih komisija 11 V;
sodišče pozvala, da se udeležujejo postopka pred komisij V a
sodiščem.
!
"ut
2. Po tem sporazumu izraza »komisija« in »sodišče« pomfl'
tudi podkomisijo, senat ali člane teh dveh organov, ki op"
t
09
Ijajo funkcije v skladu s Konvencijo ali predpisi komisij6-JM
VS I0v
sodišča; izraz »udeleževati se postopka« vključuje tudi"[1 ("Op £I
kršno predhodno sporočilo o vložitvi pritožbe proti
državi, ki je priznala pravico do pritožbe v skladu s 25. člen*
M
Konvencije.
%i
3. Če se katerakoli oseba, navedena v prvem odstavku
člena, medtem ko Odbor ministrov opravlja funkcije v klfee
z 32. členom Konvencije, pozove, da pride pred Odbor "T :o
strov ali mu dš pisne izjave, veljajo določbe tega spora
tudi za to osebo.
ji
2. člen
C'
1. Osebe, omenjene v prvem ostavku 1. člena tega sporaz1? "lofij
uživajo procesno imuniteto glede svojih ustnih ali pisnih 'j \ 5,
komisiji ali sodišču, kot tudi glede dokumentov in ^
dokazov, ki jih le-tema izročijo.

2. Ta imuniteta pa ne velja za vsa obvestila, v celoti ali ^.
1kim k/i
bi j■jih■ 1 icvoii
izven komisije
i\uiiitoijc ali
ui 1 ouulovaca
sodišča uaia
dala uouua,
oseba, ki
r\ 1 uživa JJJ JJUniu
teto v skladu s prejšnjim odstavkom ali pa kdo drug v ni® £®rn
ir
imenu za izjave, ki so podane komisiji ali sodišču ali
n\a
ki so jima predloženi.
3. člen

V

1. Pogodbenice bodo spoštovale pravico oseb, °m#Sa
v prvem odstavku 1. člena tega sporazuma, da si svo^. °ina,
dopisujejo s komisijo in s sodiščem.
f pr
'CCM,
r
2. Za osebe v priporu uresničevanje te pravice pome"' ^ J^lta,
vsem:
(a) da se njihove pisemske pošiljke, če so pod m»- j
pristojnih organov, dostavljajo in se jim izročajo brez |,
pustne zamude in brez sprememb;
»».""'t«
d°
5
(b) da proti takim osebam ne bodo uvedli nobenega di T iair
skega ukrepa v kakršnikoli obliki zaradi tega, ker so K"™tVrc
ali sodišču po pravilni poti predale neko sporočilo;
(c) take osebe imajo pravice dopisovati si s svojim

0

poročeni

'0rn, ki je usposobljen, da lahko nastopa na sodišču države,
'kateri so priprte, ali se z njim posvetovati v zvezi s prošnjo,
Ulovljeno na komisijo ali vsakim postopkom, ki iz nje izhaja,
'®da bi jih kdorkoli drug slišal.

a

■ Na podlagi predhodnih odstavkov bodo javni organi lahko
Uredovali
le, če bo to posredovanje v skladu z zakonom in
a
predstavlja ukrep, ki je v demokratični družbi potreben
«'adi nacionalne varnosti, preiskave ali pregona kaznivega
»lanja ali zaradi zaščite zdravja.

s

4. člen
(a) Pogodbenice se zavezujejo, da osebam, omenjenim
l"vem
odstavku 1. člena tega sporazuma, katerim je komil|a
ali sodišče predhodno dovolilo navzočnost, ne bodo
lr
" ale prostega gibanja in potovanja zaradi udeležbe
Postopku pred komisijo ali sodiščem in ob vrnitvi.

Njihovo gibanje in potovanje bosta lahko omejena le, če
-"o ,'a omejitev predvidena v skladu z zakonom in bo to ukrep,
J® v demokratični družbi potreben zaradi nacionalne oz.
varnosti, ohranjanja javnega reda, preprečevanja kazni1
dejanj, varovanja zdravja in morale ali varstva pravic in
'°boščin drugih.
[a) V tranzitnih državah in v državi, v kateri poteka posto*• se teh oseb ne sme preganjati, pripreti ali se jim omejiti
bi ji' j*bna svoboda zaradi dejanj ali obsodb, do katerih je prišlo
*0 pričetkom potovanja.
1
3ija
0

'Vsaka pogodbenica lahko ob podpisu ali ratifikaciji tega
sij ' j^uma
izjavi, da določbe tega odstavka ne bodo veljale za
[J6 lastne državljane. Takšno izjavo je mogoče v vsakem
JjUtku umakniti z uradnim obvestilom, poslanim Generalme"1 sekretarju Sveta Evrope.
op"1 p
i (.°9odbenice se zavezujejo, da bodo tem osebam, katerih
d i ^ »5pVan
ie se je začelo na ozemlju teh držav, dovolile ponoven
,ti " na svoje ozemlje.
^ločbe
1. in 2. odstavka tega člena prenehajo veljati,
*rh Ima zadevna oseba možnost, da se v petnajstih zapoku " { dneh od dneva, ko komisija ali sodišče ne zahtevata
i sK^^ne navzočnosti v postopku, vrne v državo, iz katere je
3r m' kovala.
If8
^ J®
t« pride do nesoglasja glede obveznosti posamezne
™dbenice, ki izhajajo iz 2. odstavka tega člena, ali obvezJJi. ki izhajajo iz Konvencije Sveta Evrope ali iz pogodbe
rS :mS,:adic
iji a" kakšne dru9e pogodbe o medsebojni pravni
t ihik v kazen
skih zadevah, sklenjene z drugimi pogodbeni0 obve| ale
drii '
i določbe 2. odstavka tega člena.
5. člen
aliđi
n
11"
'
n
ii
/a i'1 " itete in ugodnosti se priznavajo osebam, omenjenim
v ni
ostavku 1 Clena te a
9 sporuzama, izključno zato, da
i df „ Ugotovita svoboda
govora in neodvisnost, ki ju potrefi
ij P opravljanju njihovih funkcij, nalog ali obveznosti, ali
^'Javljanju njihovih pravic pred komisijo ali pred some^ !}> 8 10 kom s a a
"da v celoti
' 'i ali "delno
sodišče,
odvisnoimuniteto,
od primera,
sta
3VOP (in
'"a,
odvzameta
predviprve
»ic
m odstavku 2. člena tega sporazuma; imata ne le
tudi
pi *0r]i(a
dolžnost, da imuniteto odvzameta, kadar
10li
' ' da bi le-ta ovirala potek sodnega postopka in da
popolni ali delni odvzem ne bi škodoval cilju, ki je
,d^S 'len v prvem odstavku tega člena.
la ko k
^
omisija ali sodišče odvzameta bodisi po
bodisi na
it« t. dolžnosti
na zahtevo,
unioiu, ki
ni jo
ju pogodbenica
jjuyuuuoiiioa ali
an
eres rana OS0
'
ba
pošlje
Generalnemu
sekretarju
^rope.

o odvzemu imunitete ali o zavrtnitvi odvzema imunilo biti utemeljeni.

ra

®"a/ec

3. Če katera od pogodbenice izjavi, da je odvzem imunitete,
predviden v prvem odstavku 2. člena tega sporazuma, potreben za pregon zaradi kršitve nacionalne varnosti, morata
Komisija ali Sodišče odvzeti imuniteto do tiste mere, ki je
določena v izjavi.
4. V primeru, da se odkrije tako dejstvo, ki bi lahko imelo
odločilni vpliv, in v času, ko je bil sprejet sklep o zavrnitvi
odvzema imunitete, ni bil znan predlagatelju zahtevka, le-ta
lahko Komisiji ali Sodišču pošlje nov zahtevek za odvzem
imunitete.
6. člen
Nobena določba v tem sporazumu se ne bo tolmačila kot da
omejuje ali škoduje obveznostim, ki so jih pogodbenice prevzele na podlagi Konvencije.
7. člen
1. Ta sporazum je odprt za podpis državam članicam Sveta
Evrope, ki lahko k njemu pristopijo s:
(a) podpisom brez pridržka ratifikacije ali sprejema,
(b) podpisom s pridržkom ratifikacije ali sprejema, ki mu sledi
ratifikacija ali sprejem.
2. Listine o ratifikaciji ali sprejemu bodo shranjene pri Generalnem sekretarju Sveta Evrope.
8. člen
1. Ta sporazum bo začel veljati en mesec po datumu, ko bo
pet držav članic Sveta pristopilo k sporazumu v skladu
z določbami 7. člena.
2. Za državo članico, ki ga bo podpisala pozneje brez pridržka
glede ratifikacije ali sprejema oz. ga bo ratificirala ali sprejela,
bo sporazum začel veljati en mesec po datumu podpisa ali
shranitve listine o ratifikaciji ali sprejemu.
9. člen
1. Vsaka država članica lahko ob podpisu sporazuma ali
shranitvi listine o ratifikaciji ali sprejemu določi ozemlje ali
ozemlja, za katera bo veljal ta sporazum.
2. Vsaka država članica lahko ob shranitvi svoje listine o ratifikaciji ali sprejemu ali kadarkoli kasneje z izjavo, ki jo pošlje
generalnemu sekretarju Sveta Evrope, razširi območje veljave
tega sporazuma na območje ali območja, ki jih navede v izjavi
in za katera mednarodne odnose katerih odgovarja oz. za
katera je pooblaščena, da prevzema obveznosti.
3. Izjava, dana na podlagi prejšnjega odstavka, se bo lahko,
kar zadeva območje uporabe, navedeno v tej izjavi, umaknila
v skladu s pogoji, predvidenimi v 10. členu tega sporazuma.
10. člen
1. Ta sporazum ostane v veljavi za nedoločen čas.
2. Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum, in sicer
tako, da bo generalnemu sekretarju Sveta Evrope o tem
poslala uradno obvestilo.
3. Odpoved prične veljati šest mesecev od dneva, ko je Generalni sekretar prejel uradno obvestilo o odstopu. Vendar pa
takšna odpoved pogodbenice ne more razrešiti njenih obveznosti, nastalih na podlagi tega sporazuma v odnosu do katerekoli osebe, omenjene v prvem odstavku 1. člena.
11. člen
Generalni sekretar SVeta Evrope bo države članice Sveta
Evrope uradno obvestil o:
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(a) vsakem podpisu brez pridržka glede ratifikacije ali sprejema;

V dokaz česar so podpisani, ki so bili za to pooblaščeni,
podpisali ta sporazum.

(b) vsakem podpisu s pridržkom glede ratifikacije ali sprejema;

Sestavljeno v Londonu, 6. maja 1969, v francoskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, in
sicer v enem samem izvodu, ki bo shranjen v arhivih Sveta
Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope bo overjen izvod
tega primerka predal vsaki od držav podpisnic.

(c) deponiranju vsake listine o ratifikaciji ali sprejemu;
(d) vsakem datumu, ko prične veljati ta sporazum v skladu
z njegovim 8. členom;
(e) vsaki izjavi, sprejeti na podlagi določb 2. odstavka 4. člena
ter 2. in 3. odstavka 9. člena;
(f) o vsakem sporočilu o umiku izjave na podlagi določb 2.
odstavka 4. člena in o vsakem sprejetem obvestilu na podlagi
določb 10. člena ter datumu, ko vsaka odpoved začne veljati.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za pravosodje
"
4. člen

-

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list"
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
določenih imunitet in privilegijev. Veleposlanik g. Andti
14. maja 1993 je Ropublika Slovenija podpisala Konvencijo
Novak je konvencijo podpisal 23. 11. 1993 v Strasbourgu.
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta
Evrope, kar pomeni obvezno kasnejšo ratifikacijo konvencije
Določbe sporazuma se ne bodo tolmačile, kot da omejujIH
oziroma njenih določb, med drugim tudi 19. člena konvencije,
ali škodujejo obveznostim, ki so jih pogodbenice prevzele **
ki določa: -Za zagotovitev spoštovanja obveznosti, ki so jih
podlagi Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeij^f
sprejele visoke pogodbene stranke s to Konvencijo, se ustasvoboščin Sveta Evrope.
novita: 1. Evropska komisija za človekove pravice, v nadaljevanju imenovana kot Komisija, 2. Evropsko sodišče za človeZ izvajanjem sporazuma ne bodo nastale nepo.
kove pravice, v nadaljevanju imenovano kot Sodišče.«
finančne obveznosti.
'!$(
Sporazum Sveta Evrope na podlagi drugega odstavki
Da bi se bolje uresničevali cilji Konvencije o varstvu človekočlena Zakona o zunanjih zadevah zakonom ratificira Dri^
vih pravic in temeljnih svoboščin oziroma delovanja Komisije
zbor Republike Slovenije.
in Sodišča, mora Slovenija podpisati in ratificirati Evropski
sporazum, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih pred
Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje no*
Evropsko komisijo in Sodiščem za človekove pravice, ki osepredpisov.
bam, udeleženim v sodnem postopku, omogoča pridobitev
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