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Predlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU
- EPA 487 - HITRI POSTOPEK
Na podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni
list RS, št. 40/93) v zvezi s pobudo Odbora Državnega
zbora za kulturo, šolstvo in šport, dano ob obravnavi
zahteve Državnega sveta Republike Slovenije z dne 29.11.
1993 za ponovno odločanje o zakonu o visokem šolstvu
vlagam
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU

I
membah zakona o visokem šolstvu na januarsko sejo, in
da ga obravnava zaradi potreb države v skladu z 201. L
členom Poslovnika Državnega zbora po hitrem postopku, le
Svoj predlog utemeljujem z dejstvom, da bi izvajanje drugega odstavka 60. člena zakona o visokem šolstvu, katerega spremembe so predlagane, lahko ogrozilo kvaliteto
univerzitetnih kadrov, posledično pa bi lahko negativno
vplivalo na že doslej neprimeren odnos do vrhunskega
znanja in izkušenj.

Predlagam, da Državni zbor uvrsti predlog zakona o spre-
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Predlog zakona o spremembah zakona o visokem šolstvu
I. UVOD
1. OCENA
STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80,
6/83, 25/89 in 35/89) je visokošolskim učiteljem in znanstvenim delavcem, ki so izpolnjevali pogoje, predpisane za upokojitev izrecno omogočal, da so bili v delovnem razmerju do 70.
leta starosti. Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/
93), ki je stopil v veljavo 1. januarja 1994 pa je tako ureditev
opustil. V nasprotju s tem je določil, da lahko redni profesorji
zasedajo delovno mesto visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ter visokošolskega učitelja le do doseženega 65.
leta starosti in to ne glede na izpolnjevanje pogojev, predpisanih za upokojitev. To določbo vsebuje drugi odstavek 60.
člena zakona o visokem šolstvu, katere končno besedilo je
posledica sprejetega amandmaja v tretji obravnavi, po katerem se je prvotno določena starostna meja znižala s 70 na 65
let. Taka sprememba je ob nespremenjeni formulaciji besedila povzročila, da se je osnovni namen - omogočiti rednim
profesorjem opravljanje dela do izpolnjenega 70. leta starosti,
kljub izpolnjevanju pogojev za upokojitev s polno pokojninsko dobo - obrnil v lastno nasprotje. Poleg tega je ta določba
visokošolske učitelje z najvišjim nazivom spravila v manj
ugoden položaj pri uresničevanju pravic iz delovnega razmerja. Ob upoštevanju doslej veljavnega izobraževalnega
sistema je velika večina študentov lahko zaključila redni študij
šele pri štiriindvajsetih oziroma petindvajsetih letih starosti.
Če ob tem upoštevamo še postidplomsko izobraževanje in
vojaško obveznost, ki je bila za različne generacije različna, ni
presenetljivo dejstvo, da ni majhno število tistih rednih profesorjev, ki pri 65. letih starosti ne bodo imeli polne pokojninske
dobe. Po določbi drugega odstavka 60. člena zakona o visokem šolstvu, pa ti profesorji ne bodo mogli več zasedati
delovnega mesta visokošolskega učitelja, znanstvenega
delavca in tudi ne delovno mesto visokošolskega sodelavca.
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a) Število visokošolskih učiteljev s polno delovno dobo: j?)
—I Ih
leta starosti
skupaj
redni prof. izr. prof.
doc.
65 let ali manj
285
177
177
as! »a
67 let ali manj
249
398
245
101'
70 let ali manj
454
285
278
"o
b) Število visokošolskih učiteljev z nepolno delovno dobo:
67 let
66
42
43
zffe
70 let
10
6
10

Na neustreznost določbe drugega odstavka 60. člena zako"'
o visokem šolstvu je opozoril že Državni svet Republike Slove *
nije, ki je prav iz tega razloga zahteval, da Državni zW»E
o zakonu pred razglasitvijo še enkrat odloča. V svoji zahtevil [5
izpostavil zlasti problem neusklajenosti te določbe s pok"
ninskimi in delnopravnimi predpisi in opozoril, da so s ta*111
določbo postavljeni redno profesorji z najvišjim naziv"
v bistveno manj ugoden položaj kot ostali visokošolski u*
telji.
%
Ob obravnavi zahteve Državnega sveta je tudi Odbor za k"'
turo, šolstvo in šport kot matično delovno telo določbo dij
gega odstavka 60. člena ocenil kot povsem neustrezno. Z®
je ob predlogu Državnemu zboru, danem v mnenju k zaf>te
Državnega sveta, da naj zakon ob ponovnem glasoval
sprejme, dal tudi pobudo za čimprejšnjo spremembo o"18
njene zakonske določbe.
2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

Cilj predloženega zakona je, odpraviti »absolutno« starost11*
mejo, po kateri redni profesor ne glede na izpolnjevaj
pogojev za upokojitev, ne more več opravljati del visoko^ f
skega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega scfi •vi
lavca. Po taki rešitvi bi imeli redni profesorji enako kot "• 411
ostali visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošo'1 "c
sodelavci možnost opravljanja dela na visokošolskem zav"° 'v
do izpolnitve pogojev, predpisanih za upokojitev.

Podatki, ki jih je zbralo Ministrstvo za šolstvo in šport kažejo,
da od 1303 zaposlenih visokošolskih učiteljev pri starosti 65
let ne bo imelo polne delovne dobe kar 467 visokošolskih
učiteljev, od tega 179 rednih profesorjev. Že v letu 1994 bi ne
moglo več opravljati svojega dela 9 visokošolskih učiteljev od
tega kar 8 rednih profesorjev.
Iz naslednjih tabel je razvidno, da nekateri visokošolski učitelji še ne bodo imeli polne pokojninske dobe pri 67. letih in tudi
ne pri 70. letih starosti.

3. FINANČNE POSLEDICE

Število visokošolskih učiteljev po strukturi nazivov in letih
starosti, ki bodo imeli polno delovno dobo:

Predlagane spremembe zakona o visokem šolstvu ne za"|f
vajo dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije

Hkrati s tem se želi določiti svet univerze, kot tisti pris'0!)*8'
organ, ki ugotavlja interes univerze, zaradi katerega laW~
redni profesor ostane v delovnem razmerju tudi po izpol"™
starosti.
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K
poročevs^S

njegovih posebnih pedagoških in znanstvenih kvalitet.«

5EDIL0 ČLENOV
l.člen
odstavek 60. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni
' št. 67/93) se spremeni tako, da se glasi:
1:
„ profesor, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do
Narostne pokojnine, lahko ostane v delovnem razmerju
'< leta starosti, če tako sklene senat univerze zaradi

VARIANTA K 1. ČLENU:
Drugi odstavek 60. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 67/93) se črta.
2. člen
Ta zakon začne veljati prvi naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
3
9ana sprememba drugega odstavka 60. člena zakona
*°kem šolstvu je namenjena predvsem vzdrževanju kvalisJfMrov na univerzi. Zato zakonski predlog izrecno
da lahko redni profesor, ki izpolnjuje pogoje za polno
®tno pokojnino ostane v delovnem razmerju le, če tako
7 senat univerze in to zaradi njegovih posebnih pedagoJjj znanstvenih kvalitet. To pravico lahko redni profesor
" le do 70. leta starosti.

Nti predlog je glede na splošni zakon o delovnih razJjj y01. člen) deloma bolj restriktiven, saj določa posebne
in znanstvene kvalitete kot tisti razlog, zaradi
6j '®9a lahko redni profesor nadaljuje z rednim delovnim
leta
' ^rJ6m določa
'° 'e d°tudi
70- organ
starosti.
tega ki
jejetudi
bolj
Ol'ker
- senatPoleg
univerze,
pristoMavljati obstoj razlogov, zaradi katerih se sme »podaljPlovno razmerje.
!""snfo k 1. členu se predlaga črtanje celotnega besedila

"ŽUDILO ČLENA ZAKONA O VISOKEM
"i^Tvu (Uradni list RS, št. 67/93), KI SE
m ^minja
60. člen
(delovna mesta)
Na mesta visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev

JOPRAVEK
Poročevalcu št 1, 6. januar 1994, je v obrazložlPredloga zakona o razmerju plač v lavnih zavon ^ državnih organih In v organih lokalnih skup°«tl - EPA 389 - Izpuščen del teksta In sicer:
i, i
ji4 fr 0niba, da se defektolog dislocira iz področja zdravstva
i! nese pod nazivom »specialni pedagog« v področje
y - n/ bila v celoti upoštevana. Predlagatelj namreč ugojD; j ,a v zdravstvenih zavodih dela večje število defektolozi' čemer opozarja, da je to naziv delovnega mesta. Zato
%lovne9a mesta na področju zdravstva ni možno ukiniti,
fotelj pa se strinja s pripombo, da se na področju
nif?n°Predeli tipično delovno mesto specialnega pedagoga
ikom 3,25.
I®"'tegatelj
je proučil možnost, da predlagani zakon uredi
(j.8do/r?esf/7a ter druge prejemke in povračila (7. točka
i n sklepov Državnega zbora). Ti prejemki so že
° urejeni v kolektivnih pogodbah oziroma zakonih,
*valec

drugega odstavka 60. člena. V tem primeru bi se za vse
kategorije visokošolskih učiteljev uporabljale, glede prenehanja delovnega razmerja zaradi upokojitve, neposredno
določbe zakona o delovnih razmerjih. Ta v 101. členu določa
da delavcu preneha delovno razmerje z dnem, ko dopolni
pogoje za pridobitev pravice do polne starostne pokojnine, če
pristojni organ organizacije oziroma delodajalec v skladu
s pogoji, določenimi s kolektivno pogodbo oziroma splošnim
aktom ne odloči, da lahko nadaljuje z delovnim razmerjem.
Pri tem pa zakon ne postavlja zgornje starostne omejitve za
nadaljevanje dela po izpolnjenih pogojih, predpisanih za
polno starostno pokojnino.
Zakonski predlog predvideva uveljavitev sprememb zakona
o visokem šolstvu s pi\im naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Tako rešitev narekuje potreba,
da se čimpreje preprečijo neželjene posledice, ki bi jih imelo
izvajanje drugega odstavka 60. člena zakona o visokem šolstvu, poleg tega pa ne gre za poseganje v že pridobljene
pravice drugih.

in visokošolskih sodelavcev se javno razpisujejo in zasedajo
v rokih in na način, kot to določa statut visokošolskega
zavoda.
Redni profesor lahko, ne glede na izpolnjevanje predpisanih
pogojev za upokojitev, zaseda delovno mesto iz prejšnjega
odstavka do doseženega 65. leta starosti.

zato je predlagatelj do urejanja v tem zakonu zavzel enako
stališče, kot je navedeno v 6. točki.
I
10. V zvezi s pripombo, da naj predlagatelj prouči možnost, da
se dopolni tretji odstavek 19. člena (sedaj 18. člena) skladno
s tem, da naj predlagani zakon enotno uredi sistem za določanje plač le za tisti del dejavnost javnih zavodov, ki je vezan na
javna sredstva (9. točka stališč in sklepov Državnega zbora),
predlagatelj meni, da je v tem členu, ki se nanaša na sredstva
za uspešnost, to načelo že ustrezno upoštevano. Omejitev se
namreč ne nanaša na tisti del sredstev, ki jih javni zavodi
pridobivajo s prodajo blaga in storitev na trgu.
Upoštevanje pripombe v širšem smislu pa po mnenju predlagatelja ni možno, saj ni možno razmejiti, kolikšen del plače
posameznega zaposlenega je financiran z javnimi sredstvi
oziroma s sredstvi pridobljenimi s prodajo blaga in storitev
(kjer je to del dejavnosti javnega zavoda). Takšna določba bi
onemogočala nadzor nad izvajanjem zakona, poleg tega pa bi
bila v nasprotju z zakonom o zavodih, ki v 48. členu določa, da
se presežek prihodkov nad odhodki lahko porabi le za opravljanje in razvoj dejavnosti.

Predlog zakona o VOJNIH VETERANIH - EPA 477 - PRVA OBRAVNAV
Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 9. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VOJNIH VETERANIH,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki, na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Vladimir DEJAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Predlog zakona o vojnih veteranih
UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Po 50. členu Ustave Republike Slovenije je vojnim veteranom
zagotovljeno posebno varstvo v skladu z zakonom.
V Republiki Sloveniji je za nekatere vojne veterane varstvo
urejeno s šestimi bivšimi zveznimi predpisi, ki se na podlagi
prvega odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91-1) do izdaje ustreznih
predpisov Republike Slovenije smiselno uporabljajo kot republiški predpisi, to so - Zakon o »Partizanskem spominskem
znaku 1941« (Ur. I. SFRJ, št. 43/46 in 44/57), Zakon o temeljnih
pravicah nosilcev »Partizanske spomenice 1941« (Ur. I. SFRJ,
št. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89,
20/90 in 42/90), Zakon o temeljnih pravicah odlikovancev
z redom Narodnega heroja (Ur. I. SFRJ, št. 67/72, 21/74, 33/76,
32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90), Zakon
o dodatku za borce (Ur. I. SFRJ, št. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81,
75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90), Zakon o temeljnih pravicah
borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne
1936-1939 (Ur. I. SFRJ, št. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81,
10/82, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 "in 42/90) in Zakon
o temeljnih pravicah odlikovancev z redom Karadjordjeve
zvezde z mečema, redom belega orla z mečema in zlato
Obiličevo medaljo (Ur. I. SFRJ, št. 67/72, 22/73, 33/76, 68/81,
75/85, 44/89 in 87/89) ter tremi republiškimi predpisi - Zakon
o varstvu udeležencev vojne (Ur. I. RS, št. 14/90), Zakon
o dodatku zaposlenim udeležencem NOV (Ur. I. SRS, št. 10/65,
24/67 28/69 in 20/73) in Zakon o borcih za severno mejo v letih
1918 in 1919 in slovenskih vojnih dobrovoljcev iz vojn 1912 do
1918 (Ur. I. SRS, št. 30/78).
Obstoječa zakonska ureditev je zastarela in v praksi presežena, saj ne upošteva novih dejstev, ki so nastala z osamosvojitvijo Republike Slovenije in agresijo nanjo v letu 1991. Poleg
tega uporaba prevzetih zveznih zakonov v praksi povzroča
probleme, zato je potrebno zagotoviti celovito novo zakonsko
ureditev z enim zakonom.
Varstvo vojnih veteranov imajo urejeno v več državah evropske parlamentarne demokracije. Pravice borcev prostovoljcev
odpora izvirajo v francoski zakonodaji iz medvojnega, povojnega in novejšega obdobja. Največji poudarek je dan zagotavljanju njihovih pokojninskih pravic, bodisi s podelitvijo čina (t.
i. asimilacijski čin), ki ustreza funkcijam članov odporniškega
gibanja, ali pa zagotovitvi ugodnejših pogojev za upokojitev.
Poleg tega se jim zagotavljajo nekatere denarne ugodnosti in
ugodnosti na področju zdravstva. Iz posebnega varstva borcev prostovoljcev odpora so izključene osebe, ki so bile
obsojene zaradi kolaboracionizma. Avstrijska zakonodaja
šteje osebe, ki so se z orožjem ali neoborožene borile za
neodvisno in demokratično ureditev Avstrije proti idejam in
ciljem nacionalsocializma od 6. 3. 1933 do 9. 5. 1945, za žrtve
boja za svobodno in demokratično Avstrijo. Tem in nekaterim
drugim kategorijam (žrtve političnega pregona) se zagotav4

Ijajo posebne ugodnosti na področju pokojninskega in jj
lidskega zavarovanja, pri vzpostavitvi in podpiranju
stence, pri dodelitvi in oddaji stanovanj, gradbenih zei™
ipd., na področju obveznosti plačevanja davkov in pri zag®
vitvi popolnega zdravstvenega varstva. Nemška zakon0®
ureja predvsem področje varstva svojih vojakov, voji
invalidov, nemških vojnih ujetnikov in poravnave naciona
cialističnih krivic v sistemu socialnega varstva žrtev vojn®
2. CILJI IN NAČELA TER GLAVNE REŠITVE ZAKONA
Temeljno načelo predlaganega zakona je zagotovitev p°s
nega varstva vojnim veteranom, glede na to, da so bili tis"
prebivalstva, ki je bil med vojno ali vojaško agresijo na P®
bliko Slovenijo kot sestavni del obrambnih sil oziroma o®
okupatorju najbolj izpostavljeno (princip rizičnosti) in s8
hova prizadetost, ne glede na to, ali so med vojno oD<[
agresijo utrpeli okvaro organizma ali ne, kaže v trajnih Pj
dicah na njihovem zdravju. Drugo načelo, na katerem te"
zakon, enako pa je urejeno varstvo tudi v drugih zakonoa®
je v priznanju, ki ga država daje svojim vojnim vetera®
zaradi njihovega prispevka k obrambi države in njenih P
valcev.
Po predlaganem zakonu so vojni veterani osebe, ki so v'
ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo opravljale vol«
dolžnosti za obrambo Republike Slovenije, osebe, ki so v
cijskih enotah opravljale naloge s področja varnosti
blike Slovenije in osebe, ki so bile legalno na podlagi o<>
tve pristojnega organa neposredno vključene v oboj*
odpor. Zakon v nadaljevanju opredeljuje, da so vojni v«'®
borci za severno mejo in vojni dobrovoljci, borci i"
udeleženci NOV Slovenije, osebe, ki so bile v oboro*
formacijah antifašističnega gibanja ali v oboroženem afl''
stičnem boju v drugih deželah in v zavezniških vojs^j
pripadniki Teritorialne obrambe Republike Slovenije, P°L
obveščevalno varnostne službe, enot za zveze Repub'!,
občin ter narodne zaščite in so ob vojaški agresiji od 26-1"
do 18. julija 1991 opravljali vojaške in druge dolžno*
obrambo Republike Slovenije.
Predlagani zakon ureja status vojnih veteranov kot ose^
v vojni ali vojaški agresiji opravljale vojaške in druge d0»„
za obrambo Slovenije. Vključitev vojakov, ki so bili vpOfL
v mirnodobnem času, čeprav so opravljali vojaške do'*
za obrambo pred eventualno vojaško agresijo kot
kategorij upravičencev po tem zakonu zato ni mogoča
Zaradi temeljnega načela v predlogu zakona, da s o„ i
veterani osebe, ki so opravljale vojaške dolžnosti za oWK
Slovenije pred vojaško agresijo, ni moč uvrstiti mobilni
v nemško vojsko med vojne veterane temveč se bo
varstvo v skladu s sklepom Odbora Državnega zbora za K
stvo, delo, družino in socialne zadeve reševalo z za*
o varstvu žrtev vojnega nasilja.
Vojaški invalidi, ki so okvaro organizma dobili pri ob'
poroči

Slovenije, so po predlaganem besedilu zakona o vojnih veteranih uvrščeni med vojne veterane. Tisti vojni invalidi, ki ne
izpolnjujejo pogojev za priznanje statusa vojnega veterana,
Pa imajo možnost pridobiti status žrtve vojnega nasilja po
predlogu zakona o žrtvah vojnega nasilja.
Kategorija španskih borcev je pojmovno vključena v zakon
o vojnih veteranih, ker statusa španskih borcev po veljavni
zakonodaji niso mogli dobiti tisti, ki niso bili kasneje vključeni
vNOB.
Predlog zakona pripadnikov domobranskih enot ne uvršča
med vojne veterane, saj izhaja iz ocene, da dosedaj ni bilo
Pravno ovrženo stališče, da so domobranske enote v obdobju
druge svetovne vojne kolaborirale z nemškimi okupacijskimi
silami in njihovo civilno upravo. Priznanje statusa vojnih veteranov pripadnikom teh enot v predlogu zakona bi izenačilo
Pripadnike vojaških enot, ki so sodelovali pri obrambi Slovenije s pripadniki vojaških enot, ki so sodelovali z vojaškimi
enotami agresorja, takšna izenačitev pa bi bila edinstven
Primer v primerljivi evropski zakonodaji.

Predlog zakona ne ohranja drugih oblik pomoči udeležencem
NOB, ki jih pozna sedaj veljavni zakon o varstvu udeležencev
vojne. Po tem zakonu imajo namreč ti upravičenci pravico do
enkratne ali občasne denarne pomoči, če zaidejo v težje
socialne razmere, v primeru bolezni ali smrti udeleženca ali
njegovega družinskega člana, v primeru elementarnih nesreč
in podobnih okoliščinah, oskrbovanci domov pa imajo pravico do žepnine, doplačila k stroškom v socialnovarstvenih
organizacijah, pravico do zimske pomoči in prispevka k stroškom zdravljenja. Predlagani zakon naštetih oblik torej ne
vključuje, ker zagotavlja socialno varnost v obliki veteranskega dodatka tistim vojnim veteranom, katerih redni prejemki na družinskega člana so nižji od zajamčene plače. S to
obliko zagotavljanja socialne varnosti so pokriti tudi nekateri
primeri, ki jih pozna sedanji zakon (težje socialne razmere),
druge oblike zagotavljanja socialne varnosti veteranov (ob
smrti, elementarne nesreče, doplačila k stroškom zdravljenja), pa se delno zagotavljajo bodisi z novim zakonom (zdravstveno varstvo) ali z drugimi pravicami v okviru socialnovarstvene zakonodaje.

Zakon pri nekaterih osebah veže status vojnega veterana na
državljanstvo Republike Slovenije od 25. 6. 1991. Na državljanstvo je tako vezana pridobitev statusa vojnega veterana pri
bojnih ujetnikih bivše Jugoslovanske vojske iz vojne od 6.
aprila do 17. aprila 1941, pri udeležencih, ki imajo udeležbo
v NOV v drugih delih nekdanje Jugoslavije priznano po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in pri osebah, ki jim je priznan čas udeležbe v oboroženih formacijah
antifašističnega gibanja v drugih deželah in zavezniških vojskah. Pri drugih vojnih veteranih pogoj državljanstva Republike Slovenije ni predviden, glede na to, da je eno od načel,
na katerih temelji zakon, zagotavljanje varstva vsem osebam,
ki so aktivno neposredno sodelovale pri obrambi Republike
Slovenije v skladu s predpisi s področja obrambe ali pa kot
Prostovoljci v oboroženem odporu na podlagi odločitve pristojnega organa. Enako načelo je uporabljeno v primeru
opravljanja vojaških in drugih dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije ob vojaški agresiji nanjo od 26. junija do 18.
Julija 1991.

Zdravstveno varstvo bi se po osnovni rešitvi zagotavljalo vojnim veteranom, ki prejemajo veteranski dodatek, po varianti
1 bi se zagotavljalo le vojnim veteranom, ki prejemajo veteranski dodatek v višini osnove (t. i. polni veteranski dodatek) ali
pa po varianti 2 vsem vojnim veteranom. To pomeni, da bi
imelo zdravstveno varstvo zagotavljeno po osnovni rešitvi
okoli 12.000 upravičencev, po varianti 1 okoli 2.000 upravičencev in po varianti 2 okoli 40.000 upravičencev. Enako kot
vojnim invalidom bi se vsem vojnim veteranom, ki bi izpolnjevali medicinske indikacije, zagotavljala tudi pravica do zdaviliškega in klimatskega zdravljenja.

p
odobno kot v nekaterih evropskih državah zakon ne bi
zagotavljal statusa vojnega veterana in pravic na tej podlagi
osebam, ki so prostovoljno sodelovale na strani agresorja.

Po predlogu zakona bi imeli vojni veterani iz agresije na
Republiko Slovenijo v letu 1991 možnost uveljavljati to
obdobje v pokojninskem sistemu kot posebno dobo v dvojnem ali dejanskem trajanju, glede na to, ali so bili v tem času
zavarovani (enojna doba) oziroma niso bili zavarovani (dvojna
doba). Ne glede na kratko obdobje trajanja agresije na Republiko Slovenijo je navedeno načelo predlagano kot splošno
načelo, ki temelji na dejstvu, da je v obdobju vojne ali agresije
mobiliziran državljan oz. vojak več kot normalno izpostavljen
psihičnim in fizičnim obremenitvam ter nevarnostim.

Pravice po predlaganem zakonu bi vojni veterani uveljavljali
Po dopolnjenem 50. letu starosti ali prej, če so trajno popolnoma nezmožni za delo.
Eno od pomembnih načel, ki je vgrajeno v zakon, je tudi
nemožnost kumuliranja pravic. Tako bi lahko vojni veterani
uveljavljali pravice po predlaganem zakonu, če podobnih
Pravic ne morejo uveljaviti po drugih predpisih ali v tuji državi.
Vojnim veteranom bi se s predlaganim zakonom zagotavljala
socialna varnost z veteranskim dodatkom. Pravico do tega
dodatka bi imeli vojni veterani, ki niso v delovnem razmerju in
ne opravljajo samostojne gospodarske ali poklicne dejavnosti
'n če so prejemki na družinskega člana nižji od zajamčene
Plače. Zajamčena plača kot osnova za določanje pravic je
kategorija, ki se kot osnova uporablja tudi pri nekaterih dru9'h socialnovarstvenih pravicah v Sloveniji. Pri tem je
Posebno pomembno dejstvo, da je ta osnova za odmero
Pravic in uporaba njenega gibanja kot valorizacijskega mehanizma primernejša od gibanja povprečnih plač, ker se s tem
^smerja k ustreznejšemu načinu izračuna proračunskih izdatkov za realizacijo pravic. Zajamčena plača kot osnova za
?dmero
pravic je predvidena tudi v predlogu zakona o vojnih
lr
>validih, ki predstavlja tudi sistemsko podlago za opredelitev
Pravic vojnih veteranov po tem zakonu.
bojnim veteranom, ki bi izpolnjevali pogoje za veteranski
odatek in jim je za opravljanje osnovnih življenjskih potreb
neogibno potrebna stalna pomoč in postrežba in tudi ne
'zpolnjujejo pogojev za uveljavitev te pravice po drugih predP'sih, bi se zagotavljala pravica do dodatka za pomoč in
Postrežbo.

Q

Poročevalec

Posamezne kategorije vojnih veteranov bi bile upravičene do
letnega prejemka, brezplačne vožnje štirikrat letno, ob njihovi
smrti pa bi bili družinski člani upravičeni do pogrebnine
oziroma razlike med pogrebnino po tem zakonu in pogrebnino po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.

Zakon pa ne vsebuje določb, ki se nanašajo na že priznano
posebno dobo in odmero pokojnine pod ugodnejšimi pogoji,
saj te pravice ureja določba 302. člena veljavnega zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Zakon ne ureja vprašanja odškodnine osebam, ki so med
drugo svetovno vojno utrpele kakršnokoli škodo. Odškodninska vprašanja se bodo urejala v skladu s 33. členom zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, po katerem se sredstva
Sklada Republike Slovenije za razvoj uporabijo tudi za plačilo
vojne odškodnine.
3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Ocena potrebnih finančnih sredstev za realizacijo tega
zakona je izdelana na podlagi razpoložljivih podatkov o številu posameznih kategorij upravičencev iz zakona o vojnih
veteranih.
Finančne posledice predlaganega zakona so v največji meri
odvisne od ureditve zdravstvenega varstva. Če bi bila sprejeta
osnovna rešitev, bi bilo treba po oceni v proračunu zagotoviti
dodatnih 186 milijonov SIT. Ce bi bila sprejeta varianta 1, bi
bilo treba zagotoviti dodatnih 81 milijonov SIT, po varianti
2 pa 475 milijonov SIT.

Za izvrševanje tega zakona ne bo treba sprejeti večjega števila
podzakonskih aktov, saj se bodo smiselno uporabljale
določbe zakona o vojnih invalidih in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

dopolni 50 let starosti ali je trajno popolnoma nezmožen za
delo.

BESEDILO ČLENOV

Vojni veteran lahko uveljavi pravice iz prejšnjega člena, če teh
ali podobnih pravic ne more uveljaviti po drugih predpisih ali
v tuji državi.

I. VOJNI VETERANI

Priznanje posebne dobe lahko vojni veteran uveljavi ne glede
na določbo prejšnjega odstavka.

6. člen

1. člen
Vojni veteran je oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na
Republiko Slovenijo opravljala vojaške dolžnosti za obrambo
Republike Slovenije, oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na
Republiklo Slovenijo v policijskih enotah opravljala naloge
s področja varnosti Republike Slovenije in oseba, ki je bila na
podlagi odločitve pristojnega organa neposredno vključena
v oborožen odpor.

Vojni veteran, državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v tujini, ima pravico do letnega prejemka, v času ko je na
ozemlju Republike Slovenije pa tudi ostale pravice.
Vojni veteran - tujec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ima v času, ko je na ozemlju Republike Slovenije pravico do letnega prejemka ter pravico do zdraviliškega
in klimatskega zdravljenja.

2. člen
Vojni veteran je:

1. Veteranski dodatek

- oseba, ki je sodelovala v bojih za obrambo slovenske
severne meje v letih 1918 in 1919 (v nadaljnjem besedilu:
borec za severno mejo) in slovenski vojni dobrovoljec iz vojn
1912-1918 (v nadaljnjem besedilu: vojni dobrovoljec), in ji je
status borca za severno mejo ali vojnega dobrovoljca priznan
z odločbo pristojnega državnega organa;
- državljan Republike Slovenije od 25. 6. 1991, ki je kot
pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6. 4. do 17. 4.
1941 bil odpeljan v ujetništvo;
- borec in drug udeleženec NOV Slovenije, ki mu je čas
udeležbe v NOV do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju vštet v pokojninsko dobo v dvojnem ali dejanskem trajanju;
- državljan Republike Sovenije od 25. 6. 1991, ki mu je čas
udeležbe v NOV v drugih delih nekdanje Jugoslavije do 15. 5.
1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vštet v pokojninsko dobo v dvojnem trajanju;
- državljan Republike Sovenije od 25. 6. 1991, ki mu je čas,
prebit v oboroženih formacijah antifašističnega gibanja ali
v oboroženem antifašističnem boju v drugih deželah in
v zavezniških vojskah do 15. 5.1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dvojno štet v pokojninsko
dobo;
- pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije, poli-1
cije, obveščevalno varnostne službe, enot za zveze Republike
in občin ter narodne zaščite, ki je ob vojaški agresiji na
Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991 opravljal
dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije.
3. člen
Ne glede na 1. in 2. člen tega zakona se za vojnega veterana
ne šteje oseba, ki je prostovoljno ali poklicno sodelovala na
strani agresorja.
II. VARSTVO VOJNIH VETERANOV
4. člen
Pravice vojnih veteranov so:
1. veteranski dodatek,
2. letni prejemek,
3. dodatek za pomoč in postrežbo,
4. zdravstveno varstvo,
5. zdraviliško in klimatsko zdravljenje,
6. brezplačna vožnja,
7. pogrebnina in
8. posebna doba.
5. člen
Pravico do varstva po tem zakonu ima vojni veteran, ko
6

7. člen
Pravico do veteranskega dodatka ima vojni veteran, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- da ni v delovnem razmerju in, da ne opravlja samostojne
gospodarske ali poklicne dejavnosti;
- da ne prejema invalidskega dodatka;
- da prejemki na družinskega člana ne dosegajo osnove za
veteranski dodatek.
8. člen
Osnova za ugotavljanje pravice do veteranskega dodatka in
za določanje njegove višine (v nadaljnjem besedilu: osnova)
je zajamčena plača iz januarja tekočega leta.
9. člen
Mesečni znesek veteranskega dodatka se določi v odstotku
od razlike med osnovo in deležem prejemkov na družinskega
člana (v nadaljnjem besedilu: razlika) in znaša:
- 100% razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko
dobo v dvojnem trajanju od leta 1941. in 1942 do 15. 5. 1945,
borca za severno mejo in vojnega dobrovoljca ter odlikovanca
z najvišjim državnim odlikovanjem za zasluge pri obrambi
Republike Slovenije;
- 90% razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko
dobo v dvojnem trajanju od leta 1943 - pred 9. 9. 1943
oziroma 13. 10. 1943 do 15. 5. 1945;
- 80% razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko
dobo v dvojnem trajanju od leta 1943 - po 9. 9. 1943 oziroma
13. 10. 1943 in od leta 1944 do 15. 5. 1945;
- 60% razlike za druge vojne veterane.
Veteranski dodatek ne more znašati manj kot 10% osnove.
10. člen
Glede prejemkov, ki se upoštevajo pri presoji pravice do
veteranskega dodatka oziroma določitvi njegove višine, ugotavljanja prejemkov na družinskega člana, načina upoštevanja spremembe višine prejemkov v preteklem letu, izgube i"
pridobitve prejemkov ter spremembe števila družinskih članov se upoštevajo določbe zakona o vojnih invalidih o invalidskem dodatku.
11. člen
Odmerjeni zneski veteranskega dodatka se med letom usklajujejo z višino zajamčene plače.
poročevalec
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Način in roke za usklajevanje in izplačevanje veteranskega
dodatka določi minister, pristojen za vojne veterane.

7. Pogrebnina

2'Letni prejemek

Ob smrti vojnega veterana iz prejšnjega člena ima oseba, ki
oskrbi pogreb, ne glede na tretji odstavek 5. člena tega
zakona pravico do pogrebnine v višini trikratnega zneska
osnove.

12. člen
Vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojem trajanju
leta 1941 do 15. 5. 1945, borec za severno mejo in vojni
dobrovoljec ter odlikovanec z najvišjim državnim odlikovanem za zasluge pri obrambi Republike Slovenije, ki ne izpolnjuje
pogojev za priznanje pravice do veteranskega dodatka,
ilT
)a pravico do letnega prejemka v višini osnove.

18. člen

Upravičencu, ki ima pravico do pogrebnine po predpisih
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, gre
pravica do pogrebnine v višini razlike med pogrebnino, določeno v prvem odstavku tega člena in pogrebnino po predpisih
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
19. člen

3. Dodatek za pomoč in postrežbo
13. člen

Oseba, ki krije stroške prevoza posmrtnih ostankov vojnega
veterana iz 17. člena tega zakona iz kraja, v katerem je umrl,
do kraja, v katerem bo pokopan, ima za prevoz na ozemlju
Republike Slovenije pravico do povračila dejanskih stroškov.

Savico do dodatka za pomoč in postrežbo ima vojni veteran,
P'ejemnik veteranskega dodatka.

20. člen

Vojni veteran, ki mu je stalna pomoč in postrežba neogibno
Potrebna
za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, ki
|e
slep ali nepokreten, je upravičen do dodatka za pomoč in
Postrežbo I. stopnje.

Pogreb umrlega vojnega veterana, odlikovanca z najvišjim
državnim odlikovanjem za zasluge pri obrambi Republike
Slovenije se opravi z vojaškimi častmi, razen če družinski
člani vojnega veterana tega ne želijo.

^ojni veteran, ki mu je stalna pomoč in postrežba neogibno
Potrebna
za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb
,er
vojni veteran, ki kot težji psihiatrični bolnik neogibno
Potrebuje stalno nadzorstvo, je upravičen do dodatka za
Pomoč in postrežbo II. stopnje.
i
14. člen

8. Posebna doba

podatek za pomoč in postrežbo I. stopnje znaša 70% osnove,
"odatek za pomoč in postrežbo II. stopnje pa znaša 35%
°$nove.
Zdravstveno varstvo
15. člen

21. člen
Vojnemu veteranu iz zadnje alinee 2. člena tega zakona se
čas, prebit v okoliščinah za priznanje statusa vojnega veterana, šteje v posebno dobo.
Posebna doba se šteje v dejanskem trajanju, če je bil vojni
veteran iz prejšnjega odstavka vključen v pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, oziroma v dvojnem trajanju, če vojni
veteran v tem času ni bil zavarovan po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Sredstva za povečane obveznosti iz naslova pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki nastajajo zaradi uveljavitve
posebne dobe iz prejšnjega odstavka, se zagotavljajo iz državnega proračuna.

finemu veteranu, prejemniku veteranskega dodatka se
^gotavlja zdravstveno varstvo v obsegu, predpisanem za
°ine invalide.

III. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC

J|varianta

1.: Vojnemu veteranu, ki prejema veteranski dodatek
' išini osnove, se zagotavlja zdravstveno varstvo v obsegu,
Odpisanem za vojne invalide.

O pravicah po tem zakonu odloča upravni organ prve stopnje,
ki je pristojen za vojne veterane (v nadaljnjem besedilu:
upravni organ prve stopnje).

^flanta 2.: Vojnemu veteranu se zagotavlja zdravstveno varavo v obsegu, predpisanem za vojne invalide.

O pritožbah zoper odločbe prve stopnje odloča ministrstvo,
pristojno za vojne veterane (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Zdraviliško in klimatsko zdravl|enje
16. člen
j®ini veteran ima pravico do zdraviliškega in klimatskega
davljenja in povračila potnih stroškov pri uveljavljanju te
Br
avice v obsegu, predpisanem za vojne invalide.

Nadzorstvo in strokovno pomoč pri delu upravnih organov
prve stopnje zagotavlja ministrstvo.
23. člen
O priznanju posebne dobe odloča zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje na podlagi potrdila o priznanju statusa
vojnega veterana po tem zakonu.
24. člen

Brezplačna vožnja
17. člen
Vrvojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju
a
a leta 1941 do 15. 5. 1945, borec za severno mejo in vojni
obrovoljec ter odlikovanec z najvišjim državnim odlikoval®ni za zasluge pri obrambi Republike Slovenije ima pravico
brezplačne vožnje na ozemlju Republike Slovenije z želez'c° in avtobusom in sicer za štiri potovanja na leto.
Poročevalec

22. člen

V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem postopku in
zakona o vojnih invalidih, če ni v tem zakonu drugače določeno.
25. člen
Pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo stranke.
7

Pravice, ki so priznane v mesečnih zneskih, gredo upravičencu od prvega dne v naslednjem mesecu po vložitvi zahteve.
26. člen
Upravičenec, ki uživa pravice po tem zakonu, mora v petnajstih dneh prijaviti pristojnemu upravnemu organu prve stopnje vsako spremembo, ki vpliva na posamezno pravico ali na
njen obseg.
27. člen

32. člen
Podrobnejša navodila o vsebini in obrazcu izkaznice vojnega
veterana, načinu zbiranja podatkov, vodenju evidenc in
načinu posredovanja osebnih podatkov predpiše minister,
pristojen za vojne veterane.
V. ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV
33. člen
Sredstva za uveljavljanje in uživanje pravic po tem zakonu se
zagotavljajo v državnem proračunu.

Za odločbo, s katero se prizna pravica do veteranskega
dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo je obvezna revizija.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Revizija ne zadrži izvršitve odločbe.

Odlikovancu z redom »Narodnega heroja« se zagotavljajo
enake pravice kot vojnemu veteranu s priznano pokojninsko
dobo v dvojem trajanju od leta 1941 do 15. 5. 1945.

28. člen
Glede pridobitve, uživanja in izgube pravic, izplačevanja prejemkov, povračila prejemkov do katerih stranka ni imela pravice, kriterijev in izvedencev za ugotavljanje popolne nezmožnosti za delo in upravičenosti do dodatka za pomoč in
postrežbo ter zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, stroškov postopka, plačevanja taks, izvrševanja odločb, kontrole
izvrševanja pravic, nadzora in postopka v zvezi z revizijo ter
kazenskih določb se smiselno uporabljajo določbe zakona
o vojnih invalidih in na njegovi podlagi izdanih predpisov, če
s tem zakonom ni drugače določeno.
IV. EVIDENCE
29. člen
Osebe, ki uveljavljajo status vojnega veterana, zahtevajo pri
upravnem organu prve stopnje izdajo izkaznice vojnega veterana ter vpis v evidenco vojnih veteranov na podlagi odločbe
o priznanju statusa borca za severno mejo ali vojnega dobrovoljca, odločbe o priznanju posebne dobe v NOV v dvojnem
ali dejanskem trajanju po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vojaške knjižice ali drugega ustreznega
dokazila.
Če upravni organ prve stopnje zavrne izdajo izkaznice vojnega veterana ali vpis v evidenco vojnih veteranov, izda o tem
ustrezno odločbo.
Izkaznica vojnega veterana je javna listina.
30. člen
Evidence vojnih veteranov vsebujejo naslednje osebne podatke:
- ime in priimek vojnega veterana in njegovega zakonitega
zastopnika;
- državljanstvo;
- enotno matično številko občana;
- rojstne podatke;
- podatke o prebivališču;
- vrsto vojnega veterana;
- dokument, ki je podlaga statusa vojnega veterana;
- organ, ki ga je izdal;
- številko in datum dokumenta;
- podatke o vrsti in obsegu pravic po tem zakonu.
Osebni podatki iz tega člena se shranjujejo v evidencah kot
trajni.

34. člen

Za najvišja državna odlikovanja za zasluge pri obrambi Republike Slovenije se štejejo odlikovanja, ki jih s posebnim aktof
določi Vlada Republike Slovenije.

k
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Družinski člani umrlih oseb iz 2. člena tega zakona, ki so do fvim
uveljavitve tega zakona uveljavili pravico do priznavalnine po !ie
zakonu o varstvu udeležencev vojne (Ur. list RS, št. 14/90)' Si
imajo od uveljavitve tega zakona pravico do veteranskega
dodatka pod pogoji iz 7. člena in V obsegu iz 4. alinee prvega
odstavka 8. člena tega zakona.
Sv
Ki(l
36. člen
%
Vojnim veteranom in njihovim družinskim članom se pravic? bi/,
!tf
do pokojninskega dodatka zagotavlja v obsegu in pod pogoj'- »st
določenimi po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega
%
zakona.
35. člen

Pokojnina, skupaj z dodatkom iz prejšnjega odstavka, p®
more presegati zneska najvišje pokojnine za polno pokojni11'
sko dobo po splošnih predpisih.
37. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljaj
zakon o »Partizanskem spominskem znaku 1941« (Ur. I|S
SFRJ, št. 43/46 in 44/57), zakon o temeljnih pravicah imetn';
kov »Partizanske spomenice 1941« (Ur. list SFRJ, št. 67/72,
73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in M
90), zakon o temeljnih pravicah odlikovancev z redom NaroO'
nega heroja (Ur. list SFRJ, št. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/0''
25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90), zakon o dodatku z"
borce (Ur. list SFRJ, št. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81, 75/85, 44/8»
87/89, 20/90 in 42/90), zakon o temeljnih pravicah bore«1
španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vor1
1936-1939 (Ur. list SFRJ, št. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/8 '
10/82, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90), zaW'
o temeljnih pravicah odlikovancev z redom Karadjordjej'
zvezde z mečema, redom belega orla z mečema in zla
Obiličevo medaljo (Ur. list SFRJ, št. 67/72, 22/73, 33/76, 68/8J'
75/85, 44/89 in 87/89) in prenehajo veljati zakon o varst*
udeležencev vojne (Ur. list RS, št. 14/90), zakon o dodat*
zaposlenim udeležencem NOV (Ur. list SRS, št.10/65, 24/®»
28/69 in 20/73) in zakon o borcih za severno mejo v letih 1®]j
in 1919 in slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1'
(Ur. list SRS, št. 30/78).

31. člen
Evidence vojnih veteranov iz prejšnjega člena vodijo in vzdržujejo upravni organi prve stopnje, uporablja in hrani pa jih
tudi ministrstvo za opravljanje nalog v skladu s tem zakonom.

38. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list"
Republike Slovenije.
D

poročevalk
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OBRAZLOŽITEV
(lenu predlaganega zakona je določeno katerim osebam
"iogoče priznati status vojnega veterana. To so osebe, ki so
i?ini ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo opravljale
Mre
dolžnosti za obrambo Republike Slovenije, osebe, ki
j1 vojni ali vojaški agresiji v policijskih enotah opravljale
°9e s področja varnosti Republike Slovenije in osebe, ki so
* na podlagi odločitve pristojnega organa neposredno
Wene v oborožen odpor.
hfočbo
2. člena predlaganega zakona se za vojne veterane
®'eio tudi osebe, ki so sodelovale v dosedanjih vojnah in že
priznan določen status oziroma čas udeležbe v NOV ter
'Mdniki Teritorialne obrambe Republike Slovenije, policije,
Wčevalno
varnostne službe, enot za zveze Republike in
lr
> ter narodne zaščite, ki so ob vojaški agresiji na Repuk Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991 opravljali
o Uiosti za obrambo in varnost Republike Slovenije.
jI 1/ veterani bi s predlaganim zakonom po dopolnjenem 50
" oziroma če so trajno popolnoma nezmožni za delo, imeli
tebno
varstvo. Nadaljnji pogoj je, da enakih ali podobnih
Wc
ne morejo uveljaviti po drugih predpisih ali v tuji državi.
granski dodatek bi vojnim veteranom z nižjim premoženj!" statusom zagotavljal določeno socialno varnost. Ta pra*oi šla vojnim veteranom, ki niso v delovnem razmerju in ki
Javljajo samostojne gospodarske ali poklicne dejavnosti
/!1e prejemajo invalidskega dodatka kot vojni invalidi, njiPrejemki pa na družinskega člana ne presegajo zajam'ev Plače iz januarja tekočega leta. Višina mesečnega zneeteranskega dodatka bi se določala glede na prispevek
l^eznika za cilje obrambe in varnosti Republike Slove• 'o je v razmerju z dolžino udeležbe v vojni.
HHjca do dodatka za pomoč in postrežbo bi se zagotavljala
vojnim veteranom, ki bi prejemali veteranski dodatek.
'kn,tot po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavaro'e'n po predpisih o vojnih invalidih, bi se ta dodatek delil
stopnji, glede na to, ali je upravičencu stalna pomoč in
Jrežba neogibno potrebna za opravljanje vseh ali večine
. ™njskih
potreb oziroma ali potrebujejo stalno r^dzorstvo,
le
Pi ali nepokretni.

t °r°čeva/ec

Zdravstveno varstvo vojnih veteranov je mogoče urediti tako,
da zajema večji ali manjši krog upravičencev. Po osnovni
rešitvi bi imeli zagotovljeno zdravstveno varstvo tisti vojni
veterani, ki prejemajo veteranski dodatek. Glede na cenzusne
premoženjske pogoje za veteranski dodatek, bi bili torej do
zdravstvenega varstva po osnovni rešitvi upravičeni vojni
veterani, katerih socialni položaj je šibkejši. Po varianti 1 bi
imeli zagotovljeno zdravstveno varstvo vojni veterani, ki razen
veteranskega dodatka nimajo nikakršnih drugih prejemkov.
Po varianti 2 pa bi se zdravstveno varstvo zagotavljalo vsem
vojnim veteranom.
Vojni veterani bi imeli tudi pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja enako, kot velja za vojne invalide.
Pravico do brezplačne vožnje za štiri potovanja na leto na
ozemlju Republike Slovenije bi lahko uveljavili vojni veterani
s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941
do 15. 5. 1945, odlikovala' z najvišjim državnim odlikovanjem
za zasluge pri obrambi Republike Slovenije, borci za severno
meja in vojni dobrovoljci.
Vojnim veteranom iz časa agresije na Republiko Slovenijo
v letu 1991 bi se v primeru, da so bili v obrambnih silah in
policijskih enotah, to obdobje štelo v pokojninsko dobo
v dvojnem ali dejanskem trajanju.
Upravni organi ne bi vodili posebnih ugotovitvenih postopkov
za priznanje statusa vojnega veterana, saj bi se po samem
zakonu za vojne veterane štele osebe iz 2. člena predlaganega
zakona, ki imajo status ali udeležbo v vojni priznano
z odločbo pristojnega organa. Na tej podlagi bi jih občinski
upravni organi vpisali v evidenco in jim izdali izkaznico vojnega veterana. Varstvo pravic upravičencev bi bilo zagotovljeno z možnostjo pritožbe v primerih, ko bi upravni organ
prve stopnje zavrnil izdajo izkaznice vojnega veterana ali vpis
v evidenco.
Sredstva za uveljavljanje in uživanje pravic po tem zakonu se
zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
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Predlog zakona o ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA — EPA 478
- PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 9. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Vladimir DEJAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

'avl
Pri
te)

Predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja
UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Po 50. členu Ustave Republike Slovenije je žrtvam vojnega
nasilja zagotovljeno posebno varstvo v skladu z zakonom.
Do sedaj je bilo varstvo osebam, ki so bile v času vojne zaradi
političnih, rasnih, verskih ali nacionalnih razlogov preganjane
oziroma so bile odpeljane v taborišče, zapor, na prisilno delo,
internacijo oziroma so bile prisilno izseljene ali mobilizirane,
zagotovljeno le deloma. Tako je bilo varstvo po dosedanjih
predpisih zagotovljeno civilnim osebam, ki so v opisanih
okoliščinah dobile okvaro organizma in so zaradi tega postale
invalidne (civilni invalidi vojne). Nekatere kategorije državljanov, kot naprimer tisti, ki so bili na prisilnem delu ali so bili kot
žrtve fašizma ali nacizma v zaporih, internaciji, konfinaciji,
deportaciji ali so bili prisilno izseljeni, pa so imeli pravice po
pokojninskih predpisih. To obdobje se jim je vštelo v pokojninsko dobo v dejanskem trajanju. Enako so se v pokojninsko
dobo vštevala tudi obdobja, ko je bil na primer zavarovanec
od 6. aprila 1941 do 15. 5.1945 izven delovnega razmerja, ker
je bil odpuščen zaradi antifašističnega in patriotskega ravnanja, zaradi nacionalne, rasne ali verske pripadnosti, če je bil
z odločbo okupacijskega organa upravno upokojen in podobno.
Glede na navedeno dosedanjo necelovito zakonsko statusno
opredelitev žrtev vojnega nasilja in glede na ustavno določbo
se s predlaganim zakonom določa, katere osebe je šteti za
žrtve vojnega nasilja, postopek za pridobitev tega statusa in
oblike varstva oziroma pravice.
Tudi druge države, kot na primer Nemčija, Avstrija in Francija,
zagotavljajo žrtvam vojne oziroma žrtvam vojnega nasilja
določene ugodnosti, predvsem s področja pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja in nekatere posebne pravice.
2. CILJI, NAČELA IN GLAVNE REŠITVE ZAKONA
Temeljno načelo predlaganega zakona je zagotovitev posebnega varstva žrtvam vojnega nasilja, to je opredelitev njihovih
posebnih pravic, glede na to, da je (bila) država dolžna med
vojno skrbeti za svoje državljane, pri čemer pa predstavlja
opustitev skrbi podlago za njene obveznosti. Te se glede na
druge državljane odražajo v posebnem varstvu.
Eno od načel predlaganega zakona je tudi zagotovitev varstva
le državljanom Republike Slovenije, ki so bili v vojni ali vojaški
agresiji na Republiko Slovenijo izpostavljeni nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom agresorja in njegovih sodelavcev.
Zakon torej zagotavlja posebno varstvo le državljanom Republike Slovenije in ne ureja posebnega varstva za tuje državljane, ki bi bili zaradi vojne ali vojaške agresije na Republiko
10

»a
6
Slovenijo izpostavljeni nasilnim dejanjem ali prisilnim uk^'i,(
*
pom agresorja.
6ri(
rPredlagani
i cuiayai m ^.arvui
zakoni uuiuoa,
določa, da
ua je žrtev
tuo* vojnega
»uji icya inasilja
laonja oseba,
so jo okupacijske sile v času vojne zaradi političnih, rasn^
verskih ali nacionalnih razlogov poslale v taborišče (m80 *"
taboriščnike se uvrščajo tudi ukradeni otroci), zapor, na, Py'c
silno delo, prevzgojo, internacijo ali prisilno izselile. 2rWJ 'r
vojnega nasilja so tudi osebe, ki so jim organi JLA in organi v a|
notranje zadeve nekdanje SFRJ odvzeli prostost v času od 2'
junija 1991 do 18. oktobra 1991.
J®

Žrtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki so jo okupacijske sil',ra
prisilno mobilizirale v svoje vojaške enote. Prisilno mobilni
rane osebe v nemško vojsko in tudi v nekatere druge okup!j.
cijske enote so uvrščene med žrtve vojnega nasilja glede ^Mrlr
to, da gre tudi v tem primeru za nasilna dejanja oziroji*
J.
prisilne ukrepe agresorja. Opredelitve glede statusa naS"j, aia(
mobiliziranih kot žrtev vojnega nasilja je oblikovala Via® j*|
Republike Slovenije že v letu 1990, posebej pa se je v le'1 ^01
1993 zavzel ;a uvrstitev mobilizirancev v nemško vojsko n ®*
žrtve vojnega nasilja Odbor Državnega zbora za zdravstvo !d
e
delo, družino in socialno politiko.
JmJ

Tako kot imajo nekatere druge države, na primer FrancijJ'ga
opredeljen minimalen čas, ki ga je morala oseba prebitia
prisilnem delu, internaciji itd., da jo je po zakonu mogoče £t*
kot žrtev vojnega nasilja, je tudi v predlaganem zakonu opjj
deljen minimalen čas trajanja prislilnega ukrepa (tri ali •"
mesecev oziroma en mesec za osebo, ki so ji odvzeli prostitoSl
organi JLA oz. organi za notranje zadeve nekdanje SFRJ). ®jh,
lahko pridobi status žrtve vojnega nasilja. Predlagana reši'6 W(
temelji tudi na dejstvu, da so posledice prisilnega ukrep1 ^
vendarle odvisne od časovnega trajanja prisilnega ukrepe
so praviloma nastale pri tistih žrtvah, kjer je prisilni ukr" in
trajal določeno časovno obdobje.
tu

Žrtve vojnega nasilja so tudi vojni invalidi, ki nimajo staWl ^
vojnega veterana in civilni invalidi vojne, ki so postali Invflfl igj
zaradi vojnih dogodkov in imajo ta status priznan po pose" v.|
nem zakonu.
s
Med žrtve vojnega nasilja niso uvrščeni družinski člani p°85•r ^
oi
meznih kategorij žrtev vojnega nasilja, saj so imeli in še W K
ob izpolnjevanju zakonskih pogojev, pravice po slovene*
posebnih ali splošnih predpisih. Družinski člani mobllizlr^ <jc
cev v nemško vojsko pa imajo po nemških predpisih pravijjj ^
do družinske Invalidnine v primeru, da je bila smrt bivšeg11
vojaka posledica rane, poškodbe ali v vojni dobljene bole* '
kar je potrebno dokazati z medicinsko dokumentacijo.
fjj,
!l11
n«
Za žrtev vojnega nasilja pa se po predlaganem zakonu '' sfc
šteje oseba, ki je prostovoljno ali poklicno sodelovala/L ^
strani agresorja. Mobilizirani v vojaške enote agresorja, k'ipil
pridobil častniški čin ali pripadnik fašistične oziroma na
poročevalk

— "e stranke in njunih enot prav tako ne more pridobiti
žrtve vojnega nasilja. Razlogi za takšno opredelitev so
Ju, da osebe, ki so na primer prostovoljno ali poklicno
kovale v enotah agresorja oziroma so pridobile častniški
Po naravi stvari niso bile izpostavljene nasilnim dejanjem
•'isilnim ukrepom agresorja oziroma so pri tem pokazali
kot običajno vojaško aktivnost. Pripadniki fašističnih ozi13
nacističnih strank in njihovih enot nimajo posebnega
fta tudi v državah, kjer je nacizem oziroma fašizem nastal.
|arn vojnega nasilja bi se z dopolnitvijo 50 let starosti
fina če so popolnoma in trajno nezmožne za delo in pod
l°jem,
da enakih ali podobnih pravic ne morejo uveljaviti
dr
ugih predpisih ali v tuji državi, zagotavljajo posebno
Sivo.
žagane
oblike varstva so pravica do zdravstvenega var4
'n sicer po osnovni rešitvi za tiste upravičence, ki so
-""Slno šibkejši (da niso v delovnem razmerju oziroma ne
Ovijajo samostojne gospodarske ali poklicne dejavnosti in
P'ojemki na družinskega člana ne dosegajo zajamčene
"e) po varianti 1 pa bi bile do zdravstvenega varstva upravitiste žrtve vojnega nasilja, ki nimajo rednih prejemkov,
•arianti 2 bi imele zdravstveno varstvo zagotovljene vse
19
vojnega nasilja in sicer obvezno ali pa tudi prostovoljno
kovanje, odvisno od tega, ali so lahko obvezno zdravijo zavarovani iz drugega naslova. Predlagane rešitve
Sevajo stališče Odbora Državnega zbora za zdravstvo,
jj: družino in socialno politiko, da naj bi mobiliziranci
r. Jjfliko vojsko, izgnanci in ukradeni otroci uživali enake
""ce iz zdravstvenega varstva, kot jih uživajo druge kategoN| 'žrtev vojnega nasilja (te kategorije in tudi vojni veterani do
l>
®i niso imeli posebnih pravic iz zdravstvenega varstva).
25
!e vojnega nasilja bi imele na osnovi predpisanih kriterijev
'Pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja in do
S?'"9 P°tnih stroškov, kadar uveljavljajo pravico do zdraha in klimatskega zdravljenja.
^ vojnega nasilja - prisilnim mobilizirancem bi se čas
j Is mobilizacije do 15. maja 1945 štel v posebno dobo
n®'lanskem
trajanju. Pri tem naj opozorimo, da imajo mobili° i"01 v nemško vojsko tudi možnost, da na podlagi nemške
>dale °'3 izpolnjevanju določenih zakonskih pogojev
pravico do nemške starostne rente.
drugih kategorij žrtev vojnega nasilja pa je treba opozo,' a"a so imeli že po dosedanjih pokojninskih predpisih
nci, taboriščniki in nekatere druge kategorije žrtev vojj™vnasilja možnost uveljaviti posebno dobo, ki se je upošte" Pokojninsko dobo, če so izpolnjevali tudi druge pogoje
primer 15 let starosti.
J?'roke, pred dopolnjenim 15. letom starosti, ki so bili
toriščih ali izgnanstvu, zakon ne predvideva priznanja
..*asa kot posebne dobe. S priznanjem te dobe bi posegli
JJ^no načelo o priznanju pokojninske dobe po dopolnjeI '5. letu starosti (do leta 1957 je veljala izjema in sicer, da
^ na podlagi dejansko plačanih prispevkov v Sloveniji
/javala
zavarovalna doba tudi otrokom starim 14 let). Če bi
n
( avali otrokom pod 15. letom starosti posebno dobo za
r
s* |^ ®bit na primer v taborišču ali izgnanstvu, bi bilo treba
id' J 'ega opraviti revizijo vseh do sedaj zaradi neizpolnjevafr J^ostnega pogoja zavrnjenih zahtevkov tistih otrok, ki so
ono dobo uveljavljali zaradi sodelovanja v NOB.
•t ^ ne ureja vprašanja odškodnine osebam, ki so med
"svetovno vojno utrpele kakršnokoli škodo. Odškodnin^ fašanja se bodo urejala v skladu s 33. členom zakona
I'finskem preoblikovanju podjetij, po katerem se sredstva
hj® Republike Slovenije za razvoj uporabijo tudi za plačilo
odškodnine.
qjL
U^°nu ni predvideno, da bi se priznana posebna doba
&
umskem trajanju upoštevala L_
za rpriznanje pravice do stairskem
1< | rnPokojnine, ki se po predpisih o pokojninskem in inva1< .|6 zavarovanju sicer pogojuje z najmanj 15 leti zavaro\ll dobe, saj bi taka ureditev pomenila ponovno uvedbo
tiranih pogojev za priznanje pravice do pokojnine.
feitalec

Taka rešitev ne bi bila konsistentna z veljavno pokojninsko in
invalidsko zakonodajo.
Zaradi temeljnega načela zakona, ki ureja samo varstvo žrtev
vojnega nasilja, torej žrtev iz medvojnega obdobja in ne
povojnega časa, v ta zakon ni bilo mogoče uvrstiti rešitev
glede priznanja obdobij po odhodu iz nemške vojske oziroma
ujetništva, obdobij prebitih na obveznem služenju vojaškega
roka v JLA za čas brezposelnosti, onemogočenega šolanja in
študija v delovno dobo. Naštete okoliščine so lahko v primeru,
da je šlo za storjene krivice po vojni, predmet zakona, ki bo
urejal vprašanja odškodnin za tiste, ki so jim bile po vojni
storjene krivice.
3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Za izvedbo predlaganega zakona bodo potrebna dodatna
finančna sredstva v proračunu Republike Slovenije in sicer
odvisno od ureditve zdravstsvenega varstva. Če bi bila sprejeta osnovi,a rešitev, bi bilo treba zagotoviti dodatnih 200
milijonov SIT, po varianti 1 bi bilo potrebno zagotoviti dodatnih 142 milijonov SIT, po varianti 2 pa dodatnih 540 milijonov
SIT.
Za izvrševanje tega zakona ne bo treba sprejeti večjega števila
podzakonskih aktov, saj se bodo smiselno uporabljale
določbe zakona o vojnih invalidih in na njegovi podlagi izdanih predpisov. Izdati bo treba veliko število odločb o priznanju
statusa žrtve vojnega nasilja in pravicah. Odločbe o priznanem statusu žrtve vojnega nasilja bo moralo ministrstvo,
pristojno za zadeve žrtev vojnega nasilja, po uradni dolžnosti
revizijsko pregledati.
BESEDILO ČLENOV
I. ŽRTEV VOJNEGA NASILJA
1. člen
Žrtev vojnega nasilja je državljan Republike Slovenije, ki je bil
v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo izpostavljen
nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom agresorja in njegovih
sodelavcev.
2. člen
Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1. člena
tega zakona oseba, ki so jo nemške, italijanske ali madžarske
okupacijske sile od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 zaradi političnih,
nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov prisilno izselile (izgnanec), poslale v taborišče (taboriščnik), zapor (zapornik), na
prisilno delo (delovni deportiranec) ali internacijo (interniranec).
Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1. člena
tega zakona tudi oseba, ki so ji organi JLA ali organi za
notranje zadeve dotedanje SFRJ v času od 25. 6. 1991 do 18.
10. 1991 zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka odvzeli prostost.
3. člen
Za taboriščnika in zapornika se šteje oseba, pri kateri je
prisilni ukrep trajal najmanj 3 mesece.
Za ostale kategrije žrtev vojnega nasilja se štejejo osebe, pri
katerih je prisilni ukrep trajal najmanj 6 mesecev.
Za žrtev vojnega nasilja se štejejo osebe iz drugega odstavka
prejšnjega člena, če je odvzem prostosti trajal najmanj en
mesec.
4. člen
Ob pogojih iz 1. člena, 2. člena in drugega odstavka 3. člena
tega zakona je žrtev vojnega nasilja po tem zakonu tudi
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oseba, ki je bila prisilno mobilizirana (prisilni mobiliziranec)
v redne vojaške enote agresorja, razen če je pridobila častniški čin ali je bila pripadnik fašistične oziroma nacistične
stranke in njunih enot.
5. člen

4. Posebna doba
12. člen
Prisilnemu mobilizirancu se čas prebit v tuji vojski in uje1
štvu do 15. 5.1945 šteje v posebno dobo v dejanskem traja'

Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi
vojaški vojni invalid, ki ne izpolnjuje pogojev za priznanje
statusa vojnega veterana po posebnem zakonu, in civilni
invalid vojne, ki je postal invalid zaradi vojnih dogodkov, in
mu je ta status priznan po posebnem zakonu,

Sredstva za povečane obveznosti iz naslova pokojninski'
invalidskega zavarovanja, ki nastajajo zaradi uvelja^J
posebne dobe iz prejšnjega odstavka, se zagotavljajo izd"
nega proračuna.

6. člen

III. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE STATUSA IN PRAVI£
ŽRTEV VOJNEGA NASILJA

Ne glede na določbe 1. in 2. člena tega zakona se za žrtev
vojnega nasilja po tem zakonu ne šteje oseba, ki je prostovoljno ali poklicno sodelovala na strani agresorja.
II. VARSTVO ŽRTEV VOJNEGA NASILJA
7. člen
Pravice žrtev vojnega nasilja so:
1.
2.
3.
4.

zdravstveno varstvo,
zdraviliško in klimatsko zdravljenje,
povračilo potnih stroškov in
posebna doba.

13. člen
O priznanju statusa žrtve vojnega nasilja in pravic p°
zakonu odloča upravni organ prve stopnje, ki je pristoje"
žrtve vojnega nasilja (v nadaljnjem besedilu: upravni <«
prve stopnje).
O pritožbah zoper odločbe prve stopnje odloča ministf*
pristojno za žrtve vojnega nasilja (v nadaljnjem bese'
ministrstvo).
Nadzorstvo in strokovno pomoč pri delu upravnih org*
prve stopnje zagotavlja ministrstvo.
14. člen

8. člen
Pravico do varstva po tem zakonu ima žrtev vojnega nasilja,
ko dopolni 50 let starosti ali je trajno popolnoma nezmožna za
delo.
Žrtev vojnega nasilja lahko uveljavi pravice iz prejšnjega
člena, če teh ali podobnih pravic ne more uveljaviti po drugih
predpisih ali v tuji državi.
1. Zdravstveno varstvo
9. člen
Žrtvi vojnega nasilja, ki ni v delovnem razmerju, ne opravlja
samostojne gospodarske ali poklicne dejavnsoti in ne prejema invalidskega dodatka, je zagotovljeno zdravstveno varstvo v obsegu, predpisanem za vojne invalide, če prejemki na
družinskega člana ne presegajo zajamčene plače iz januarja
tekočega leta.
Varianta 1:
Žrtvi vojnega nasilja, ki nima rednih prejemkov je zagotovljeno zdravstveno varstvo v obsegu, predpisanem za vojne
invalide.
Varianta 2:
Žrtvi vojnega nasilja je zagotovljeno zdravstveno varstvo
v obsegu, predpisanem za vojne invalide.
2. Zdraviliško in klimatsko zdravljenje
10. člen
Žrtev vojnega nasilja ima pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja v obsegu, predpisanem za vojne invalide.
3. Povračilo potnih stroškov
11. člen

O priznanju posebne dobe v dejanskem trajanju odločaj
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi od|tf
o priznanju statusa žrtve vojnega nasilja.
15. člen
V postopku za uveljavljanje statusa in pravic po tem zsljjv
se uporabljajo določila zakona o splošnem upra
postopku in zakona o vojnih invalidih, če ni v tem za*
drugače določeno.
16. člen
Pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo strani*'
17. člen
Ji
Uživalec pravic po tem zakonu je dolžan v petnajstih °
prijaviti pristojnemu upravnemu organu prve stopnje"
spremembo, ki vpliva na posamezno pravico in njen
18. člen
Za odločbo, s katero se prizna status žrtve vojnega nas"''
obvezna revizija.
Revizija ne zadrži izvršitve odločbe.
19. člen
Glede pridobitve, uživanja in izgube pravic, izplačevanj^
jemkov, povračila prejemkov do katerih stranka ni ime'%
vice, kriterijev in izvedencev za ugotavljanje popolne ne*5
nosti za delo in upravičenosti do zdraviliškega in klima' ,
zdravljenja, stroškov postopka, plačevanja taks, izvrS®s ,
odločb, kontrole izvrševanja pravic, nadzora in po l|
v zvezi z revizijo ter kazenskih določb se smiselno upoir;
določbe zakona o vojnih invalidih in na njegovi podlafl'
nih predpisov.

Žrtev vojnega nasilja ima pravico do povračila potnih stroškov
pri uveljavljanju pravice do zdraviliškega in klimatskega
zdravljenja.

IV. EVIDENCE

Pravica iz prejšnjega odstavka se uveljavlja v obsegu, predpisanem za vojne invalide.
■s
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Žrtve vojnega nasilja, ki imajo čas prebit v taborišču, a
na prisilnem delu, prevzgoji, internaciji in izgnanstvu n '

20. člen

A\
poroće**

'agi odločbe priznan v pokojninsko dobo v dejanskem trajanju, zahtevajo pri upravnem organu prve stopnje izdajo izkaznice žrtve vojnega nasilja ter vpis v evidenco žrtev vojnega
nasilja.
će upravni organ prve stopnje zavrne izdajo izkaznice žrtve
egi ojnega nasilja ali vpis v evidenco žrtev vojnega nasilja, izda
o tem ustrezno odločbo
v

Ostale osebe vpiše upravni organ prve stopnje po uradni
dolžnosti v evidenco žrtev vojnega nasilja in jim izda izkaznico žrtve vojnega nasilja.
izkaznica žrtve vojnega nasilja je je javna listina.

- številko in datum odločbe;
- podatke o vrsti in obsegu pravic po tem zakonu.
Osebni podatki iz tega člena se shranjujejo v evidencah kot
trajni.
22. člen
Evidence žrtev vojnega nasilja iz prejšnjega člena vodijo in
vzdržujejo upravni organi prve stopnje, uporablja in hrani pa
jih tudi ministrstvo za opravljanje nalog v skladu s tem zakonom.
23. člen

21. člen
Evidence žrtev vojnega nasilja vsebujejo naslednje osebne
Podatke:
- ime in priimek žrtve vojnega nasilja in njegovega zakonitega zastopnika;
trsi)
iCi)i ~ državljanstvo;

Podrobnejša navodila o vsebini in obrazcu izkaznice žrtve
vojnega nasilja, načinu zbiranja podatkov, vodenju evidenc in
načinu posredovanja osebnih podatkov predpiše minister,
pristojen za žrtve vojnega nasilja.
V. ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV

~ enotno matično številko občana;

24. člen

~ rojstne podatke;

Sredstva za uveljavljanje in uživanje pravic po tem zakonu se
zagotavljajo v državnem proračunu.

- stalno prebivališče;

VI. KONČNA DOLOČBA

~~ vrsto žrtve vojnega nasilja;
" organ, ki je izdal odločbo o priznanju statusa žrtve vojnega
nasilja oziroma odločbo o priznanju posebne dobe v dejanjem trajanju;

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

OBRAZLOŽITEV
S predlaganim zakonom je določen krog oseb, ki se pod
Pogojem, da so državljani Republike Slovenije in da so bili
določen čas v vojni ali ob vojaški agresiji na Republiko Slovelo
izpostavljeni nasilnim dejanjem ali prisilnim ukrepom
a
9resorja in njegovih sodelavcev, štejejo za žrtve vojnega
^silja.
p

ravico do varstva bi imele žrtve vojnega nasilja po dopolnjenem 50 letu starosti oziroma če so trajno popolnoma nezmožne za delo in če enakih ali podobnih pravic ne morejo
Uveljaviti po drugih predpisih oziroma v tuji državi.
Pravice oziroma oblike varstva žrtev vojnega nasilja po pred'saQanem zakonu so: zdravstveno varstvo, zdraviliško-klimatko zdravljenje in povračilo potnih stroškov pri uveljavljanju
le
pravice, ter priznanje pokojninske dobe za mobilizirance.
Žrtvam vojnega nasilja bi se zagotavljalo zdravstveno varstvo.
osnovni rešitvi bi imeli zdravstveno varstvo zagotovljeno
''sti upravičenci, katerih prejemki na družinskega člana ne
dosegajo zajamčene plače iz januarja tekočega leta. Po varianti 1 bi imeli zdravstveno varstvo zagotovljeno tisti upravičenci, ki nimajo rednih prejemkov, po varianti 2 pa vse žrtve
bojnega nasilja, ne glede na njihov socialni oziroma materialni položaj.

Poročevalec

Žrtve vojnega nasilja bi imele pravico do zdraviliškega in
klimatskega zdravljenja in sicer v obsegu, pod pogoji in na
način kot je predpisan za vojne invalide in s tem tudi pravico
do povračila potnih stroškov pri uveljavljanju te pravice.
Prisilno mobiliziranim bi se čas prisilne mobilizacije do konca
vojne štel v pokojninsko dobo v dejanskem trajanju.
Status in pravice žrtve vojnega nasilja se uveljavlja na zahtevo
stranke. O priznanju statusa žrtve vojnega nasilja bo odločal
prvostopni upravni organ v upravnem postopku. Žrtve vojnega nasilja bo upravni organ po končanem postopku po
uradni dolžnosti vpisal v evidenco žrtev vojnega nasilja in jim
o tem izdal izkaznico, ki je javna listina. Brez ugotovitvenega
postopka pa bo upravni organ štel za žrtve vojnega nasilja
osebe, ki so bile na prisilnem delu, v zaporih, internaciji,
deportaciji, konfinaciji ali prisilni izselitvi in imajo že na podlagi 145. člena temeljnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ta obdobja v dejanskem trajanju šteta
v pokojninsko dobo in o tem posedujejo ustrezno odločbo.
Sredstva za uveljavljanje in uživanje pravic po predlaganem
zakonu se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
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Predlog zakona o RAČUNSKEM SODIŠČU - EPA 480
- PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 60. seji dne 16. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RAČUNSKEM SODIŠČU,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije

določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu
za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za fjnance,
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- mag. Nataša KNAUBERT-ŠORLI, svetovalka ministra za
finance.

Predlog zakona o računskem sodišču
UVOD

Ureditev in pristojnosti računskega sodišča določa zakon.

I. PRIKAZ STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

Računsko sodišče je pri svojem delu neodvisno in je vezano
na ustavo in zakon.

Področje nadzora nad porabo sredstev, zbranih na prisilen in
obvezen način, je urejeno še po veljavni zakonodaji in ne
upošteva spremenjenega izhodišča, določenega z Ustavo
Republike Slovenije.

V 151. členu Ustave Republike Slovenije je določeno, da člane
računskega sodišča imenuje državni zbor.

Področje nadzora javne porabe v širšem smislu izhaja iz
temeljev sistema družbene lastnine in je temu ustrezno prilagojeno. V posameznih zakonih pa je podrobneje opredeljena
nadzorna funkcija za posamezna področja dejavnosti.
Tako je v zakonu o financiranju javne porabe določeno, da
nadzor nad zakonitostjo posamičnih aktov o izvrševanju proračuna ter finančnih načrtov uporabnikov proračunskih sredstev izvaja služba za nadzor. Sami postopki nadzora niso
podrobneje predpisani, ampak se Služba družbenega knjigovodstva (v nadaljnem besedilu: SDK), ki je bila določena kot
služba, ki do ustanovitve posebne službe za nadzor opravlja
to funkcijo, pri tem ravna po veljavnih predpisih SDK.
Glede nadzora nad drugimi sredstvi, ki so zbrana na prisilen
način (pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno
zavarovanje) in niso vključena v proračun pa ni s predpisi
posebej določena nadzorna funkcija, temveč se ta izvaja po
splošnih predpisih, ki veljajo za pravne osebe.
Iz navedenega izhaja, da je nadzor nad javnimi financami
relativno skromen in še ni oblikovan tako kot v drugih državah, kjer vsebuje tako kontrolo, revizijo, inšpekcijo, izpraševanje, ocenjevanje, preverjanje, analizo oziroma nadzor v najširšem smislu.

Zato je potrebno, da se ureditev javne nadzorne funkcije uredi
z zakonom o računskem sodišču.
II. POGLAVITNE REŠITVE
1. Splošno
Računsko sodišče naj bi bilo z zakonom urejeno kot najvišji
organ kontrole državnih računov, proračunov in celotne javne
porabe.
Z zakonom naj bi bila nadalje urejena ustanovitev, položaj,
pristojnosti, pravice ter obveznosti računskega sodišča, ki
izhajajo iz opredelitve v prvem odstavku.
2. Organizacija
Računsko sodišče bo določeno kot samostojen in neodvisen
državni organ.
Računsko sodišče bo imelo 9 članov. Člane računskega
sodišča imenuje državni zbor. Člani računskega sodišča naj
bi bili ekonomski in pravni strokovnjaki in ne morejo biti
mlajši od 40 let. Člani računskega sodišča se imenujejo za
dobo 9 let. Člani računskega sodišča bodo zadolženi za
posamezna področja dejavnosti.

V teh državah se je tekom stoletij razvilo področje nadzora
nad javnimi financami v obliki posebnih neodvisnih institucij,
katerih status je določen bodisi z ustavo ali s posebnimi
zakoni. Pristojnosti teh inštitucij so zelo različne, odvisne od
zgodovinskega razvoja v posameznih državah, v načelu pa se
nanašajo na primernost porabe javnih sredstev, ki so se
zbrala preko obveznih dajatev.

Predsednik računskega sodišča je glede statusa izenačen
s predsednikom državnega zbora, člani računskega sodišča
pa so glede statusa izenačeni s podpredsedniki državnega
zbora.

Vsekakor mora biti nadzor javnih sredstev primerno organiziran, točno določen, normativen in standardiziran ter vključen
v vse oblike javnih financ.

Računsko sodišče bo, glede na velikost Republike Slovenije,
določeno kot državni organ s sedežem v Ljubljani, ki pa bo
lahko delovalo tudi izven svojega sedeža.

V Ustavi Republike Slovenije je vpeljan nadzorni mehanizem
za kontrolo sredstev javnega financiranja, z imenom računsko
sodišče.

Računsko sodišče bo svojo organizacijo določilo v poslovniku.

V skladu s 150. členom Ustave Republike Slovenije je računsko sodišče najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe.
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Člani računskega sodišča ne bodo smeli opravljati pridobitnih
dejavnosti.

3. Računsko sodišče naj bi imelo naslednje pristojnosti:
- nadzor nad zakonitostjo razpolaganja z javnimi sredstvi;
- nadzor nad namenskostjo uporabe javnih sredstev;
poročevalec

"nadzor nad gospodarno in učinkovito rabo javnih sredstev;
"n revidiranje računovodskih izkazov subjektov sredstev javega financiranja,
~ revidiranje zaključnega računa proračuna in zaključnih
'ačunov drugih subjektov javnih financ pred njihovim
dokončnim sprejemanjem.
"ačunsko sodišče naj bi preverjalo poslovanje:
~ državnega proračuna;
'Proračunov lokalnih skupnosti;
" ministrstev in drugih uporabnikov proračunskih sredstev;
"javnih podjetij;
~ javnih skladov;
~ iavnih gospodarskih zavodov;
"" gospodarskih družb, v katerih je država ali lokalna skupit lastnik oziroma delni lastnik;
* družb, služb, zavodov, skladov, združenj, društev in drugih
Objektov, ki poslujejo s sredstvi iz zakonsko predpisanih
Prispevkov ali s sredstvi pridobljenimi iz javnih prihodkov ali
w ima država kapitalske vložke;
" nosilcev javnih pooblastil ter vseh ostalih, ki jih na podlagi
"temeljitve določijo državni zbor, vlada Republike Slovenije,
Posamezna ministrstva in lokalne samouprave;
"" vseh drugih pravnih oseb, ki vstopajo v poslovna razmerja
1
državo.
Računsko sodišče naj bi določilo postopek nadzora in
Odiranja v skladu z zakonom o računskem sodišču in po
Navodilih, ki jih izda predsednik računskega sodišča.
" Računsko sodišče se financira iz proračuna.
PREGLED ZAKONODAJE V SVETU
''osamezne države imajo različne ureditve, ki imajo zgodovino osnovo, toda na določeni stopnji razvoja, skupaj s procesi
Gospodarskega in upravnega povezovanja, se pojavljajo že
Standardizirani modeli. Za standardizacijo, razvoj stroke in
"]8todologijo javnega nadzora skrbi Mednarodna organizama vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI- International
rganization of Suprime Audit Instltutions), s sedežem na
^naju, v katero je bilo leta 1991 včlanjenih 153 držav, danes
"Vključuje nad 170 članic. Pomemben dokument te medna'°dne organizacije je Deklaracija s smernicami za finančni
tadzor, s katero je svetovna praksa dobila splošen okvir za
Področje javnih financ oziroma javnega sektorja nasploh.
sl(

[Azijski standardi INTOSAI, sprejeti leta 1989, so sestavljeni
* Štirih delov: osnovna načela, splošni standardi, standardi
Področja dela in standardi poročanja. Osnovna načela so
^stavljena 'z naslednjih zahtev:
" Najvišja revizijska inštitucija mora proučevati usklajenost
Azijskih standardov pri vseh pomembnih vprašanjih;
" Najvišja revizijska inštitucija mora uporabljati lastno prebio v različnih situacijah, ki nastanejo med državnim revidi®njem;
:8povečanjem
javne zavesti je porasla tudi potreba po javni
°d9ovornosti oseb ali inštitucij tako, da je treba izpeljati
™stopke odgovorno in doseči poslovno učinkovitost;
."Razvoj ustreznih sistemov informacij, kontrole, vrednotenja
^ Poročanja v okviru države, bo povečal odgovornost;
"a Poslovodstvo je odgovorno za pravilnost in zadostnost
'unovodskih poročil in drugih informacij;
"Ustrezni organi morajo zagotoviti sprejemanje sprejemljivih
»cunovodskih standardov za poročanje in objavljanje, ki
j^eza potrebam države. Inštltucije, pri katerih poteka revidi^je morajo razviti posebne in merljive cilje in norme uspeš"Dosledna uporaba sprejemljivih računovodskih standardov
[;0ra temeljiti na pošteni predstavitvi finančnega stanja In
pitata poslovanja;
odgovarjajočega sistema interne kontrole zmanjšuje
t"0bstoj
*e9anje pri napakah in nepravilnostih;
"Zakonska določila bodo olajšala sodelovanje pravnih oseb,
jj' katerih se opravlja revizija tako, da bo omogočen pristop
° vseh ustreznih podatkov, ki so potrebni pri oceni dosegala ciljev poslovanja;
Poročevalec

- Vse revizijske aktivnosti morajo biti v okviru mandata
vrhovne revizijske inštitucije;
- Vrhovna revizijska inštitucija mora delovati tako, da razvija
tehnike revidiranja zaradi ugotavljanja uspešnosti;
- Vrhovna revizijska inštitucija se mora izogibati spopadom
interesov med revizorji in institucijami, kjer poteka revizija.
V splošnih standardih so predpisani splošni pogoji za revizorje in vrhovno revizijsko institucijo (predvsem neodvisnost
in pristojnost) ter posamezne politike in postopki.
Standardi področja dela državnega revidiranja obsegajo
splošna poglavja o načrtovanju, nadzoru in pregledu dela,
oceni interne kontrole, stanju in rezultatu revizije ter analizi
finančnih poročil.
Standardi poročanja državnega revidiranja predpisujejo okvir
za revizijsko poročilo, z vključenimi navodili za obliko in
vsebino poročila revizorja.
Obstajajo tudi mednarodni standardi za revizijo javnih odhodkov, ki so jih pripravili na mednarodni federaciji računovodij
(IFAC- Internacional Federation of Accountants). IFAC ima tri
območne organizacije in Zveza evropskih računovodij (FEEFederation des Experts comptables Europeens), ki sodeluje
tudi z Evropsko skupnostjo, ima že preko 300.000 članov.
IFAC se že od leta 1973 ukvarja z izdelovanjem in sprejemanjem računovodskih standardov in njeni standardi podrobno
predpisujejo revidiranje javnega sektorja in tistih pravnih
oseb, ki imajo pretežni del državnega kapitala.
Za revizijo državnih inštitucij in neprofitnih pravnih oseb pa je
Ameriški inštitut za pooblaščene javne računovodje (IACPA)
pripravil lastne standarde (GAAP), na osnovi katerih se opravlja revizija pri vseh subjektih. Sestavljeni so i? desetih standardov, ki so obrazloženi na 300 straneh.
Sama organiziranost parlamentarnega nadzora v svetu je
različna. V Franciji in romanskih državah je to inštitucija
državne uprave, čeprav se imenuje računsko sodišče. Ponekod je to sodišče, kjer so odločitve monokratske, v srednji
Evropi pa so to kolegijski organi.
Ne glede na samo obliko, je vsem tem inštitucijam skupno, da
so neodvisne od vladajoče oblasti. So parlamentarne inštitucije, ki delujejo na osnovi zakona. V nekaterih državah predsednika imenuje vlada ali parlament, toda podrejen je samo
parlamentu. To je model skandinavskih dežel, ki se približuje
srednjeevropskim kolegijskim modelom računskih sodišč.
Parlamentarni nadzor je organiziran tudi v Evropski skupnosti, ki ima računsko sodišče, ustanovljeno kot kolegijalni
organ. V računskem sodišču ima vsaka država svojega člana.
Institucija ima 400 zaposlenih, ki so organizirani po delovnih
skupinah, glede na projekte. Nadzirajo evropske organe, inštitucije in druge organizacije, uprave posameznih držav članic,
ki delujejo v Evropski skupnosti, projekte v državah članic,
prejemnike pomoči in drugih sredstev od Evropske skupnosti.
Predsednika izberejo med dvanajstimi člani, njegov mandat
traja tri leta. Ima veliko samostojnosti, sam avtonomno organizira in načrtuje svoje delo.
Nekaj značilnosti posameznih ureditev:
NEMČIJA
V Nemčiji je nadzor javnih financ urejen z ustavnimi določili
na zvezni ravni in tudi v vseh federalnih enotah. Sedež zvezne
institucije je v Frankfurtu, zunanje enote pa so še v Bonnu in
Berlinu. Na čelu inštitucije sta predsednik in podpredsednik,
ki ju imenuje parlament za dvanajst let. Odločanje v zvezni
instituciji je kolegijalno, odločajo samo predsednik, podpredsednik, direktorji in vodje. V federalnih državah je šestnajst
pokrajinskih inštitucij nadzora, ki odgovarjajo pokrajinskim
parlamentom, imajo pa vse značilnosti vrhovnega nadzora.
Nemški t.i. računski dom, dvor oziroma sodišče je organizirano po funkcionalnem načelu, s posameznimi oddelki za
proračun, socialno skrb, zaščito okolja, itd. ter pregleduje
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poslovanje vseh državnih organov in javnih podjetij. Člani
računskih sodišč imajo podoben status kot sodniki ustavnega
sodišča.

enostopenjski postopek za nadzor javnih financ. Nadzor je
poverjen osebi, ki ga izvaja po naročilu državnega računskega sodišča.

AVSTRIJA

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE PREDLAGANE
UREDITVE
Računsko sodišče je nova institucija, ustanovljena z ustavo.
Sredstva zanjo bo potrebno zagotoviti iz državnega proračuna. Ocena potrebnih sredstev je zaenkrat nemogoča, ker
bo, poleg devetih članov, imelo računsko sodišče svojo notranjo organizacijsko strukturo, za katero bo potrebno zagotoviti
plače in druge osebne prejemke, prostore ter opremo.

Avstrijsko računsko sodišče je tipično monokratska institucija, nima značilnosti sodišča, temveč je to strokovni nadzor
parlamenta. Njegova naloga je, da opravlja finančni nadzor
v skladu z zakonom in o tem poroča parlamentu. Institucija
ima predsednika in podpredsednika z mandatom dvanajst let.
Imenuje ju parlament. Predsednik te nadzorne funkcije je član
vlade, z glasovalno pravico. Avstrijska institucija ima mrežo
internih revizorjev, nima pa pokrajinskih organov. Sedež je na
Dunaju in je prav tako organizirana po funkcionalnem načelu
tako, da nadzoruje prav vse državne aktivnosti, nekatere pa
celo odobrava. V Avstriji so za nadzor izdelali popolnoma
svoje posebne postopke dela. Po nekaterih mnenjih je avstrijska institucija nadzora javnih financ zelo strokovna in sodobna.

Ocenjujemo, da bodo v začetni fazi stroški delovanja manjši,
v naslednjih letih pa se bodo povečevali, ker se bodo morali
člani računskega sodišča seznaniti s tujimi izkušnjami
- sodobno prakso v svetu. Organizacijska shema se bo
morala prilagajati računskim sodiščem v svetu, s katerimi se
bo moralo naše računsko sodišče povezovati in z njimi tudi
sodelovati.

VELIKA BRITANIJA

BESEDILO

Tudi državna revizija v Veliki Britaniji ima zelo dolgo tradicijo.
Predsedujočega v Uradu za državno revizijo t. i. vrhovnega
revizorja (s celotnim imenom: Comptroller General of the
Recept and Issue of Har Majesty's Exchequer and Auditor
General of the Public Accounts) imenuje kralj(ica), na predlog
Spodnjega doma oziroma predsednika vlade, v sodelovanju
s t.i. odborom za javne račune. Odgovarja le kralju oziroma
kraljici, je član spodnjega doma in ima diskrecijsko pravico,
da nadzoruje ekonomičnost, kakovost in učinkovitost katerekoli enote (razen posebnih javnih organov), ki jih imenuje
kralj(ica). Parlamentarna komisija javnih računov pa proučuje
in predstavi Spodnjemu domu finančne ocene Urada za
državno revizijo in imenuje člane in revizorje tega urada.
NIZOZEMSKA
Akt o vladnih računih določa, da Generalno zbornico za
pregledovanje računov sestavljajo trije redni in trije izredni
člani ter tajnik. Predsednik je redni član zbornice, imenovan
s kraljevim odlokom. Zakon omejuje ostale funkcije članov
zbornice, prepoveduje delovanje v primeru sorodstva, postavlja zgornjo mejo službovanja- pri sedemdesetih letih ter
predpisuje tudi pisno prisego o nepodkupljivosti, odkritosti,
marljivosti in nepristranskosti.
Za svoje delo postavljajo člani zbornice lastna standardna
pravila. Pregledujejo dokumente in revidirajo bilance ministrstev, skladov in državnih podjetij, pa tudi ostalo, npr. firm, kjer
ima država vsaj 5% kapitala ali ko to zahteva javni interes.
Poročila o nadzoru posredujejo ministru za finance.
MADŽARSKA
Državno računsko sodišče na Madžarskem je kontrolni organ
parlamenta, podrejen le parlamentu in zakonu. Nadzoruje
upravljanje in izvajanje državnega proračuna, kreditne
odnose madžarske narodne banke in njene podatke o emisiji
bankovcev in kovancev, upravljanje in porabo sklada za socialno zavarovanje, gospodarjenje strank, davčno delovanje,
subvencije iz proračuna in nadzoruje spoštovanje državnega
knjigovodskega reda. Predsednik računskega sodišča sopodpiše pogodbe o najemu kreditov za državni proračun ter ima
tudi pristojnost, da med nadzorom blokira denarna in materialna sredstva, razen sredstev za plače.

ČLENOV:

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za nadzor nad javnimi financami in revizijo računovodskih
izkazov oseb na področju javnih financ se ustanovi računsko
sodišče, kot najvišji organ nadzora državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe.
2. člen
(1) Računsko sodišče je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen državni organ.
(2) Delo računskega sodišča je javno v skladu s tem zakonom3. člen
Sedež računskega sodišča je v Ljubljani.
4. člen
Svojo organizacijo in delo ureja računsko sodišče s poslovnikom in z drugimi splošnimi akti.
II. SESTAVA RAČUNSKEGA SODIŠČA
5. člen
(1) Računsko sodišče ima devet članov.
(2) Člane imenuje državni zbor na predlog predsednika republike za dobo devetih let.
(3) Predsednika računskega sodišča izvolijo člani računskega
sodišča izmed sebe, s tajnim glasovanjem, z večino glasov.
(4) Predsednik računskega sodišča imenuje svojega namestnika izmed članov računskega sodišča.
(5) Za člana se lahko imenuje državljan Republike Slovenijaki ima najmanj visokošolsko izobrazbo, najmanj 15 let delovnih izkušenj na ekonomskem ali pravnem področju in je sta'
najmanj 40 let.

Parlament imenuje predsednika in podpredsednika računskega sodišča, ki imata poslansko imuniteto, ne smeta pa biti
v predhodnih štirih letih člana ministrskega sveta ali v vodilni
funkciji katerekoli stranke in ne starejša kot 70 let.

(6) Najmanj tretjina članov računskega sodišča mora ime"
naziv pooblaščeni revizor.

V zakonu je določena sestava računskega sodišča, nezdružljivost funkcij vseh uslužbencev računskega sodišča in tudi

(7) Člani računskega sodišča organizirajo In vodijo delo posameznih področij.
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(8) Predsednik računskega sodišča obvesti predsednika republike in državni zbor o izteku mandata člana računskega
sodišča najkasneje 6 mesecev pred iztekom mandata.
6. člen

- s članstvom v organih vodenja in nadzora gospodarskih
družb, služb, skladov, zavodov in zadrug:
- s sodelovanjem pri delu državnih organov in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil;
- z opravljanjem kateregakoli poklica in pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije,
razen dejavnosti univerzitetnega učitelja.

(1) Izbiro možnih kandidatov za člane računskega sodišča
fpravi predsednik republike po objavljenem pozivu za zbirale predlogov. Ob pozivu predsednik republike posebej
Povabi k predlaganju možnih kandidatov ekonomski in pravni
akulteti, Slovenski inštitut za revizijo, Zvezo računovodij,
finančnikov in revizorjev in v državnem zboru zastopane politične stranke oziroma skupine poslancev.

(2) Nezdružljivost funkcije iz prvega odstavka tega člena ugotavlja državni zbor.

(2) Predsednik republike določi kandidate za člane računskega sodišča na podlagi obrazloženih predlogov, ki jim je
Predloženo pisno soglasje kandidatov.

(1) Član računskega sodišča je lahko predčasno razrešen
samo, če to sam zahteva, če je kaznovan za kaznivo dejanje
s kaznijo odvzema prostosti ali zaradi trajne izgube delovne
zmožnosti za opravljanje svoje funkcije ali če ne izpolnjuje
pogojev za člana računskega sodišča.

7. člen
(1) Predsednik računskega sodišča vodi poslovanje računskega sodišča in organizira njegovo delo.
(2) Predsednik računskega sodišča zastopa računsko sodišče.
8. člen
(1) Člani računskega sodišča podajo o imenovanju pred
državnim zborom uradno zaprisego, ki se glasi:
^Prisegam, da bom opravljal svoje naloge na podlagi ustave
in zakona, da bom opravljal svoje delo pošteno, vestno in
nepristransko.«
(2) Najkasneje v 3. mesecih po zaprisegi mora član računskega sodišča pričeti z opravljanjem svoje funkcije.
9. člen
(1) Po plači in drugih prejemkih je predsednik računskega
sodišča izenačen s predsednikom državnega zbora.
(2) Po plači in drugih prejemkih so člani računskega sodišča
'zenačeni s podpredsedniki državnega zbora.
(3) Za druge pravice predsednika in članov računskega
sodišča se uporabljajo določbe zakona, ki ureja te pravice za
funkcionarje v državnih organih.
10. člen
(1) Za pravice vodij služb računskega sodišča in svetovalcev
Računskega sodišča do plače, nadomestil ter drugih osebnih
Prejemkov in povračil ter o drugih pravicah se uporabljajo
določbe zakona, ki urejajo to področje za državne uradnike.
(2) Za pravice drugih delavcev računskega sodišča do plače in
do nadomestil ter drugih osebnih prejemkov in povračil ter za
druge pravice se uporabljajo določbe zakona, ki ureja te
Pravice za delavce v državnih organih.
11. člen
Člani računskega sodišča ob imenovanju predložijo pisno
'*iavo državnemu zboru o svojih premoženjskih razmerah
v
c skladu z zakonom o nezdružljivosti opravljanja javne funkije s pridobitno dejavnostjo.
12. člen
(1) Funkcija člana računskega sodišča ni združljiva:
- s funkcijami v državnih organih, v organih lokalnih skupnosti in v organih političnih strank in sindikatov;
Poročevalec

13. člen

(2) Član računskega sodišča je lahko predčasno razrešen, če
tako odloči državni zbor, ko ugotovi, da je nastal razlog iz
prejšnjega odstavka. S tem dnem mu tudi preneha mandat.
14. člen
(1) V primeru predčasne razrešitve ali smrti člana računskega
sodišča mora predsednik republike najkasneje v 30 dneh
predlagati imenovanje novega člana računskega sodišča.
(2) Državni zbor mora imenovati novega člana računskega
sodišča iz prejšnjega odstavka najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga.
15. člen
Člani računskega sodišča ne smejo biti med seboj v krvnem
sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti
pa do četrtega kolena, ali biti med seboj v zakonu ali v svaštvu
do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
prenehala.
16. člen
Sredstva za delo računskega sodišča se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.
III. PRISTOJNOSTI RAČUNSKEGA SODIŠČA
17. člen
(1) Računsko sodišče opravlja nadzor nad poslovanjem:
- pravnih oseb javnega prava,
- drugih oseb civilnega prava, ki prejemajo sredstva iz državnega proračuna in
- ostalih oseb civilnega prava, ki prejemajo sredstva iz proračunov ali drugih virov javnih financ.
(2) Računsko sodišče lahko preverja tudi druge pravne osebe,
v katerih je država udeležena, oziroma je delni lastnik.
(3) Računsko sodišče lahko, zaradi opravljanja nalog iz prejšnjega člena, preveri tudi poslovanje vseh drugih oseb, ki
vstopajo v poslovna razmerja z osebami, ki jih nadzoruje na
podlagi tega zakona in to za obseg sredstev, ki jih prejmejo iz
javnih financ.
18. člen
(1) Računsko sodišče opravlja:
- nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in
učinkovito rabo sredstev javnih financ;
- nadzor nad zakonitostjo posamičnih aktov o izvrševanju
proračunov in finančnih načrtov;
- predhodno revidiranje in revidiranje računovodskih izkazov
proračunov in drugih uporabnikov javnih financ;
- nadzor nad pobiranjem javnih dajatev;
- svetovanje javni upravi,
- druge naloge, določene z drugimi zakoni.
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(2) Zaradi nadzora nad poslovanjem morajo osebe iz prvega
odstavka 17. člena tega zakona vsako leto predložiti računskemu sodišču načrte poslovanja in poročila o poslovanju.
(3) Revidiranje se obvezno opravlja enkrat letno za državni
proračun, za Banko Slovenije, za sklade, ki jih je ustanovila
Republika Slovenije ter za Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje Slovenije in
Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije. Revidiranje se mora
opraviti pred obravnavo na, z zakoni ali z drugimi akti, določenih organih.
(4) Računsko sodišče lahko opravi nadzor oziroma revidira
računovodske izkaze tudi na zahtevo državnega zbora, vlade
in pristojnih ministrstev ter organov lokalne samouprave.
(5) Revidiranje računovodskih izkazov pri drugih nadzorovanih osebah iz 17. člena se opravlja v skladu z letnim programom Računskega sodišča ter v skladu z odločitvami predsednika računskega sodišča o pogostosti nadzora.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA
19. člen
(1) Računsko sodišče vodi postopek nadzora in revidiranja po
tem zakonu in drugih predpisih, ki urejajo področje javnih
financ.
(2) Stranka v postopku je uporabnik sredstev javnih financ (v
nadaljnjem besedilu: revidirana oseba).
20. člen
(1) Računsko sodišče odloča v postopku nadzora in revidiranja na prvi in drugi stopnji.
(2) V postopku nadzora in revidiranja na prvi stopnji odloča
senat treh članov računskega sodišča.
(3) V postopku na drugi stopnji odloča senat petih članov, ki
ga vodi predsednik računskega sodišča. Člani senata na drugi
stopnji ne smejo biti udeleženi v postopku na prvi stopnji.
21. člen
(1) Po končanem postopku pri revidirani osebi vodja službe
izda predhodno poročilo. Predhodno poročilo predloži
v obravnavo in pripombe revidirani osebi in njenim pooblaščenim organom, ki se morajo o njih pisno izjaviti v roku 15.
dni.
(2) Na podlagi pripomb revidirane osebe sprejme tričlanski
senat članov računskega sodišča poročilo, ki ga predloži
revidirani osebi.
(3) Zoper poročilo lahko revidirana oseba vloži ugovor v roku
30 dni na petčlanski senat računskega sodišča na drugi
stopnji.
(4) Senat na drugi stopnji sprejme dokončno poročilo, zoper
katerega ni dopusten upravni spor.
22. člen
(1) Računsko sodišče revidira računovodske izkaze oseb iz 3.
odstavka 17. člena tako, da zanje izda mnenje o načrtih
poslovanja in o računovodskih izkazih, v skladu s tem zakonom.
(2) Če ima oseba že revidirane računovodske izkaze v skladu
z drugim zakonom, lahko računsko sodišče izda mnenje že na
podlagi mnenja iz revidiranega računovodskega izkaza.
(3) Računsko sodišče lahko zahteva dodatna pojasnila in tudi
samo lahko preveri potrebne podatke in informacije.
(4) Predhodno poročilo, poročilo in dokončno poročilo lahko
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vsebuje mnenje brez pridržkov (pozitivno mnenje), mnenje
s pridržkom, negativno mnenje o predmetu revidiranja z obrazložitvijo mnenja s pridržkom in negativnega mnenja ter pred;
log priporočil revidirani osebi, državnemu zboru in lokalni
skupnosti glede ukrepov za odpravo nepravilnosti in priporočil za delo državnih organov in drugih oseb.
23. člen
(1) Za odpravo dejanj, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi
predpisi izda računsko sodišče nalog za odpravo že med
postopkom nadzora in revidiranja.
(2) Zoper nalog lahko revidirana oseba vloži ugovor v 8. dneh.
O ugovoru določa senat iz 3. odstavka 21. člena tega zakona.
(3) Nalog mora revidirana oseba izvršiti v roku 15 dni.
24. člen
Predsednik računskega sodišča predloži poročilo o opravljenem nadzoru državnemu zboru, predsedniku vlade in pristojnemu ministrstvu ali pristojni lokalni skupnosti.
25. člen
Računsko sodišče mora pri svojem delu varovati državne,
uradne, poslovne, industrijske in vojaške skrivnosti nadzorovanih in revidiranih oseb.
26. člen
Če obstaja utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje,
gospodarski prestopek ali prekršek, vloži računsko sodišče
ovadbo oziroma predlog pred pristojnim organom.
27. člen
Člani računskega sodišča ne smejo odločati o zadevi, Pr'
kateri so z revidirano osebo, njenimi zakonitimi zastopniki ali
člani organov upravljanja ali odgovornimi osebami v sorodstvenih vezeh iz 15. člena tega zakona.
28. člen
(1) Računsko sodišče lahko za opravljanje posameznih strokovnih opravil imenuje tudi neodvisne strokovnjake in Izvedence za posamezna področja.
(2) Neodvisni strokovnjaki in izvedenci so v zvezi z opravljanjem nalog iz prejšnjega odstavka dolžni zapriseči, da»bodo
trajno varovali vse informacije in vsa spoznanja, ki so državna,
uradna, poslovna, industrijska in vojaška skrivnost, v skladu
z zakonom in z akti, ki jih izda predsednik računskega
sodišča.
29. člen
(1) Računsko sodišče lahko:
- zahteva takoj vsa obvestila, ki se mu zdijo potrebna;
- zahteva, da se mu pošljejo vse knjigovodske listine in drugi
dokumenti (pisma, pogodbe);
- opravi pregled knjigovodskih listin in drugih dokumentov,
ki so v zvezi s poslovanjem;
- opravi ostala preverjanja, ob prisotnosti pooblaščen«
osebe.
(2) Delavci računskega sodišča, ki so v skladu s poslovnikom
pooblaščeni delavci, imajo pravico vstopiti in pregledati prostore, objekte ter naprave pri osebah, ki jih nadzorujejo.
30. člen
(1) Če je računsko sodišče ugotovilo hujše nepravilnosti,
škode ali zlorabe lahko predlaga, da morajo osebe iz 1
odstavka 17. člena takoj razrešiti dolžnosti odgovorne oseba
in računovodje.
poročevalec

(2) Ugovor odgovorne osebe in računovodje zoper zahtevo
računskega sodišča ne zadrži izvršitve.
31. člen
Računsko sodišče predloži najmanj enkrat letno državnemu
zboru poročilo o svojem delu.
V. KAZENSKE DOLOČBE
32. člen
Odgovorna oseba pravne osebe iz 17. člena tega zakona se
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev:
- če ne predloži računskemu sodišču načrtov poslovanja in
poročil o poslovanju (drugi odstavek 18. člena);
- če ne izvede naloga za odpravo dejanj, ki so v nasprotju
z zakoni in drugimi predpis (23. člen);
- če ne pošlje takoj vseh obvestil, knjigovodskih listin in
drugih dokumentov oziroma če nasprotuje pregledu knjigovodskih listin in drugih dokumentov in ostalih preverjanj,
kadar računsko sodišče to zahteva (29. člen).

- če ne razreši dolžnosti odgovorne osebe in računovodja (1.
odstavek 30. člena).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(1) Računsko sodišče prične z delom v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona, vendar najkasneje do 1. septembra
1994.
(3) Računsko sodišče sprejme poslovnik najkasneje v treh
mesecih po začetku delovanja.
34. člen
(1) Nedokončane zadeve v postopkih revizije lastninskega
preoblikovanja, ki jih je Služba družbenega knjigovodstva
v Republiki Sloveniji začela na podlagi sklepov po zakonu
o lastninskem preoblikovanju podjetij, dokonča računsko sodišče.
35. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
1. V 150. členu Ustave Republike Slovenije je določen institut
zakonitosti, namembnosti in učinkovitosti uporabe sredstev
računskega sodišča. Računsko sodišče je najvišji organ konjavnih financ in kot predhodno revidiranje in revidiranje račutrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne
novodskih izkazov subjektov javnih financ.
porabe.
Poleg tega predlagamo, da se pristojnost računskega sodišča
S predloženim zakonom se uvaja računsko sodišče kot najnanaša tudi na nadzor nad pobiranjem javnih dajatev. Ta
višji kontrolni organ sredstev javnih financ v najširšem
nadzor se nanaša na ugotavljanje korektnosti pri pobiranju
pomenu besede.
dajatev v tem smislu, da se pobere toliko dajatev kot je
predpisano z zakoni in na enakopravnost vseh zavezancev za
2. Računsko sodišče je v razmerju do drugih državnih orgadajatve v razmerju do državnih organov, ki skrbijo za pobiranov samostojen in neodvisen državni organ, saj je na ta način
nje davkov.
zagotovljena neodvisnost pri nadzoru porabe javnih financ in
pri reviziji vseh subjektov javnega financiranja.
Nadalje predlagamo, da se pristojnost računskega sodišča
nanaša tudi na svetovanje javni upravi. Na ta način je vnaprej
Z zakonskimi določbami je po našem mnenju potrebno podzagotovljeno sodelovanje računskega sodišča pri posamezpreti neodvisnost računskega sodišča tako, da bo lahko izpolnih odločitvah javne uprave tako, da bi se vnaprej preprečile
njevalo svoje dolžnosti kot najvišji organ kontrole državnih
kršitve računovodskih in drugih standardov ter predpisov. Na
računov, državnega proračuna in vse javne porabe.
ta način ni zagotovljena le kontrolna funkcija računskega
Zato je predvideno, da svojo organizacijo in delo ureja računsodišča temveč tudi svetovalna funkcija kot ena pomembnejsko sodišče s svojim poslovnikom in drugimi akti.
ših funkcij v procesu nadzorovanja pridobivanja in porabe
sredstev javnih financ.
3. Predlagamo, da se računsko sodišče ustanovi kot kolegijalni organ, v katerega sestavi je 9 članov.
7. Pristojnost računskega sodišča se nanaša na nadzor nad
vsemi subjekti javnih financ, nad Banko Slovenije in nad
člane naj bi imenoval Državni zbor na predlog predsednika
vsemi drugimi osebami v delu, ki se nanaša na povezavo
Republike. Člani računskega sodišča naj bi bili pravni in
s sredstvi javnega financiranja.
ekonomski strokovnjaki in starejši od 40 let. Njihov mandat
naj bi trajal 9 let. Vsak član računskega sodišča bi bil odgovoZa nemoten nadzor so vsi subjekti nadzora dolžni pošiljati
ren za svoje delovno področje (npr. za izdatke na področju
računskemu sodišču načrte poslovanja ter poročila o posloplač, obrambne izdatke, za socialne izdatke, za investicije na
vanju. Računsko sodišče naj bi obvezno enkrat letno revidicestah, itd.).
ralo državni proračun, Banko Slovenije, sklade, ki jih je ustanovila Republika Slovenija ter zavode s področja socialnega
4 Zaradi izjemne odgovornosti članov računskega sodišča in
zavarovanja. Revizija bi morala biti opravljena pred obravnapotrebne vzpostavitve njihove kredibilnosti predlagamo, da
vanjem zaključnih računov teh oseb pred ustreznimi organi.
~ je funkcija člana računskega sodišča nezdružljiva z opravljanjem raznih funkcij in pridobitne dejavnosti, razen poklica
Revidiranje vseh drugih subjektov naj bi bilo opravljeno
univerzitetnega učitelja;
v skladu s programom računskega sodišča.
~ člani računskega sodišča podajo po imenovanju prisego
pred člani Državnega zbora;
~ člani računskega zbora predložijo Državnemu zboru ob
8. Računsko sodišče bo vodilo postopek nadzora v skladu
nastopu mandata tudi izjavo o svojih premoženjskih razs tem zakonom, ki se nanašajo na posamezna področja.
merah.
5. Nadalje predlagamo ustrezni položaj predsednika in članov
sodišča, ki je primerljiv s položaji v drugih državah. Prav tako
predlagamo, da se proračun Računskega sodišča obravnava
Posebej.
6. Pristojnosti računskega sodišča se nanašajo na opravljanje
nadzora nad poslovanjem subjektov javnih financ v smislu
poročevalec

Postopki nadzora in revidiranja ter izdajanja poročil so predvideni v skladu z mednarodnimi standardi za področje javne
revizije.
Računsko sodišče bo dolžno vsa dokončna poročila o opravljeni reviziji posredovati državnemu zboru, predsedniku vlade
in pristojnemu ministrstvu ali pristojni lokalni skupnosti.
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visne strokovnjake in izvedence za posamezna področja, ki
morajo pri opravljanju teh opravil trajno varovati vse informacije in spoznanja kot državno, uradno, poslovno, industrijsko
ali vojaško skrivnost.
12. O svojem delu mora računsko sodišče najmanj enkrat
letno poročati Državnemu zboru.
13. Predvideno je, da računsko sodišče prične z delom v treh
mesecih po uveljavitvi zakona, vendar najkasneje do 1. septembra 1994. Na ta način je omogočeno prehodno obdobje,
v katerem se bo računsko sodišče organiziralo, sprejelo
poslovnik o svojem delu in lahko pričelo z opravljanjem nadzora in revidiranja sredstev javnih financ v Republiki Sloveniji.

9. Z zakonom so posebej določena pooblastila, ki se nanašajo
na možnost računskega sodišča, da pridobi vse podatke,
relevantne za izpeljavo revizije in da ima pri tem tudi pravico
vstopiti in pregledati prostore, objekte in naprave pri osebah,
ki jih nadzoruje.
10. Zaradi doslednega izvrševanja nadzora je predvidena tudi
možnost, da lahko računsko sodišče predlaga razrešitev
odredbodajalcev in računovodij v primeru hujših nepravilnosti, škod ali zlorab.
11. Nadalje je predvideno, da lahko za opravljanje posameznih strokovnih opravil računsko sodišče pridobi tudi neod-

*
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edlog zakona o PORAVNAVANJU OBVEZNOSTI DO BANK IZ
IZPLAČANIH DEVIZNIH VLOG - EPA 482 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 61. seji dne 23. decembra
'993 določila besedilo:
~PREDLOGA ZAKONA O PORAVNAVANJU OBVEZNOSTI DO BANK IZ IZPLAČANIH DEVIZNIH VLOG,
Ji vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
'lena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za
^io zbora v januarju 1994.

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu
za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

gdlog zakona o poravnavanju obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog
od
'ikaz stanja in razlogi za izdajo zakona
•izno
varčevanje je bilo v preteklosti pomemben vir finanč'a varčevanja, zato je za devizne vloge jamčila federacija.
[Pa je finančni trg v bivši Jugoslaviji imel vse lastnosti
^vitega finančnega sistema, so se ta sredstva usmerjala
™speševanje ekstenzivnega gospodarskega razvoja brez
"tevanja minimalnih ekonomskih kriterijev.
f"® so imele tako predpisano zgornjo mejo za obseg deviz, Sredstev, ki so jih lahko imele na svojih računih, preostaja so morale prodati na deviznem trgu. Finančna sredJ9rki so jih banke pridobile na ta način, so banke morale
: iati v plansko določene panoge in podjetja, kar ni zago, lalo njihove učinkovite uporabe in plačila ob zapadlosti
®*nosti. Zaradi tega so se banke začele srečevati z velikim
J?lom slabih kreditov, prav tako pa so jih bremenile tečajne
'ta, ki so nastajale zaradi visoke stopnje inflacije.
^ država zadržala interes bank za zbiranje deviznih pri%>v, je leta 1977 z zakonom o deviznem poslovanju in
."'•nih
odnosih s tujino omogočila bankam, da so devizne
6
deponirale pri Narodni banki Jugoslavije, v zameno pa
, 1?nke od Narodne banke Jugoslavije prejele brezobrestni
J " v dinarski protivrednosti depozita po tečaju na dan
Poniranja. Ob uveljavitvi tega zakona se je celotna višina
''nih vlog pri bankah prenesla na Narodno banko Jugosla|S t. j. pro forma načinom, to je brez prenosa efektivnih
■ *• V nekaj letih je bil končni efekt takšnega postopka
hiranja deviznih vlog ta, da je bilo v Narodni banki
slavije dejansko deponirano le okoli 17 odstotkov deviznog, ostalo pa le obračunsko. Tečajne razlike iz deviza
if varčevanja pa so se kljub temu v celoti prenašale na
. °dno banko Jugoslavije, ki jih je pokrivala v zelo omejeobsegu, sicer bi se na tej osnovi kreirale ogromne koliPrimarnega denarja brez realne podlage.
plačilno bilančnih težav in akumuliranja tečajnih razlik
kritja,
kar je povečevalo javni dolg v Jugoslaviji, je bila
j ece leta 1988 s spremembo zakona o deviznem poslovanju
k7 na možnost deponiranja deviznih vlog pri Narodni
Jugoslavije, ker je zaradi pospešene depreciacije
®aria ter stagniranja ali celo zmanjševanja deviznega varčer Problematika pokrivanja akumuliranih tečajnih razlik pri
{ °dni banki Jugoslavije postala akutna. Narodna banka
»Oslavije
in federacija sta poskušali reševati te probleme,
ar
zaradi ogromnih materialnih posledic, ki bi jih zahte_ Pokrivanje tečajnih izgub, in zaradi različnih interesov
iL ^ljk do celovitih ukrepov ni prišlo. Banke pa so v tem
W°bju normalno poslovale z občani na področju deviznega
Rvanja, zaradi česar so se soočale z visokimi tečajnimi
'kami zaradi močne precenjenosti dinarja, ki je bila najbolj
lf
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očitna predvsem v letu 1990. Problemi so se prelagali na ravni
federacije iz leta v leto z zakoni o začasnih ukrepih. Zadnji
začasni zakon je prenehal veljati novembra 1990.
Ob koncu leta 1990 in začetku leta 1991 so se banke v Sloveniji zaradi intenzivnega zniževanja ravni deviznega varčevanja, ki je bilo izraz politične nestabilnosti in zmanjševanja
zaupanja varčevalcev v bančni sistem, znašle v položaju, ko
zaradi plačilno bilančnih težav niso mogle več tekoče izplačevati deviznih vlog občanom. Zaradi osamosvojitvenih priprav
in omejenega pristopa do deviznega trga so banke vsaka po
svoje reševale nastale probleme. Ene so devizne vloge izplačevale, druge pa ne, kar je povzročilo veliko negodovanje
varčevalcev in zelo različno stanje po posameznih bankah.
Zaradi neskladja med rastjo DEM in domače valute so se
banke morale zadolževati, da so lahko izplačevale devizne
vloge, kar jim je povzročilo dodatne stroške in poslabšalo
likvidnostno stanje.
Ob osamosvojitvi je Republika Slovenija v Ustavnem zakonu
za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91) uredila prenos
jamstva za devizne vloge v bankah na ozemlju Republike
Slovenije iz federacije na Republiko Slovenijo. Z namenom
urejanja problema deviznih vlog je bil v novembru leta 1991
dan v obravnavo zakon o spreminjanju deponiranih deviznih
vlog občanov pri Narodni banki Jugoslavije v dolg Republike
Slovenije in o izdajanju obveznic na podlagi deviznih vlog
občanov pri bankah v Republiki Sloveniji. Zakon je bil po
obravnavi na posameznih zborih Skupščine Republike Slovenije preoblikovan v skladu s pripombami poslancev, kljub
temu pa je bila njegova obravnava ustavljena v februarju 1992.
Za možnost pričetka sanacije bank sta bila nato v juniju 1992
predlagana in kasneje sprejeta dva zakona, ki urejata tudi
problematiko deviznih vlog. Prvi zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št. 7/93) ureja
problem neizplačanih deviznih v.log za vse banke, ki so do leta
1988 morale devizne vloge deponirati pri Narodni banki Jugoslavije. Drugi zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdanih zaradi sanacije bank in hranilnic (Ur. I. RS, št. 57/
92), pa ureja problem izplačanih deviznih vlog pri bankah, ki
so po predlogu Agencije Republike Slovenije za sanacijo
bank in hranilnic uvrščene v proces sanacije. Ker je po prvotnem programu sanacije po predlogu Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic bila v ta proces vključena
večina bank, ki so izplačale devizne vloge, se je s tem zakonom reševal tudi problem izplačanih deviznih vlog. Proces
sprejemanja obeh zakonov v Skupščini se je precej podaljšal,
v drugi polovici leta 1992 pa je nastalo na bančnem področju
veliko sprememb. Tako se je v nekaterih bankah položaj
izboljšal v tolikšni meri, da v njih po določilih zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Ur. I.
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RS, št. 1/91 in 46/93) ni več potrebno uvesti predsanacijskega
oz. sanacijskega postopka.
Državni zbor Republike Slovenije je ob razpravi zakona
o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog sprejel sklep, da Ministrstvo za finance pripravi rešitve za tiste
banke, ki so že izplačale devizne vloge in ne spadajo med tiste
banke, v katerih bo uveden postopek sanacije. Zato je Ministrstvo za finance pripravilo predlog zakona o poravnavanju
obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog, ki ureja to
problematiko.
2. Poglavitne rešitve
Temeljne rešitve v zakonu so:
1. zakon vzpostavlja institucijo obveznosti države do bank iz
naslova izplačanih deviznih vlog občanov, vloženih v bankah
na ozemlju Republike Slovenije, ki so jih banke deponirale pri
Narodni banki Jugoslavije in izplačale vlagateljem do 31. 12.
1992, in sicer v tistih bankah, v katerih do dneva uveljavitve
tega zakona ni bil uveden sanacijski postopek v skladu
z zakonom o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank
in hranilnic;
2. zakon temelji na načelu, da se bankam, ki so predmet
urejanja po tem zakonu, nadomesti sredstva, ki so jih banke
porabile, ko so postopno izplačevale devizne vloge svojim
varčevalcem do konca leta 1992 na njihove stroške;

blike Slovenije, ki so jih banke deponirale pri Narodni
Jugoslavije in izplačale vlagateljem do 31. decembra 1992
nadaljnjem besedilu: izplačane devizne vloge), in sicer II tre
tistih bankah v katerih do dneva uveljavitve tega zakona "i*',.
uveden sanacijski postopek v skladu z zakonom o predsa'in 'ipi
ciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Uradni!
RS, št. 1/91 in 46/93).
2. člen

#ed
P£
Obveznosti, ki izvirajo iz terjatev bank do Narodne barJI?PE
Jugoslavije iz izplačanih deviznih vlog (v nadaljnjem beserld) l*<>o
obveznosti do bank), prevzame Republika Slovenija
pogoji, določenimi s tem zakonom.
Srec

3. člen

Obveznosti do bank ugotovi Banka Slovenije po stanju ifl:pHfc
čanih deviznih vlog na dan 31. decembra 1992, preračuna"
v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31. dec«5
bra 1992, s pripisanimi obrestmi po 6-odstotni letni obre " Pra<
meri od 1. januarja 1991 do 31. decembra 1992.
Za ugotovitev obveznosti do bank po prejšnjem odstaj
morajo banke sporočiti Banki Slovenije na njeno zajijjj
potrebne podatke v roku in na način, kot to določi "" eF
Slovenije.
4. člen

3. obveznostni do bank prevzame Republika Slovenija pa
zahtevo posamezne banke;

Obveznost do banke prevzame Republika Slovenija na ;
tevo posamezne banke.

4. deviznih vlog v poslovnih enotah bank v drugih republikah
bivše Jugoslavije zakon ne ureja, ker bodo predmet urejanja
delitvenih bilanc bivše Jugoslavije v procesu sukcesije;

Banka lahko predloži zahtevo iz prejšnjega odstavka Mnis'
stvu za finance v roku 30 dni po pismenem pozivu Minist'5'
za finance za predložitev zahteve.

5. banke bodo za dolg prejele obveznice z rokom zapadlosti
31. 12. 2022, na predlog posamezne banke ali skupine bank
pa se po petih letih od uveljavitve zakona lahko izdajo obveznice z drugačnim rokom zapadlosti;
6. obresti se posamezni banki izplačajo pod pogojem, če
banka izkazuje negativno davčno osnovo oziroma izgubo
v obračunu davka od dobička pravnih oseb za določeno
poslovno leto, vendar najdalj do leta, v katerem banka prvič
izkaže pozitivno davčno osnovo oziroma dobiček ali prvi
izplača dividendo svojim delničarjem;

5. člen
Terjatve banke do Narodne banke Jugoslavije iz izplačare
deviznih vlog, za katere je banka predložila zahtevo za P
zem obveznosti po prejšnjem členu, se s pogodbo prene#
na Republiko Slovenijo.
Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene z banko minista'1
finance.
6. člen

7. sredstva za izplačilo dolga in obresti se zagotovijo v proračunu in iz virov prodaje državnega kapitala;

Za prevzete obveznosti do bank bo Republika Slovenija'2
čila bankam obveznice.

8. s predlagano rešitvijo se minimizira obveznost iz naslova
plačevanja obresti za javni dolg na osnovi izplačanih deviznih
vlog.

Obveznice iz prejšnjega odstavka dospeio v plačilo 31
2022.

3. Finančne posledice zakona
S sprejetjem zakona se bo javni dolg Republike Slovenije
povečal za okoli 493 mio DEM. Glede na to se bodo povečale
tudi proračunske obveznosti za servisiranje tega dolga oziroma za izplačevanje obresti bankam. Izplačevanje obresti pa
bo odvisno od poslovnega rezultata bank. Glede na poslovne
rezultate bank za leto 1992 predvidevamo, da bo vsaj v nekaj
prvih letih potrebno izplačati obresti za približno tretjino
prevzetega dolga, kar bo znašalo okoli 10 mio DEM na leto. Za
naslednja leta pa pričakujemo, da se bo stanje v bankah
izboljšalo in bo proračunska obveznost iz tega naslova
manjša.

Banki, ki je sklenila pogodbo po 5. členu tega zakona, P1$1,
dajo obresti na glavnico po 6-odstotni letni obrestni me'
sicer:
- za leto 1993 banki, ki izkazuje negativno davčno os"£
v obračunu davka od dobička pravnih oseb za leto 1993- za leta po 1. 1. 1994 banki, ki izkazuje izgubo v
obračunu davka od dobička pravnih oseb, vendar najda'1 j
leta, v katerem prvič izkaže pozitivno davčno osnovo oZ><°
dobiček ali preveč izplača dividendo svojim delničarjem
Če je višina negativne davčne osnove oziroma izgube m®2jj
od zneska obresti, pripada banki znesek obresti le do v's
negativne davčne osnove oziroma izgube.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
S tem zakonom se ureja način poravnavanja obveznosti iz
naslova deviznih vlog, vloženih v banke na območju Repu22

7. člen

Obresti iz prejšnjih odstotkov se izplačajo banki do n,
tekočega leta za preteklo leto po opravljeni davčni ko 1J
obračuna davka od dobička posamezne banke in na osi
revidiranih računovodskih izkazov bank.
po roče v*''' '

8. člen

13. člen

bresti za leto 1993 se pripišejo glavnici.
L.
laifipis obresti glavnici opravi Ministrstvo za finance.
9. člen
Ravnica in obresti se izplačajo bankam v domači valuti po
"sdnjem tečaju Banke Slovenije za DEM, ki velja na dan
bai^Padlosti obveznosti do bank oziroma na dan 31. 12. vsako
;ed'^o za obračun obresti.
aP
10. člen
i'edstva za poravnavo obveznosti do bank In obresti se
"flotovijo v proračunu Republike Slovenije in iz virov prodaje
izp davnega kapitala.
na"
ace"
11. člen
res'
Savice iz obveznic zastarajo v treh letih po dnevu dospetja.
1

12. člen
Ja"1!!,'Publika Slovenija izda in izroči bankam obveznice iz 6.
vl
«na tega zakona po preteku treh let od njegove uveljavitve.
°samezni banki se za celoten znesek prevzete obveznosti
'ida
praviloma ena obveznica, na predlog banke na njen
ilr
ošek pa se lahko izda več obveznic z nižjo apoensko
trukturo.

Obveznice se ne smejo prenašati na druge osebe v obdobju
5 let od uveljavitve tega zakona, razen na Banko Slovenije.
Do izdaje obveznic lahko banke odstopijo terjatev iz 5. člena
tega zakona samo Banki Slovenije.
Po petih letih se obveznice lahko prenašajo na druge osebe
samo s soglasjem Ministrstva za finance.
14. člen
Če je v banki, ki je prejela obveznice, uveden sanacijski
postopek po uveljavitvi tega zakona, se izročene obveznice
lahko zamenjajo z obveznicami, ki jih izda Agencija Republike
Slovenije za sanacijo bank in hranilnic, v skladu z zakonom
o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi
sanacije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 57/92).
15. člen
Podrobnejšo vsebino, način izdaje in uporabo obveznic iz 6.
člena tega zakona predpiše Vlada Republike Slovenije.
16. člen
Republika Slovenija lahko po petih letih od uveljavitve tega
zakona izda na predlog posamezne banke ali skupine bank
obveznice z drugačnim rokom zapadlosti. O spremembi
zapadlosti obveznic odloča Vlada Republike Slovenije.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
') Uvod
Z*kon
o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih devizJ16r"' vlog ureja način poravnavanja obveznosti, ki izvirajo iz
' ]atev določenih bank do Narodne banke Jugoslavije v zvezi
* deviznimi vlogami občanov, vloženimi v banke na ozemlju
3rPublike Slovenije, ki so jih te banke deponirale pri Narodni
*ki Jugoslavije in izplačale do 31. 12. 1992.
jfkon je pripravljen na osnovi sklepa, ki ga je Državni zbor
Publike Slovenije oblikoval ob obravnavi in sprejemanju
*kona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih
, °9 in ki nalaga Ministrstvu za finance, da pripravi rešitve za
[sfe banke, ki so že izplačale devizne vloge in ne sodijo med
'sfe, v katerih bo uvedena sanacija. Področje problematike
zvezi s slabo aktivo bank, ki je posledica deponiranja devlzvlog pri Narodni banki Jugoslavije in katere so banke
ar
čevalcem že izplačale, je za tiste banke, ki so že predmet
Racije,
uvrščena med slabo aktivo, ki se bo reševala v pro6s
" sanacije.
^'Siria terjatev bank do Narodne banke Jugoslavije na dan 31.
£ 1992 s pripisanimi 6-odstotnimi obrestmi za leti 1991 in
*92 znaša približno 1.972 mio DEM. Od tega se okoli 931 mio
"cM rešuje po zakonu o poravnavanju obveznosti iz neizpia*nih deviznih vlog. Po zakonu o jamstvu Republike Slovenije
* obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic, se
8
su;e višina - izplačanih deviznih vlog za banke, ki so že
yedmet
sanacije in sicer ta vsota znaša okoli 548 mio DEM.
a
ko ostane razlika okoli 493 mio DEM, ki se bo urejala po
l(0nu
mf
o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih
ffiznih vlog in ki pomeni povečanje javnega dolga Repu"Ukr
ke Slovenije iz tega naslova.
Ha
^ Podlagi proučitve problematike deponiranih deviznih vlog
prodni banki Jugoslavije in še posebej izplačanih deviznih
''or
'9 za tiste banke, ki niso predvidene za sanacijo, in glede na
'aeP Državnega zbora Republike Slovenije, je Ministrstvo za
' nce pripravilo zakonsko rešitev, ki ureja to problematiko.
u^ročje, ki ga obravnava navedeni zakon, je bilo v letih 1991
'992, ko se je v Skupščini Republike Slovenije obravnaval
t Poročevalec

predlog zakona, ki je urejal problem deponiranih deviznih
vlog bank pri Narodni banki Jugoslavije, vedno predmet
posebne pozornosti. V razpravah o tej problematiki je bilo
pogosto zastopano stališče, da naj se z zakonom uredi samo
način reševanja za neizplačane devizne vloge. V skladu z razpravami se zato ni predlagal način reševanja te problematike,
ko sta bila predlagana sedaj že sprejeta zakona in sicer zakon
o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog in
zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznice, izdane
zaradi sanacije bank in hranilnic. Prevladovalo je namreč
mnenje, da morajo
v procesu prestrukturiranja gospodarstva
in bančnega1 sektorja vsi subjekti nositi določen delež bremena, ki ga ta proces prinaša s seboj. Za banke, ki so po
programu Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in
hranilnic predvidene za sanacijo, se problem izplačanih
deviznih vlog rešuje v zakonu o jamstvu Republike Slovenije
za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic. Vendar
pa bodo te banke vključene v proces sanacije, kar pomeni, da
bodo nosile tudi vse posledice, ki jih proces sanacije prinaša
s seboj.
a) Dosedanje urejanje problematike deponiranih deviznih
vlog
Problematika deponiranih deviznih vlog se je začela v Sloveniji prvič reševati oktobra 1991, koso zbori Skupščine Republike Slovenije na sejah dne 7. oktobra 1991 obravnavali
predlog za izdajo zakona o spreminjanju deponiranih deviznih vlog občanov pri Narodni banki Jugoslavije v dolg Republike Slovenije in o izdajanju obveznic na podlagi deviznih
vlog občanov pri bankah v Republiki Sloveniji. Poslanci so po
obravnavi predloga zakona z osnutkom zakona naložili Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije nalogo, da pri
pripravi predloga zakona prouči in ustrezno upošteva stališča
in pripombe delovnih teles Skupščine in delegatov na sejah
zborov. Bruto pristop k reševanju deponiranih deviznih vlog
je bil v razpravi ob tem zakonu kot način reševanja te problematike zavrnjen, poslanci pa so prav tako opozarjali na visok
javni dolg, ki bo posledica sprejetja tega zakona. Poslanci so
tudi predlagali, da je potrebno breme prestrukturiranja bolj
enakomerno prerazporediti na vse subjekte, ki so vključeni
v ta proces.
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V skladu s pripombami in stališči zborov je predlagatelj pripravil predlog zakona in ga nato poslal v obravnavo v Skupščino Republike Slovenije na seje zborov dne 11. 12. 1991.
Družbenopolitični zbor je obravnavo predloga odložil, ostala
dva zbora pa sta predlog zakona obravnavala, pri čemer pa je
Zbor občin sprejel sklep, da naj predlagatelj zakona v skladu
z razpravo na zboru pripravi nov predlog zakona.
Izvršni svet Skupščine Slovenije je nato na seji 14. 12. 1991
sprejel nov predlog zakona z naslovom zakon o spreminjanju
deviznih vlog občanov pri Narodni banki Jugoslavije v dolg
Republike Slovenije, in ga je nato poslal v obravnavo na seje
zborov. Ker pa je to bil nov predlog zakona, so ga morala
obravnavati tudi vsa pristojna skupščinska telesa.
Obravnava na zborih je bila tako preložena na leto 1992.
Posamezni zbori pa so tudi v letu 1992 prelagali obravnavo
zakona in čakali na obravnavo zakona na posameznih skupščinskih telesih. Zakonodajno-pravna komisija Skupščine
Republike Slovenije je sicer imela na dnevnem redu seje dne
6. 2. 1992 novi predlog zakona, vendar komisija predloga ni
podrobneje obravnavala.
Odbor Skupščine Republike Slovenije za proračun in javne
finance pa na seji dne 5. 2. 1992 predloga zakona ni obravnaval, ker so po njegovem mnenju nastopile nove okoliščine na
tem področju. Odbor je tako ugotovil, da se del problemov
izplačevanja deviznih vlog državljanom Republike Slovenije
rešuje s konverzijo deviz v tolarje za nakupe stanovanj po
stanovanjskem zakonu, da so banke začele z izplačili deviznih
vlog in njihove tolarske protivrednosti v okviru možnosti svojih deviznih in tolarskih sredstev in da se je preko Agencije RS
za sanacijo bank in hranilnic začel pripravljati sanacijski program celotnega bančnega sistema, ki bo vključeval tudi razreševanje problema deviznih hranilnih vlog. Na osnovi navedenih ugotovitev in spremenjenih pogojev v zvezi s predlaganim
zakonom je odbor predlagal zborom Skupščine Republike
Slovenije, da sprejmejo naslednji sklep:
- Vlada Republike Slovenije naj pripravi novo stališče oziroma svoj odnos do predloga zakona o spreminjanju deviznih
vlog občanov pri Narodni banki Jugoslavije v dolg Republike
Slovenije in zakon umakne, če ugotovi, da ni več potreben.
Problemi v bančnem sistemu pa so v letu 1992 začeli postajati
vedno bolj pereči, zato je Strokovni svet Agencije Republike
Slovenije za sanacijo bank in hranilnic pripravil nove osnutke
programa sanacija bank. Za začetek procesa sanacije bank,
v katerem bi se rešil tudi problem deviznih vlog, pa je bila
potrebna še posebna zakonska predlaga. Osnovna podlaga
za začetek sancije bank je bila sicer že dana v zakonu o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Ur. I.
RS, št. 1/91). S tem zakonom je Skupščina Republike Slovenije dala pooblastila Banki Slovenije, njenemu guvernerju in
izbranemu sanatorju (v tem primeru Agenciji), da lahko začnejo s sanacijo posamezne banke, če banka izpolnjuje predpisane pogoje zanjo. Ker pa se je po oceni znašla v težavah
polovica slovenskih bank in ker je ta problematika postala
nacionalni problem zaradi bremen preteklosti, je bilo
potrebno sprejeti še ustrezno zakonsko podlago, ki bi omogočala poseganje v bilance bank in njihovo očiščenje. Kot del
»slabe« aktive pa se v bilancah slovenskih bank pojavlja tudi
postavka Terjatve do Narodne banke Jugoslavije, ki predstavlja devizne vloge, ki so tam deponirane. Po zadnjih razpoložljivih podatkih je znašala ta vsota na dan 31. 12. 1992 približno
1.972 milijonov DEM (s pripisanimi obrestmi za leti 1991 in
1992), kar predstavlja zgornjo mejo višine javnega dolga iz
tega naslova.
V juniju 1992 sta bila tako v obravnavo v Skupščino Republike
Slovenije poslana dva zakona in sicer zakon o poravnavanju
obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog in zakon o jamstvu
Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije
bank in hranilnic.
Navedena zakona sta si med seboj komplementarna, ker oba
rešujeta problem slabih bančnih bilanc oz. ker doslej nedonosno akt ivo bank spreminjata v donosno. Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog temelji na
»neto« principu oz. vključuje le devizne vloge, ,ki jih banke na
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ozemlju Republike Slovenije še niso izplačale svojim var&l r
valcem. Že izplačane devizne vloge pri bankah na ozen>ll r
Republike Slovenije, ki so po programu predvidene za san* _
cijo, pa so zajete v drugem zakonu, s katerim je Republik
Slovenija prevzela jamstvo za obveznice, ki bodo izda*
zaradi sanacije bank.
2) Pojasnila k predlaganim rešitvam
Predlagana zakonska rešitev sledi že omenjeni zahtevi DrH*
nega zbora Republike Slovenije. S tem zakonom se tako urV
še tisti del deviznih vlog, ki so jih banke deponirale P[
Narodni banki Jugoslavije in ki ni bil urejen z drugimi zakoV
ki rešujejo to problematiko.
V uvodnem delu zakona je opredeljeno področje, ki ga zaM
ureja in sicer način poravnavanja obveznosti iz naslova devit
nih vlog, vloženih v določene banke na ozemlju Republik
Slovenije, ki so jih te banke deponirale pri Narodni
Jugoslavije in izplačale vlagateljem do 31. 12. 1992. Dolot»'1
tega zakona veljajo samo za banke, v katerih do dneva uveli '
vitve tega zakona ni bil uveden sanacijski postopek y
z zakonom o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji W"
in hranilnic.
•
Banki Slovenije so z zakonom dane pristojnosti, da ugol^
višino obveznosti do bank po stanju izplačanih deviznih w
na dan 31. 12. 1992, preračunane v DEM na ta dan, s pripit
nimi obrestmi po 6-odstotni letni obrestni meri za leti 199f'
1992. Določitev stanja izplačanih deviznih vlog na dan 31■ "
1992 je konsistentna z rešitvami v zakonu o poravnavaH'
obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št. 7/93)''
je zato edina ustrezna. Priznana 6-odstotna letna obresti
mera pa je obrestna mera, ki jo je bankam za deponiraj*
devizne vloge v preteklosti priznala Narodna banka Jugo&
vije in ki tudi po našem mnenju bankam pokriva stro$»
obresti in ostale stroške iz tega naslova.
Terjatve, ki jih imajo banke đo Narodne banke Jugoslavijo1'
naslova izplačanih deviznih vlog, se po vložitvi zahteve j®
prevem obveznosti s strani bank s pogodbo prenesejo "
Republiko Slovenijo.
Republika Slovenija poravna prevzete obveznosti do bank 3'
decembra 2022. Na predlog posamezne banke ali skup'"!
bank po Republika Slovenija lahko po petih letih od uveljf
tve zakona izda obveznice z drugačnim rokom zapadlostiBankam, ki bodo izkazovale negativno davčno osnovo v
1993 oz. izgubo od leta 1994 dalje v obračunu davka
dobička pravnih oseb, pa bo Republika Slovenija izpisi31'
obresti na glavnico po 6-odstotni letni obrestni meri, razen '
leto 1993, ko se bodo obresti pripisale glavnici. Če je v'#v'
negativne davčne osnove oz. izgube, ki jo izkazuje ba
v obračunu davka od dobička pravnih oseb, manjša odznes*
obresti, ki bi pripadal banki glede na prevzeto glavnico, r.
pada banki znesek obresti le do višine negativne darf"
osnove oz. izgube. Obresti se izplačujejo bankam samo»1
leta, ko banka prvič prikaže dobiček ali prvič izplača d ',
dendo svojim lastnikom. Izplačilo obresti je možno šele r
opravljeni davčni kontroli obračuna davka od dobička P°f.
mezne banke in po prejemu revidiranih računovodskih i?"
zov posamezne banke.
Glavnica in obresti se bankam izplačajo v domači valuti J?
srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM, ki velja na dan •>,,
12. tekočo leto za obračun obresti oz. na dan zapadlo'
glavnice.
Glede na težko gospodarsko stanje in pričakovano nadali"(J
upadanje ali vsaj stagnacijo gospodarske rasti proračun .
sposoben prevzeti večjih obveznosti, kot so predvid
v predlagani rešitvi. Predlagan način pogojevanja za izplr..i
vanje obresti pa olajšuje likvidnostni položaj in denarni <\
v bankah ter preprečuje, da bi banke imele izgubo za'1
predhodnega izplačevanja deviznih vlog.
Sredstva za izplačilo dolga Republike Slovenije in obresti6 t
tega naslova se zagotovijo v proračunu Republike Slovenij
iz virov prodaje državnega kapitala.
poročevdel
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remi1 Predlog zakona o PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA
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ublitt - PRVA OBRAVNAVA
zdai*
Vlada Republike Slovenije je na 60. seji dne 16. decembra
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- PREDLOGA ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih teles sodelovala:

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za
sejo zbora v januarju 1994.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu
za finance.
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I. OCENA STANJA
2 zakonom o preprečevanju pranja denarja Republika Slovenija skuša slediti težnjam za zatiranje zlorabe finančnega
sistema v kriminalne namene, ki so se v zadnjih letih razvile
v
gospodarsko razvitejših državah. Dosedanja slovenska
zakonodaja predpisov za preprečevanje pranja denarja praktično ni poznala. Kljub temu pa je v zakonodajo Republike
Slovenije trenutno že vključenih nekaj predpisov za identifikacijo strank, ki opravljajo finančne transakcije predvsem na
Področju bančništva. Zakon o kreditnih odnosih s tujino predvideva registracijo vseh vrst tujih kreditov pri Banki Slovenije,
ki jih lahko v tujini najemajo domače pravne osebe in zasebniki. Prav tako tudi predpisi o opravljanju plačilnega prometa
s tujino določajo, da poslovne banke pošiljajo Banki Slovenije
Podatke o identifikaciji strank, ki v prometu na deviznih računih opravijo transakcijo nad 15.000 DEM. Pranje denarja je
kot samostojno kaznivo dejanje vključeno v predlog novega
kazenskega zakona Republike Slovenije. Združenje bank Slovenije pa je že v letu 1992 sprejelo medbančni dogovor o izvajanju ukrepov za preprečevanje pranja denarja, ki izvira iz
kaznivih dejanj.
Republika Slovenija je dne 23.11.1993 podpisala Konvencijo
pranju, izsleditvi, odvzemu in zaplembi premoženjske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem, št. 141 sprejeto v Svetu
Evrope dne 8. 11.1990. Glavna obveznost, ki jo bomo sprejeli
s
podpisom in ratifikacijo te konvencije, je ureditev zakonodaje na tem področju. Zakon o preprečevanju pranja denarja
bo našo zakonodajo dopolnil še s predpisi na finančnem
Področju, ki bodo preprečevali uporabo finančnega sistema
v
kriminalne namene. Ta zakon pa predstavlja le en del prila9oditve naše zakonodaje določilom konvencije. Poleg predpisov, ki se nanašajo na kazensko zakonodajo, bo potrebno ta
določila vključiti tudi v predpise, ki se nanašajo na bančno in
devizno poslovanje.
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2 ratifikacijo podpisane konvencije Sveta Evrope št. 141 bodo
nastale za Republiko Slovenijo obveznosti, ki bodo izpolnjene
* uveljavitvijo zakona o preprečevanju pranja denarja,
^ uvedbo posebnega kaznivega dejanja v novem kazenskem
Zakoniku
ter z določenimi pooblastili organov odkrivanja
v
okviru novega zakona o kazenskem postopku.
Kaznivo dejanje pranje denarja po 249. členu osnutka kazenskega zakonika Republike Slovenije bo po prvem banju
v Državnem zboru še nekoliko izboljšano in sicer z naslednjim
besedilom:
"(1) Kdor v bančnem, finančnem ali drugem finančnem poslovanju denarne zneske velike vrednosti, za katere ve, da so bili
Pridobljeni z organizirano trgovino z mamili, z nedovoljenim
Prometom z orožjem ali s kakšno drugo podobno prepovedano dejavnostjo, sprejme, zamenja, razpeča ali na drug
način s pranjem denarja prikrije njihov pravi izvor,
Poročevalec

(2) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena, pa bi
moral in mogel vedeti, da je bil denar pridobljen s prepovedano dejavnostjo iz prvega odstavka,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(3) Denar iz prvega in drugega odstavka tega člena se odvzame.«
S tako oblikovanim dejanjem bodo izpolnjene vse zahteve iz
konvencije, v določenem pogledu pa predstavlja novo kaznivo dejanje celo razširitev glede na pogoje same konvencije.
Po 1. odstavku 149. člena osnutka zakona o kazenskem
postopku (Poročevalec Državnega zbora št. 22/93), lahko preiskovalni sodnik v predkazenskem postopku odredi, pri kaznivem dejanju pranja denarja dostop do računalniškega
sistema banke ali druge pravne osebe, ki opravlja finančno ali
drugo gospodarsko dejavnost. Pri pripravi predloga tega
zakona za drugo branje v Državnem zboru je vključena tudi
enaka množnost vpogleda v druge podatke, ki predstavljajo
bančno tajnost. Po sprejemu novega zakona o kazenskem
postopku bo zaradi neusklajenosti morala slediti sprememba
bančne in devizne zakonodaje, ki nekoliko drugače urejata
dostop do bančne tajnosti.
V svetu uporabljajo za pranje denarja različne izraze (ang.
money laundering, fran. blanchiment des capitaux, itlj. riciclaggio di fondi di provenienza illecita), vendar pa je bil izraz
»money laundering« že sprejet v strokovno literaturo. Glede
na to, da je bil v slovenščini izraz »pranje denarja« že uporabljen v medbančnem dogovoru, prevodu konvencije št. 141 in
kazenskem zakonu, je smiselno, da se ga uporabi tudi v predlogu tega zakona.
2. RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM ZAKONA
Razlogi za sprejem zakona o preprečevanju pranja denarja
predstavljajo, poleg prilagoditve zakonodaje konvenciji na
prvem mestu želijo, da se v Republiki Sloveniji prepreči zloraba finančnega sistema za namene organiziranega kriminala. S tem se bo med drugim dokazovala tudi pripravljenost,
da se naša država želi vključiti v tuje finančne tokove kot
resen partner. Prav tako bo naša država s sprejemom tega
zakona dokazala, da se želi vključiti v širšo mednarodno
pobudo za zatiranje tovrstnega kriminala, ki se trenutno širi
prav na področje Vzhodne Evrope, kjer so restrikcije v finančnem sektorju, ki so veljale v prejšnjih ureditvah odpadle, nov
finančni sistem pa še ni dograjen.
Prav tako pa je razlog za sprejem zakona o preprečevanju
pranja denarja tudi naše članstvo v Svetu Evrope, ki nam
nalaga, da se kot članica skušamo prilagoditi pravilom finančnega poslovanja v razvitem svetu.
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Glede na to pa, da prilagoditev predpisov s tega področja
predstavlja tudi posebno poglavje v sporazumih o pridruženem članstvu, ki jih Evropska skupnost sklepa s posameznimi
državami lahko sklepamo, da država, ki ne bo imela tako
urejenih prepdisov ne bo mogla računati na vključevanje med
razvite države in da ji bo možno, če bo to res ali pa tudi ne,
očitati, da podpira tovrstni kriminal.
Osnovno načelo tega zakona je, da zavezuje banke hranilnice,
finančne organizacije z javnega sektorja ter nekatere gospodarske družbe, igralnice ter druge podobne organizacije, ki se
ukvarjajo z denarnimi zneski velikih vrednosti, da evidentirajo
določene transakcije in da o nekaterih teh transakcijah obveščajo poseben organ, ki ga predvideva ta zakon. Organ spremlja in po potrebi sprejema ukrepe s tega področja.
Identifikacija strank, ki opravljajo denarne transakcije nad
določenim zneskom in kontrola, predvsem nad gotovinskim
poslovanjem kot cilji tega zakona ne predstavljajo namena
uvajanja restrikcij v normalnem finančnem poslovanju, pač pa
bi le omogočili vzpostavitev določenih evidenc, iz katerih bi
bilo možno zasledovati denar pridobljen iz organiziranega
kriminala. Ti podatki se bodo torej zbirali izključno za namene
preprečevanja pranja denarja, hkrati ga bi se s tem zakonom
nadaljeval tudi sklop predpisov, ki ima kot končni cilj vzpostavitev finančne discipline v naši državi.
3. PRIMERJAVA S PRAVOM DRUGIH DRŽAV
Evropski finančni sektor se je v veliki meri odzval vrsti mednarodnih iniciativ na ravni Organizacije združenih narodov,
Sveta Evrope in Evropske skupnosti za zatiranje zlorabe
finančnega sistema za namene pranja denarja. Kot rezultat
dogovarjanja mednarodne skupnosti je bilo sprejetih nekaj
mednarodnih dokumentov.
Najpomembnejši mednarodni dokument je konvencija št. 141,
ki poleg določil s področja kazenskega prava med drugim
predvideva obvezno obveščanje pooblaščenih državnih ustanov o kriminalnih aktivnostih ter obveznost, da bodo določila,
ki se nanašajo na bančno tajno v posameznih državah, to
omogočila.
Problematiki pranja denarja tako na področju sprejetja
ustreznih predpisov, kot tudi na področju organizacije ustreznih služb, so se najbolj posvetili v ZDA in Kanadi, v nekaterih
zahodnoevropskih državah in Avstraliji. Po teh podatkih skušajo ostale, predvsem vzhodnoevropske, nekatere azijske in
južnoameriške države, le-tem slediti, medtem ko so predvsem
v afriških državah globoko na obrobju dogajanj.
Evropska skupnost je v juniju 1991 sprejela direktivo o preprečevanju pranja denarja, ki vključuje vse obveznosti iz konvencije Sveta Evrope in iz katere izhaja, da morajo vse države
članice do 1. 1. 1993 vključiti določila direktive v svoje nacionalne zakonodaje. Prav tako pa so določila o preprečevanju
pranja denarja vključena v Sporazum o skupnem gospodarskem prostoru sklenjen med ES in državami članicami EFTE.
Kazenska zakonodaja v Franciji je do nedavnega s kaznivim
dejanjem pranja denarja pokrivala le iztržke iz prepovedane
trgovine z mamili. V letošnjem letu so kaznivost pranje
denarja razširili na premoženje, ki izvira iz vseh hujših kaznivih dejanj. Sicer pa je bil za celotno finančno področje sprejet
zakon, s katerim so bila v posebnemu oddelku (TRACFIN) pri
Ministrstvu za finance dana posebna pooblastila za preprečevanje pranja denarja. V tem oddelku delajo posebej usposobljeni kadri. Obstoja obveznost prijavljanja sumljivih transakcij
(potrebno pa je poudariti, da definicija sumljive transakcije
v strokovni literaturi ne obstaja). Ta oddelek lahko zadrži
izvršitev transakcije za 12 ur, to je rok, v katerem se s sklepom
preiskovalnega sodnika transakcijo lahko ustavi.
Vsebinsko na podoben način je preprečevanje pranja denarja
urejeno v Veliki Britaniji. Zaradi različnega pravnega sistema,
poleg kazenskega zakona posebnega zakona o preprečevanju pranja denarja ni bilo potrebno sprejeti. Ta določila so
26

vključena v njihove podzakonske predpise. Kaznivo dejanje
pranja denarja je do nedavnega pokrivalo poleg iztržkov trgovine z mamili tudi iztržke iz terorizma. V letu 1992 pa so
kaznivo dejanje razširili tudi na premoženjsko korist iz hujših
kaznivih dejanj. Za preprečevanje pranja denarja v Veliki
Britaniji obstaja poseben oddelek pri New Scotlandu Yardu.
Tudi tu obstoja obveznost prijavljanja sumljivih transakcij. Od
leta 1988 dalje so uvedene pomembne novosti na področju
varovanja bančne tajne. Vsem institucijam je namreč omogočeno, da prostovoljno prijavijo primere pri katerih sumijo, da
gre za pranje denarja in so istočasno odvezani varovanja
bančne ali druge poslovne tajnosti. Sumljive tansakcije se na
poseben obrazec prijavijo posebni policijski službi.
V italijanskem kazenskem zakonu imajo že od leta 1979 predvideno kaznivo dejanje pranja denarja, ki so ga dopolnili leta
1990, z njim v zvezi pa sta tudi kaznivi dejanji goljufivega
prenosa in neupravičene posesti dragocenosti.
Sprejet je bil tudi poseben zakon in nekateri podzakonski akti.
ki opredeljujejo obveznost identifikacije strank, ki opravljajo
finančne transakcije ter registracijo nekaterih podatkov o italijanskih rezidentih v čigar korist ali po čigar nalogu je bil
opravljen prenos nad zneskom 20 milijonov LIT. Ti podatki so
na voljo pristojnim davčnim organom. Institucije-zavezanci
za identifikacijo so določeni po principu predloga našega
zakona. Določena je tudi obveznost prijavljanja sumljivih transakcij. Obveznost do prijave ima odgovorna oseba zavezanca,
ki transakcijo javi svojemu nadrejenemu. Ta mora to brez
odlašanja javiti lokalnemu kvestorju le ta pa visokemu komisarju in specialnemu oddelku finančne policije.
Po italijanskih predpisih se identificira prenos gotovine čez
mejo, ter vse transakcije z gotovino ali vrednostnimi papirji na
prinosnika ne glede na valuto, vse nad zneskom 20 milijonov
LIT. Prenos se lahko izvrši samo preko pooblaščenih posrednikov (med drugim so to poleg bank tudi borze). Finančna
policija je tudi brez sodne odredbe pristojna pregledati vso
dokumentacijo bank ne glede na bančno tajnost.
Po nemškem zakonu se identificirajo vse finančne transakcijerl
in osebe, ki jih opravljajo nad zneskom 30.000 DEM, P
sprejemu gotovine pa nad 50.000 DEM. Zakon tudi določa
zavezance za identifikacijo s celotnega finančnega področja
ter obveznost prijave sumljive transakcije. Odgovorna oseba
zavezanca je dolžna pri ugotovitvi dejstev iz katerih se lahko
zaključi, da predstavljajo kaznivo dejanje pranja denarja, brez
odlašanja ustno prijaviti pristojnim organom pregona, zadrža;
nje izvršitve transakcije lahko odredi zavezanec sam, o sami
izvršitvi transakcije pa potem odloča državno pravobranilstvo
V Avstriji so začeli postopek spremembe kazenskega zakona
s katerim se uvaja kaznivo dejanje pranja denarja ter spremembe zakona o pravni pomoči. Predpisi o ukrepih za preprečevanja tega kaznivega dejanja na finančnem področju pa
so še v fazi priprave.
V Švici se kaznivo dejanje pranja denarja nanaša na iztržke iz
trgovine z mamili in ter na druga hujša kazniva dejanja
V kazenskem zakonu je predvidena obveznost identifikacije
sumljivih transakcij za finančne in nefinančne ustanove^
V letu 1991 je bil sprejet poseben medbančni dogovor, pred
kratkim pa tudi poseben zakon o preprečevanju pranja denarja.
Izmed držav Vzhodne Evrope zaenkrat še nobena ni sprejel3
predpisov za preprečevanje pranja denarja, čeprav je nekal
držav že podpisalo omenjeno konvencijo.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Z uveljavitvijo tega zakona bodo organizacije iz zakona dobi'e
dodatne naloge glede identifikacije oseb, ki opravljajo neka-0
tere z zakonom določene transakcije. Vodenje take dodatn
evidence po naših ocenah ne bi predstavljalo potrebe P°
dodatnem zaposlovanju ljudi. Finančno posledico bi znotraj
teh organizacij predstavljala le vzpostavitev novih evidenc,
jih določa zakon.
poročevalec

Pač pa bi dodatna finančna sredstva bila potrebna za organizacijo novega organa, ki ga predvideva zakon in sicer Urad za
preprečevanje pranja denarja. V tem Uradu bo potrebno zaposliti nekaj ljudi, ter vzpostaviti računalniško evidenco za
spremljanje podatkov, ki jih bo Urad pridobival. Poleg sredstev za zaposlitev in organizacijo bo potrebno zagotoviti še
ustrezna sredstva za materialne stroške in za nabavo dodatne
računalniške in birotehnične opreme.

Identifikacija stranke ni potrebna kadar je stranka organizacija iz 2. člena tega zakona.
5. člen
Če opravlja transakcijo v imenu stranke njen pooblaščenec,
pridobi organizacija podatke iz 25. člena tega zakona iz pisnega pooblastila stranke, v imenu katere nastopa pooblaščenec.
6. člen

BESEDILO ČLENOV

Organizacija mora hraniti podatke, ki jih je pridobila na podlagi 4. in 5. člena tega zakona, najmanj 5 let po opravljeni
transakciji.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se določajo ukrepi za odkrivanje in preprečevanje prikrivanja denarja, ki je bil nezakonito prenešen
v tujino, pridobljen z organizirano, nedovoljeno trgovino
z mamili, z nedovoljenim prometom z orožjem ali s kakšno
drugo podobno prepovedano dejavnostjo (v nadaljnjem besedilu: pranje denarja)
2. člen
Ukrepi za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja se izvajajo pri sprejemanju, zamenjavi, razpečevanju ali drugem ravnanju z denarnimi zneski velikih vrednosti (v nadaljnjem besedilu: transakcije) pri:
- bankah in hranilnicah,
- investicijskih skladih, investicijskih družbah in drugih
finančnih organizacijah,
- organizacijah, ki opravljajo plačilni promet,
- zavarovalnicah,
- borzah,
- menjalnicah,
- posojilnicah in zastavljalnicah,
- igralnicah,
- pravnih osebah in fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost,
za posle:
a) prodaje in nakupa terjatev
b) faktoringa
c) upravljanja premoženja za tretje osebe
d) izdajanja in poslovanja s plačilnimi in kreditnimi karticami
e) leasinga
f) organizacije potovanj,
g) prometa nepremičnin,
h) hrambe v šefih,
i) prometa plemenitih kovin in draguljev ter izdelkov iz le-teh
(v nadaljnjem besedilu: organizacija).
II. NALOGE ORGANIZACIJ

Po opravljeni transakciji hrani organizacija najmanj še 5 let
tudi vso drugo dokumentacijo, ki je potrebna, da se transakcija lahko natančno rekonstruira.
III. NALOGE DAVČNE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE PRI
PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA
7. člen
Določene naloge po tem zakonu opravlja Davčna uprava
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Davčna uprava
RS).
8. člen
Davčna uprava RS sprejema, zbira, posreduje in analizira
podatke, ki jih prejme od organizacij v skladu z določbami
tega zakona.
Davčna uprava RS najmanj enkrat letno o svojem delu poroča
Vladi Republike Slovenije.
9. člen
Organizacije morajo sporočati Davčni upravi RS podatke iz 4.
in 5. člena tega zakona o vsaki gotovinski transakciji, ki
presega vrednost 3.600.000 SIT.
Organizacije morajo sporočiti Davčni upravi RS podatke iz 4.
in 5. člena tega zakona o gotovinskih transakcijah, katerih
vrednosti so nižje od 3.600.000 SIT in drugih transakcijah, pri
katerih obstajajo razlogi za sum pranja denarja.
Podatke iz prejšnjih odstavkov pošiljajo organizacije Davčni
upravi RS na način, ki ga predpiše minister za finance in sicer
najkasneje v treh dneh od opravljene transakcije.
10. člen

3. člen
Organizacija mora pri vsaki transakciji denarnih zneskov, ki
presega vrednost 2.200.000 SIT, identificirati stranko, ki transakcijo zahteva.
Identifikacija stranke se opravi tudi, kadar je vrednost zneska
transakcije manjša od 2.200.000 SIT, če obstajajo razlogi za
Sum pranja denarja.
Indetifikacijo stranke je treba opraviti tudi pri več med seboj
povezanih operacijah, ki skupno presegajo znesek iz prejšnjega odstavka.

Organi carinske službe morajo Davčni upravi RS sporočiti
podatke o vsakem prenosu gotovine čez državno mejo, ki
presega vrednost 2.200.000 SIT.
11. člen
V primerih iz prvega in drugega odstavka 9. člena mora
organizacija obvestiti Davčno upravo RS še pred izvršitvijo
transakcije in v obvestilu navesti rok, v katerem naj bi se
opravila transakcija.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka se lahko da tudi po telefonu,
vendar mora biti pozneje pisno potrjeno.

Pri zavarovalniških poslih se identifikacija strank opravi pri
poslih, ki presegajo obročno plačilo premije v vrednosti
145.000 SIT ali enkratno plačilo premije v vrednosti 575.000
SIT.

Davčna uprava RS mora pisno potrditi prejem obvestila takoj
po prejemu.

4. člen

Davčna uprava RS lahko odredi začasno ustavitev izvršitve
transakcije, vendar najkasneje do preteka roka iz prvega
odstavka 11. člena tega zakona, če oceni, da je podan utemeljen sum, da gre za pranje denarja.

Identifikacija stranke se opravi z vpogledom v njene uradne
osebne dokumente in s pridobitvijo podatkov iz 25. člena tega
zakona.
poročevalec

12. člen
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Začasna ustavitev izvršitve transakcije iz prejšnjega odstavka
lahko traja največ 48 ur od odreditve začasne ustavitve.
13. člen
Davčna uprava RS lahko od organizacije zahteva podatke iz
25. člena in druge informacije v zvezi s transakcijami, pri
katerih so podani razlogi za sum za pranje denarja, ter informacijo o opravljanju njihovih nalog po tem zakonu.
14. člen
Če Davčna uprava RS v roku iz 12. člena tega zakona ugotovi,
da niso podani razlogi za sum za pranje denarja, obvesti o tem
organizacijo, ki lahko takoj opravi transakcijo.
Če Davčna uprava RS v rokih iz 11. in 12. člena tega zakona ni
ukrepala, lahko organizacija takoj opravi transakcijo.
15. člen
Če organizacija meni, da so pri predvideni transakciji podani
razlogi za sum pranja denarja in o tem ne more obvestiti
Davčne uprave RS pred izvršitvijo transakcije obvesti Davčno
upravo RS o tem po opravljeni transakciji.
16. člen
Davčna uprava RS sme posredovati podatke, ki jih je pridobila
s svojo dejavnostjo mednarodnim organizacijam, oziroma
ustreznim organom drugih držav na njihovo zahtevo in ob
pogoju dejanske vzajemnosti.
17. člen
Če na podlagi podatkov Davčna uprava RS ugotovi, da so pri
posamezni transakciji podani razlogi za sum za pranje
denarja, obvesti o tem pristojne organe.
18. člen
Podatke iz 9., 11., 13. in 15. člena tega zakona sporoča Davčni
upravi RS pooblaščeni delavec organizacije.
19. člen
Organizacija svoji stranki ali tretji osebi ne sme razkriti, da je
bil ali da bo podatek o njej sporočen Davčni upravi RS.
20. člen
Pri dajanju informacij Davčni upravi RS po tem zakonu za
organizacije in njihove delavce ne velja obveznost varovanja
bančne in poslovne tajnosti.
21. člen
Davčna uprava RS in organizacije smejo uprabljati informacije in podatke iz 9., 11., 13. in 15. člena tega zakona samo za
namene določene s tem zakonom.
IV. EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
22. člen
Osebni podatki iz tega zakona se pri Davčni upravi RS zbirajo
iz uradnih evidenc organizacij.
O zbranih podatkih Davčna uprava RS ne sme obvestiti osebe
na katero se nanaša.
Oseba iz drugega odstavka ima pravico do vpogleda v osebne
podatke po preteku 5 let od arhiviranja podatka.

24. člen
Organizacije vodijo evidence o vseh transakcijah po 3. členu
tega zakona, Davčna uprava RS pa evidence o transakcijah iz
9. člena.
25. člen
Evidence transakcij iz 24. člena tega zakona obsegajo naslednje podatke:
- firma in sedež pravne osebe,'ki opravlja transakcijo oziroma za katero se opravlja transakcija
- ime, priimek, stalno prebivališče, rojstne podatke, poklic
delavca ali pooblaščenca, ki za pravno osebo opravlja transakcijo in številko dokumenta ter naslov izdajatelja
- ime, priimek, stalno prebivališče, rojstne podatke, poklic
fizične osebe, ki opravlja transakcijo oziroma za katerega
opravlja transakcijo in številko dokumenta ter naslov izdajatelja
- namen transakcije ter ime oziroma firmo stranke, ki ji je
transakcija namenjena
- datum transakcije
- znesek transakcije
- valuta v kateri se opravlja transakcija
- način izvedbe transakcije.
Podatki iz prve alineje prejšnjega odstavka za domače pravne
osebe se vnesejo v evidence na podlagi podatkov sodnega
registra, za tuje pravne osebe pa se vnesejo v evidence na
podlagi ustreznega potrdila pristojnega organa tuje države.
26. člen
Evidence o strankah, ki so položile več zneskov do skupne
vrednosti, ki znaša 2.200.000 SIT, obsegajo poleg podatkov iz

25. člena tudi podatke o številu pologov.
27. člen
Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske iz 3., 910. in 26. člena tega zakona, če se pomembneje spremeni
razmerje tolarja proti ECU po srednjem tečaju Banke Slovenije.
V. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek
v zvezi z opravljanjem samostojne dejavnosti, če:
- ne identificira stranke, ki transakcijo zahteva (3. člen)
- Davčni upravi RS ne pošlje podatkov v predvidenem roku
(3. odst. 9. člena)
- ne vodi evidenc (24. člen)
- evidence ne vsebujejo podatkov iz 25. in 26. člena tega
zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
29. člen
Pooblaščeni predlagatelj za prekrške po tem zakonu je
Davčna uprava RS.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

30. člen

Zaposleni v Davčni upravi RS lahko uporabljajo osebne
podatke iz evidenc le pri opravljanju aktivnosti za odkrivanje
in preprečevanje pranja denarja po tem zakonu.

Do organiziranja Davčne uprave RS iz 7. člena tega zakona,
opravlja naloge po tem zakonu Urad za preprečevanje pranja
denarja, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
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32. člen

31. člen
Sanizacije morajo prilagoditi svoje poslovanje določbam
!a zakona v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona.

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

OBRAZLOŽITEV
bon o preprečevanju pranja denarja bo zavezal banke in
'Milnice, organizacije, ki opravljajo plačilni promet, zavaro"1'ce, borze, določene gospodarske družbe, menjalnice,
"3r>čne organizacije s področja javnega sektorja nekatere
bnike ter igralnice (v nadaljevanju besedila: organizacija)
Identifikacijo
določenih transakcij in oseb, ki take transake
l opravljajo. To so vse transakcije v znesku nad 15.000
i ter vse transakcije, kjer je znesek manjši od 15.000 ECU
obstajajo razlogi za sum pranja denarja. Pri zavarovalnicah
"lesek za identifikacijo določen nad 1.000 ECU za piačeva* obročne premije, ter za plačevanje enkratne premije vzne4.000 ECU. Stranke se bodo pri identifikaciji morale
&ati z osebnimi dokumenti. Značilnost zakona je tudi ta,
]u bo moral pooblaščenec, ki bo opravljal transakcijo za
9ega prav tako posredovati podatke o sebi in o tretjem za
'terega
bo transakcijo opravil. Z zakonom je določeno, da
Of
a/o organizacije na katere se zakon nanaša hraniti tako
'"lobljeno dokumentacijo 5 let od takrat, ko je bila transak" izvršena. V zakonu so omenjeni zneski izraženi v tolarski
'W vrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30.
'• '993.
3ltn

predvideva, da bo Davčna uprava Republike Slovenije
javlja/a določene naloge za preprečevanje pranja denarja.
J organiziranja Davčne uprave Republike Slovenije bo
javljal
naloge po tem zakonu Urad za preprečevanje pranja
®"a'ya, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. Davčna
P'ava Republike Slovenije bo sprejemala, zbirala, posredo®'a in analizirala podatke, ki jih bo prejela od organizacij, ki
Po zakonu zavezane da mu pošljejo podatke predvsem za
i^sakcije pri katerih so podani razlogi za sum pranja
"ary'a ter za gotovinske transakcije nad 25.000 ECU pri
ln$akcijah kjer je riziko, da obstajajo razlogi za sum pranja
J'arja večji. S tem je zakon skušal poveriti Davčni upravi
publike Slovenije zbiranje, posredovanje in analiziranje
tiatkov predvsem. Ostale podatke hranijo organizacije
. "te. Sicer pa bo Davčna uprava Republike Slovenije lahko
kfifievala podatke od vseh organizacij, ki jih določa zakon.
členu zakona je Davčni upravi Republike Slovenije dano
N/"o veliko pooblastilo, da zaustavi izvršitev posamezne
a
j, r i<Vie transakcije. To bo verjetno predstavljalo le izreden
■ ®P,
Drimere kadar bo Davčna uprava
unrava Republike
Reoubtike SloveStove'P, za primere
%
! 9 "spe/a pridobiti toliko podatkov o določeni transakciji in
J *". ki bo transakcijo opravljala, da se bo lahko izvedla
Jdba kazenska postopka pred sodiščem v roku 48 ur zoper
o, ki je hotela oziroma opravila transakcijo in v zvezi

>0

'oče valeč

s tem obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje
pranja denarja. Ta rok predstavlja minimalen rok, da se kazenski postopek tehnično lahko uvede. Zaradi tako velikega pooblastila je smiselno, da je organ preprečevanje pranja denarja
državni organ. Organizacije so po zakonu dolžne Davčno
upravo Republike Slovenije obvestiti o identifikaciji pred
izvedbo transakcije, lahko pa tudi po opravljeni transakciji, če
so okoliščine tako narekovale.
V 21. čelnu zakona je povdarjeno, da se podatki, ki se bodo
zbrali lahko uporabljajo izključno za namene preprečevanja
pranja denarja in da se za druge namene ne smejo uporabljati. V 20. členu zakona pa je določba, da za organizacije in
njihove delavce ne velja obveznost varovanja bančne in
poslovne tajne. Za zaposlene v Davčni upravi Republike Slovenije pa to izhaja že iz samih obveznosti omenjenega organa
po zakonu. Te določbe v naši zakonodaji predstavljajo novost.
Varstvo osebnih podatkov kot pomembno področje v tem
zakonu je urejeno v IV. poglavju zakona in vsebuje določbe, ki
jih je moral ta zakon urediti glede na določila zakona o varstvu osebnih podatkov.
Zakon določa način zbiranja uradnih evidenc osebnih podatkov pri organizacijah in v Davčni upravi Republike Slovenije,
ter točno določa osebne podatke, ki se bodo zbirali v omenjenih evidencah. Hkrati pa so v 25. členu zakona definirani tudi
drugi podatki, ki se morajo izbirati o posamezni transakciji.
Pomembna določba, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov je tudi, da ne organizacije ne Davčna uprava Republike
Slovenije ne smeta o zbranih podatkih obvestiti osebe na
katero se podatki nanašajo. To je izjema glede na določbo
zakona o varstvu osebnih podatkov, da je potrebno fizične
osebe obvestiti da se o njih zbirajo podatki. Ta izjema se je
lahko določila samo z zakonom. Posebej pa je v 22. členu
določeno, da ima posameznik pravico do vpogleda v osebne
podatke šele po preteku petih let od dneva arhivirafija.
Zakon vsebuje v členu 16 tudi določbo, da Davčna uprava
Republike Slovenije sme posredovati mednarodnim organizacijam in drugim ustreznim organom v tujini podatke, ki jih je
pridobil s svojo dejavnostjo, na njihovo zahtevo in ob pogoju
dejanske vzajemnosti. Za izvajanje določil zakona pa bo skrbela Davčna uprava Republike Slovenije.
Kazenske določbe pa obsegajo določila o prekrških ter da se
z denarno kaznijo za prekrške kaznuje organizacija in odgovorna oseba.
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Predlog zakona o AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI
PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE - EPA 481
- PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 60. seji dne 16. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE,

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

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- mag. Stanko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu
za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,

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

- mag. Nataša KNAUBERT-ŠORLI, svetovalka ministra za
finance.

Predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje
UVOD

II. Plačilni promet v državi:

1. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE POTREBNO
UREDITI Z ZAKONOM

1. prejem, kontrola pravilnosti in izvršitev plačilnih nalogo"'
2. evidenca računov vseh pravnih oseb;
3. izračun obveznosti iz plačilnega prometa;
4. izpolnitev obveznosti iz plačilnega prometa;
5. sprejemanje predpisov za urejanje načina opravljanja
čilnega prometa preko Službe;
6. transport, hranjenje in distribucija bankovcev in kovani

Na podlagi Zakona o SDK bivše Jugoslavije iz leta 1983 in
slovenskega Zakona o SDK iz leta 1985 je Služba družbenega
knjigovodstva (v nadaljnjem besedilu: SDK) enotna, samostojna in neodvisna organizacija. SDK opravlja dela in naloge
evidence, analiz o razpolaganju z družbenimi sredstvi, kontrolo pravilnosti podatkov o razpolaganju z družbenimi sredstvi, kontrolo zakonitosti razpolaganja z družbenimi sredstvi,
kontrolo izpolnjevanja obveznosti uporabnikov družbenih
sredstev, ekonomsko-finančno revizijo ter druga dela in
naloge družbenega knjigovodstva ter plačilni promet v državi.
Organa SsDK sta svet in generalni direktor.
Člane sveta imenuje Državni zbor, njegova struktura pa je
povsem zastarela, saj ga sestavljajo po zakonu predstavniki
združenega dela, RK SZDL, in Zveze sindikatov Slovenje.
Sedanjemu svetu je potekel mandat 23. maja 1993.
Generalnega direktorja in njegovega namestnika imenuje in
razrešuje Državni zbor, oba pa sta Državnemu zboru tudi
neposredno odgovorna za opravljanje nalog iz delovnega
področja SDK.
Sedanje naloge SDK lahko razčlenimo tako, da jih razporedimo v naslednjih pet skupin:
I. Statistika in informiranje
1. evidentiranje, zbiranje in obdelava podatkov, predpisanih
s srednjeročnimi in letnimi programi statističnih raziskovanj,
pomembnih za republiko;
2. zagotavljanje podatkov, kazalcev, informacij in analiz s svojega delovnega področja;
3. zagotavljanje informacij in analiz o ekonomsko-finančnem
položaju, rezultatih in pogojih gospodarjenja;
4. zagotavljanje podatkov, kazalcev, informacij in analiz za
pripravo, sprejetje in spremljanje republiških zakonov ter drugih predpisov in splošnih aktov.

IV. Ekonomsko-finančna revizija:

1. preizkus
.. in.. ocena
■ • uporabljenih računovodskih postopa
-en r ^
in pravilnosti podatkov in na teh podlagi dajanje mm
o realnosti in objektivnosti stanja sredstev ter njihovih virov
rezultatov poslovanja, pri kateri se upoštevajo tudi medn
rodni računovodski standardi.
V. Druge naloge določene z zakonom:
1. nadzor nad zakonitostjo razpolaganja s proračunsK'!
sredstvi oziroma nad zakonitostjo posamičnih aktov o izvj;5
vanju proračuna ter finančnih načrtov uporabnikov (Za*
o financiranju javne porabe);
|
2. revizija postopkov lastninjenja (Zakon o lastinskem pre"
kovanju podjetij);
,
3. izvršna na denarno terjatev (Zakon o izvršilnem postopaj
ra
4. vodenje vrstnega reda plačil, spremljanje solventnosti P
nih oseb postopka (Zakon o finančnem poslovanju);
y
5. sodelovanje v stečajnem postopku (Zakon o prisilni P°r
navi, stečaju in likvidaciji);
6. številna druga dela in naloge, določene z drugimi pred
1
J!|
Služba od sprejema ustave Republike Slovenije 23. decefji
1991 nima več statusa ustavne kategorije, ki ji ga je do taK
priznaval 77. člen ustave SFR Jugoslavije.
(
2. RAZLOGI, KI UTEMELJUJEJO POTREBO PO NOVEM
PREDPISU

II. Kontrola:

Republika Slovenija se nahaja v procesu prehajanja iz sai
pravne ekonomske ureditve, zasnovane na enotnosti"i
nomskega sistema in kolektivni (družbeni, državni) las'ste'?^
v tržno ekonomsko ureditev, ki temelji na konkurenci in P
moženju v privatni lastnini.

1. kontrola pravilnosti podatkov o razpolaganju z družbenimi
sredstvi;
2. kontrola zakonitosti razpolaganja z družbenimi sredstvi;
3. kontrol^ izpolnjevanja davčnih obveznosti pravnih oseb.

Spreminjanje ekonomskega sistema zahteva tudi preobraZ!J
SDK. Cilj preobrazbe je prilagoditev načinov izvajanja s®
njih funkcij in njihove organiziranosti novi - tržni - ekon"
ski ureditvi.
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funkcije, ki so danes zaupane SDK, v prihodnosti ne morejo
kiti združene v eni instituciji. Zaradi pomembnosti nalog, ki jih
opravlja SDK, je potrebno to institucijo paralelno preobliko•ati in razgrajevati, dokler niso vzpostavljene nove institucije
'i mehanizmi za kvalitetno opravljanje nalog, ki jih SDK do
sedaj opravlja.
3

CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI S PREDLAGANIM ZAKONOM

Cjlj preobrazbe SDK je torej postopna in načrtovana razporeditev njenih funkcij v glavnem med: 1) statistični zavod in
Jonitetno organizacijo na področju statistike in informiranja;
računsko sodišče in hiše za komercialno revizijo na
Področju kontrole in ekonomsko-finančne revizije; 3) cen'ralno banko, poslovne banke, družbo za plačilni promet in
Plačilno združenje na področju plačilnega prometa v državi;
4
) upravo za javne prihodke na področju nadzora obračuna in
Pačila davkov in prispevkov.
S predlaganim zakonom se zagotavlja v prehodnem obdobju,
rej do vzpostavitve novih institucij, delovanje SDK na
Področjih, ki so nujno potrebna za normalno delovanje
Ostema. To je predvsem plačilni promet v državi, nadziranje
Pravnih oseb, ki poslujejo s sredstvi javnih financ ter statistike
" informiranje.
Sr Predlaganim zakonom se ureja tudi način plačevanja ozi°ma ohranjanje solventnosti, kar je do sedaj bilo urejeno
'zakonom o finančnem poslovanju, ki ga je Republika Slovenja prevzela iz bivše zakonske ureditve SFRJ. S tem se ta
*akon
v celoti razveljavi, delno ga je razveljavil že sprejeti
!
akon o gospodarskih družbah.
^a novo se v tem zakonu ureja tudi obveznost opravljanja
narnega prometa prek računov pri banki za zasebnike
zavezance za davek od dohodkov dejavnosti. Navedeno se
Podlaga z namenom, da se evidentira ves denarni promet
Vsebnikov in s tem omogoči učinkovitejša kontrola obračuna
Pametnega davka.
4

NAČELA PREOBRAZBE V PREHODNEM OBDOBJU
Uriejanje razmerij v prehodnem obdobju preobrazbe SDK
"tora spoštovati naslednja načela:
') SDK naj bo javni zavod;
ki«
ril |) ime javnega zavoda naj bo: Agencija Republike Slovenija
•^^Pjačilni promet, nadziranje in informiranje, skrajšano ime
') 8vodenje in nadzor nad SDK do začetka delovanja Računga sodišča, vendar najdalj do 1. 9.1994 ostane v Državnem
'boru Slovenije, po 1. 9. 1994 pa se prenese na vlado;
'3* |! Pristojnosti in odgovornost za nadzor nad izvajanjem plašnega prometa v državi ter njegovo učinkovitost in varnost
i!«1 6 Prenesejo na Banko Slovenije;
^ SDK opravlja nadziranja z revidiranjem javne porabe, kon<r< hiranjem in inšpiciranjem;
revidiranje javne porabe obsega revidiranje računovodskih
'kazov za oceno zakonitosti, namenske porabe, gospodarnoučinkovitosti in uspešnosti uporabe sredstev javne porabe
s
kladu s predpisanimi standardi in merili;

10) uredi se obveznost opravljanja plačilnega prometa zasebnikov preko računov pri banki.
5. FINANČNA SREDSTVA, POTREBNA ZA IZVEDBO
ZAKONA
Sprejem zakona ne zahteva posebnih finančnih sredstev. Tehnično pomoč za preobrazbo SDK bi v celoti financirali s sredstvi Evropske ekonomske skupnosti v okviru programa
PHARE. Sredstva, potrebna za vzpostavitev ustrezne strukture za projektno vodenje pa je mogoče zagotoviti iz rednih
sredstev SDK.
BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja položaj, naloge ter pravice in odgovornost
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje (v nadaljnjem besedilu: SDK).
2. člen
SDK je pravna oseba. SDK je javni zavod. Ime javnega zavoda
je: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. Sedež javnega zavoda je v Ljubljani.
3. člen
Delo SDK je javno. SDK obvešča javnost o svojem delu
v skladu z zakonom in na način, določen s statutom.
II. NALOGE SDK
1. Vrste nalog
4. člen
(1) SDK opravlja naslednje naloge:
- plačilni promet v državi,
- nadziranje,
- statistiko in informiranje,
- druge naloge po posebnih predpisih.
(2) SDK opravlja tudi naloge v zvezi s programom preobrazbe
SDK, ki ga sprejme vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada).
5. člen
(1) Za opravljanje del in nalog iz 1. odstavka 4. člena tega
zakona je SDK odgovorna Državnemu zboru.
(2) O opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka poroča SDK
Državnemu zboru najmanj enkrat letno.
(3) Za opravljanje nalog v zvezi s programom preobrazbe SDK
je SDK odgovorna vladi.
(4) Če SDK presodi, da posamezne ugotovitve in pojavi iz
njene pristojnosti zahtevajo hitro ukrepanje zakonodajne in
izvršne oblasti, obvesti o njih pristojne organe.

opredelitev pristojnosti Sveta in določitev notranje organicijske strukture se prepusti Statutu SDK, prav tako se preJ^sti Statutu odločitev o ustanovitvi strokovnega sveta za•Oda;

2. Plačilni promet v državi

v veljavne naloge se lahko posega ali pa dodaja nove samo
i'krat, ko je to nujno potrebno za učinkovito delo SDK v pre°dnem obdobju;

(1) Plačilni promet v državi (v nadaljnjem besedilu: plačilni
promet) opravlja SDK.

ureditev plačevanja se iz zakona o finančnem poslovanju
"enese v ta zakon;

(2) Plačilni promet poleg SDK opravljajo tudi Banka Slovenije,
banke in hranilnice ter pošta v skladu s tem zakonom in
drugimi predpisi.

a

Poročevalec

6. člen
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(3) Javno PTT podjetje opravlja plačilni promet v imenu in za
račun Poštne banke Slovenije, na podlagi sklenjene pogodbe.
(4) SDK in druge organizacije iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: nosilci plačilnega prometa) opravljajo plačilni
promet po enotni metodologiji dela.
7. člen

(2) Vsebino in način vodenja plana računov za opravljanje
plačilnega prometa prek SDK predpiše Banka Slovenije na
predlog SDK.
15. člen
(1) SDK vodi register imetnikov računov.

(1) S plačilnim prometom, ki se opravlja za vse pravne osebe,
so po tem zakonu mišljeni: prejem, kontrola pravilnosti in
izvrševanje nalogov za plačila v državi ter obveščanje udeležencev o izvršnem plačilu v tem prostoru.

(2) Imetniki računov morajo SDK predložiti potrebne podatke
za vodenje registra imetnikov računov in morajo SDK sproti,
najpozneje pa v 5 dneh, obveščati o statusnih spremembah in
o spremembah drugih podatkov, potrebnih za ažurno vodenje
registra.

(2) S plačili po prejšnjem odstavku so mišljeni: prenos, vnovčenje, obračun, vplačilo in izplačilo med udeleženci v plačilnem prometu.

(3) Vsebino in način vodenja registra imetnikov računov predpiše Banka Slovenije na predlog SDK.

(3) Z udeleženci po prvem odstavku so mišljene pravne osebe
ter fizične osebe v plačilih s pravnimi osebami v plačilnem
prometu.

(4) Register imetnikov računov je javen.
16. člen

8. člen

(1) SDK vodi plan računov za vplačevanje javnih prihodkov.

Enotni način in postopek opravljanja plačilnega prometa ter
enotno metodologijo dela nosilcev plačilnega prometa predpiše Banka Slovenije.

(2) Vrste računov za vplačevanje javnih prihodkov, način
vplačevanja in razporejanja javnih prihodkov ter sporočani3
podatkov predpiše minister za finance.

9. člen

17. člen

(1) Zakonitost in pravilnost opravljanja plačilnega prometa pri
nosilcih plačilnega prometa in udeležencih nadzira Banka
Slovenije.

(1) Pravne osebe opravljajo plačila s plačilnimi nalogi, ki se
glasijo na sredstva, na njihovih računih pri SDK.

(2) Za zagotavljanje učinkovitosti in varnosti opravljanja plačilnega prometa lahko Banka Slovenije predpiše potrebne
ukrepe.

(2) Plačilne naloge podpisujejo osebe, pooblaščene za podpi'
sovanje, katerih podpisi morajo biti deponirani pri SDK.

10. člen
Banke in hranilnice morajo sprejemati vplačila od fizičnih
oseb v dobro računov imetnikov računov, ki jih vodi SDK, ter
vplačila od pravnih oseb, ki se opravijo z računov pri SDK
v dobro računov fizičnih oseb, ki jih vodijo banke in hranilnice.
11. člen
Banke in hranilnice opravljajo prek svojih računov in računov
svojih poslovnih enot, ki jih vodi SDK, tudi medsebojne obračune na podlagi plačil iz hranilnih vlog, čekov po tekočih
računih fizičnih oseb in drugih plačilnih instrumentov
v skladu z zakonom.
12. člen
(1) Sredstva pravnih oseb, ki se vodijo na računih pri SDK, so
depoziti na vpogled bank in hranilnic v skladu s pisno
pogodbo o deponiranju, če ni s tem ali drugim zakonom
drugače določeno.
(2) Sredstva bank in hranilnic, ki se vodijo na računih pri SDK,
so depoziti na vpogled Banke Slovenije.
(3) SDK obvešča banke in hranilnice o spremembah in stanju
njihovih depozitov najmanj enkrat dnevno.

lil

(3) Pravne osebe izdajajo plačilne naloge na predpisani'1
obrazcih.
(4) Pravne osebe morajo predložiti SDK tudi predpisano doK"'
mentacijo, ki se nanaša na izvršitev plačilnih nalogov.
18. člen
Obliko, vsebino in uporabo obrazcev za opravljanje plač'1'
nega prometa prek SDK predpiše Banka Slovenije.
19. člen
Plačilo z računa imetnika računa — dolžnika se lahko opi"aV'
tudi na podlagi:
- upnikovega naloga za vnovčenje, v skladu s pogodbo m01*
njim in dolžnikom,
- upnikovega naloga za vnovčenje, če mu je dolžnik izn
menico izdano v skladu z zakonom,
.
- naloga SDK, izdanega v skladu s pogodbo med SDK 1
pravno osebo.
20. člen

Imetnik računov izda za prejete čeke iz tekočih računov fizj*1 t
nih oseb, ki so trasirani na banko in hranilnico, nalog
vnovčenje, s katerim vplača dnevni iztržek v čekih fizičfl'
oseb v dobro svojega računa, ki se vodi pri SDK.
21. člen

13. člen
Vrste računov, način in pogoje, pod katerimi pravne osebe (v
nadaljnjem besedilu: imetniki računov) odpirajo in zapirajo
račune pri SDK, predpiše Banka Slovenije.
14. člen
(1) SDK vodi plan računov za opravljenje plačilnega prometa
prek SDK.
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(1) SDK mora naloge za plačila med pravnimi osebami, katerjJJ ^
računi se vodijo v istem kraju, izvršiti še istega dne, ko I ;
prejme, če so izpolnjeni predpisani pogoji.
(2) Če gre za plačilo med pravnimi osebami, katerih računi
ne vodijo v istem kraju, mora SDK, če so izpolnjeni predpis
pogoji, še istega dne izvršiti prejete naloge v breme rac" ■
izdajatelja plačilnega naloga in jih nemudoma poslati SDK, P
kateri ima račun pravna oseba, kateri se plačuje.
poročevalk
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22. člen
1) Banke in hranilnice morajo plačilne naloge, ki jih prejmejo
M fizičnih oseb za pravne osebe, ki imajo svoje račune pri
SDK, dostaviti SDK najpozneje naslednjega dne.

(2) Zasebnik mora gotovino, ki jo prejme na kakršnikoli podlagi, vplačati na svoj račun pri banki isti dan, najpozneje pa
naslednji delovni dan.

I?) SDK mora plačilne naloge, ki jih je prejela od SDK iz
frugega kraja, banke ali hranilnice za pravne osebe, ki imajo
'"oje račune pri njej, izvršiti še istega dne, ko jih prejme.

(3) Če je kraj vplačila oddaljen od sedeža SDK, banke ali
pošte, lahko pravna oseba ne glede na prvi odstavek tega
člena ali zasebnik ne glede na drugi odstavek tega člena
odločita, da bosta prejeti denar vplačevala na račun v določenih obdobjih, ki ne smejo biti daljša od petih delovnih dni.

23. člen

31. člen

j) SDK izvršuje plačilne naloge, če so izdani v skladu s predli in če je za izvršitev kritje na računih izdajateljev nalogov.
S kritjem na računih po prejšnjem odstavku je mišljeno
tonje sredstev na računih imetnika računov pri SDK iz predanega dne, prispela sredstva med dnevom do prejema
fečilnega naloga in stanje neporabljenega okvirnega kredita
"da banke ali hranilnice - depozitarja, po načelu takočega
' 'una, zmanjšan za znesek izvršenih plačil med dnevom do
Ujetja plačilnega naloga.
. SDK ne izvrši plačilnega naloga v breme imetnika računa,
* na računu depozitarja ni sredstev za njegovo izvršitev.
24. člen
1a'in izvrševanja plačilnih nalogov iz okvirnega kredita depo'arja predpiše Banka Slovenije.

!l

25. člen
obvešča imetnike računov o spremembah in stanju na
Jmovih računih pri SDK najmanj enkrat dnevno ali v skladu
Pogodbo med SDK in imetnikom računa.
26. člen
SDK

il
premija likvidnost bank in hranilnic ter o tem dnevno
^sšča Banko Slovenije.
2 postopek obveščanja po prejšnjem odstavku predpiše
^a Slovenije.
'' J Če sredstva na računih banke ali hranilnice po končani
JjjVni obdelavi prometa njenih deponentov ne zadoščajo za
''le vseh obveznosti banke, SDK zaključi dnevno obdelavo
Postopku, ki ga predpiše Banka Slovenije.
27. člen
Banka Slovenije oskrbuje SDK z bankovci in kovanci za
'Svijanje blagajniškega in trezorskega poslovanja in od nje
ijj^ema bankovce in kovance nad blagajniškim maksisdk
Banko Slovenije zamenjuje in izloča iz obtoka
^hijene in poškodovane bankovce ter poškodovane ko28. člen
«Cin opravljanja nalog iz prejšnjega člena se uredi
" io med Banko Slovenije in SDK.
29. člen
^ avna oseba opravlja denarni promet prek računov pri
r

i) y
zavezanec za davek od dohodkov iz dejavnosti (v nadalj, besedilu: zasebnik) opravlja plačilni promet prek računi banki.
30. člen
' rra
odavna oseba mora gotovino, ki jo prejme na kakršnikoli
(„'9'. vplačati na svoj račun isti dan, najpozneje pa nasled®'ovni dan.
ec %
°čevalec

(1) Pravna oseba in zasebnik smeta za plačevanje v gotovini
dvigati z računa in imeti v svoji blagajni gotovino do višine
blagajniškega maksimuma.
(2) Višino blagajniškega maksimuma določita pravna oseba in
zasebnik v splošnem aktu.
(3) Minister za finance predpiše pogoje in način vplačila,
razpolaganja in plačevanja z gotovino.
32. člen
(1) Pravna oseba in zasebnik morata poravnati obveznosti
v pogodbenem oziroma predpisanem roku prek svojih računov z nalogom za prenos in drugimi plačilnimi instrumenti,
določenimi s predpisi, ki urejajo plačevanje oziroma poslovanje z vrednostnimi papirji.
(2) Pravna oseba sme poravnati medsebojne obveznosti
s pobotom in na drug način v skladu z zakonom, ki ureja
obligacijska razmerja.
(3) Pravna oseba, ki je medsebojne obveznosti poravnala
s pobotom ter s prenosom vrednostnih papirjev, mora ob
koncu meseca poslati SDK za plačilni promet podatke
o obveznostih, poravnanih na način iz prvega in drugega
odstavka tega člena.
(4) Vlada lahko predpiše tudi obvezen način poravnave medsebojnih obveznosti pravnih oseb.
• 33. člen
(1) Pravna oseba mora naloge za plačilo vseh dospelih neporavnanih obveznosti predložiti SDK najpozneje na dan dospelosti obveznosti v plačilo.
(2) SDK mora sprejeti predložene naloge za plačilo ter overiti
datum in uro prejema.
34. člen
Pravna oseba je plačilno nesposobna, če na računih pri SDK
nima dovolj sredstev za plačilo vseh obveznosti.
35. člen
Če je pravna oseba plačilno nesposobna, plačuje obveznosti
po naslednjem vrstnem redu:
1) prometni davek, povračila in drugi prejemki delavcev, ki se
uresničujejo od druge pravne osebe v skladu s predpisi;
2) plače do višine z zakonom zajamčenih;
3) izvršilne sodne odločbe, izvršilne odločbe in sklepi o kaznih, drugi izvršilni sklepi, nalogi in dokončne odločbe nadzornih organov ter nalogi za obveznosti do tujine;
4) obveznosti iz prometa blaga in storitev, obveznosti za
kredite, carine in carinske dajatve;
5) plače;
6) druge obveznosti.
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36. člen
SDK vodi evidenco o vrstnem redu nalogov za plačilo dospelih neporavnanih obveznosti glede na dan in uro njihovega
prejema in jih po tem vrstnem redu izvršuje, na zahtevo pa
obvešča upnika o vrstnem redu terjatve.
37. člen
(1) Stranki s pogodbo določita, da dolžnik izroči menico, ček,
bančno garancijo ali da drugače zavaruje plačilo v skladu
z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.
(2) Kraj, čas in način izročitve instrumentov za zavarovanje
plačil iz prvega odstavka tega člena se določijo sporazumno.

kov ter predpisanih računovodskih izkazov ter drugih obračunov pravnih oseb z zakoni, drugimi predpisi ter računovodskimi standardi.
(2) Inšpiciranje obsega tudi preverjanje zakonitosti in pravilnosti izvajanja predpisov, ki urejajo- finančno-materialno
poslovanje pravnih oseb in razpolaganje z družbeno lastnino46. člen
Inšpiciranje poravnavanja davkov in prispevkov obsega pf
verjanje obračunov dakov in prispevkov ter knjigovodskih j"
drugih evidenc, ki se nanašajo na ugotavljanje davkov i"
prispevkov.
(b2) Revidiranje javne porabe

38. člen
(1) Poleg instrumentov iz prejšnjega člena lahko dolžnik za
zavarovanje plačil vroči upniku nalog za prenos z vpisanim
datumom dospelosti (akceptni nalog).
(2) Akceptni nalog overi upnik in ga predloži SDK najpozneje
na dan dospelosti.
39. člen
SDK mora obvestiti zainteresirano pravno osebo o stanju in
gibanju plačilne sposobnosti posamezne pravne osebe.
3. Nadziranje
40. člen
SDK opravlja nadziranja z revidiranjem javne porabe, kontroliranjem in inšpiciranjem.
(a) Kontroliranje
41. člen
(1) Kontroliranje opravlja SDK ob opravljanju plačilnega prometa.
(2) Kontroliranje obsega sprotno preverjanje zakonitosti in
pravilnosti obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov
ter drugih z zakonom predpisanih obveznosti, zakonitosti
uporabe in razpolaganja s sredstvi pravih oseb ter druge
naloge, določene s predpisi ali na njih temelječi pogodbi.
42. člen
SDK kontrolira pravočasnost in formalno pravilnost obveznega predlaganja predpisanih podatkov iz računovodskih
izkazov in drugih obačunov.
43. člen
SDK izvršuje tudi sodne odločbe o dovolitvi izvršbe, izvršljive
odločbe o kaznih za gospodarske prestopke, izvršljive
odločbe o kaznih za prekrške, izvršljive odločbe oziroma
izvršljive naloge organov in organizacij, ki so po zakonu
pooblaščeni izdajati takšne odločbe in naloge, dokončne
odločbe SDK ter naloge SDK, za katerih izdajanje je SDK
pooblaščena po zakonu.
44. člen
Če pravna oseba ne izda v predpisanem roku naloga za
plačilo davkov in prispevkov, izda SDK nalog za poravnavo
teh obveznosti.
(b1) Inšpiciranje

(1) SDK opravlja revidiranje javne porabe po tem zakonu1" i
drugih predpisih pri:
'
- proračunu države in proračunih lokalnih skupnosj^1
- ministrstvih ter organih in organizacijah v njihovi sestavi
drugih uporabnikov proračunskih sredstev,
-javnih zavodih,
- javnih gospodarskih zavodih in javnih podjetjih, skladih
drugih pravnih osebah, ki se financirajo iz javnih prihodkov"
so v lasti države.
(2) Če ima oseba iz 3. in 4. alineje prejšnjega odstavka
revidirane računovodske izkaze v skladu z drugim zakonOjj
lahko SDK izda mnenje na podlagi mnenja iz že revidirani
računovodskega izkaza.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko S?
zahteva dodatna pojasnila in tudi sama lahko
potrebne podatke in informacije.
(4) V primerih, kadar SDK pri svojem delu uporabi stori1*
zunanjega revizorja, pa mora biti v pogodbi opredeljeno,
SDK določa načrt, obseg, izvajanje in poročanje o rezulta
revidiranja.

(5) Določbe prejšnjega odstavka se upoštevajo tudi v pfijjjj ^
rih, ko SDK uporabi pri revidiranju sredstev javne porabe'
Sle
druge zunanje strokovnjake - izvedence.
48. člen
Revidiranje javne porabe obsega revidiranje računovodij,
izkazov z oceno zakonitosti, namenske porabe, gospoda' •
sti, učinkovitosti in uspešnosti uporabe sredstev javne po'3 Ho
v skladu s predpisanimi standardi oziroma merili.
49. člen

bile
1(4° u
O ugotovitvah revidiranja javne porabe sestavi pooblaš^j
oseba revizijsko poročilo, ki ga prejme vodja institucij0, tj,
kateri je bilo revidiranje opravljeno, njen upravni ter nad*
(1)1
organ oziroma naročnik revidiranja.
ti
"ori
(c) Postopek nadziranja kot posebni upravni postopek
sti i
50. člen

Pri opravljanju nalog nadzora postopa SDK po zakofl^Fj!'&<
!i1r
ureja splošni upravni postopek, če s tem ali drugim zaK° 6S
ni drugače določeno.
&0st
51. člen

45. člen
(1) Inšpiciranje obsega preverjanje skladnosti izkazovanja
sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhod34

47. člen

(1) Naloge nadzora opravljajo pooblaščeni delavci SDK-

!,)c
(2) Pooblaščeni delavec je pri svojem delu samostoj^ Iflo
neodvisen.
poroče

(3) Če se med postopkom pokaže potreba po strokovnem
znanju, s katerim pooblaščeni delavec SDK ne razpolaga, se
izvede dokaz z izvedencem ustrezne stroke v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(4) Pri opravljanju nalog nadziranja SDK sodeluje z inšpekcijskimi organi, organi za odkrivanje in pregon storilcev kaznivih
dejanj, gospodarskih prestopkov in prekrškov in drugimi nadzornimi organi.
52. člen
(1) Pravna oseba oziroma organ, pri katerem se opravlja
nadzor (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba) mora zagotoviti
Pooblaščenemu delavcu pogoje, ki mu omogočajo nemoteno
<|elo. Predložiti mu mora zahtevane podatke, evidence in
listine, ne glede na to ali so podatki vodeni ročno ali računalniško.
(2) Odgovorne osebe pravne osebe morajo dati pooblaščenemu delavcu na njegovo zahtevo tudi pisna in ustna pojasnila in izjave v zvezi s predmetom nadzora.
53. člen
(!) Če pooblaščena oseba SDK med postopkom oceni, da ni
Pravilno
in zakonito ugotovljeno stanje sredstev in obveznosti
d
o virov sredstev, prihodkov in odhodkov ali da knjige niso
v
redu in ne na tekočem ter da niso pravilno in zakonito
obračunane predpisane obveznosti ali če pravna oseba ne
Podloži dokazil o zakonitosti in pravilnosti obračunov in
Plačil predpisanih obveznosti, pooblaščena oseba s sklepom
Naloži pravni osebi, da najpozneje v 30 dneh odpravi ugotov'lene nepravilnosti.
(2)
Če pravna oseba ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti,
S
DK ugotovi predpisane obveznosti na način, določen
s
Posebnimi predpisi, ki se nanašajo na te obveznosti.
(3) Če v primerih iz prejšnjega odstavka ni mogoče ugotoviti
Predpisane
obveznosti, ugotovi predpisano obveznost SDK
5
cenitvijo.
54. člen
je ugotovitvah kontroliranja in revidiranja javne porabe
® stavi pooblaščena oseba zapisnik le, če ugotovi take nezakonitosti ali nepravilnosti, da je treba za njihovo odpravo
*dati odločbo, če izdajo odločbe zahteva stranka ali če ugodejanja, ki imajo znake prekrška, gospodarskega pre51
°pka ali kaznivega dejanja.
55. člen
j') O ugotovitvah inšpiciranja sestavi pooblaščena oseba
„ Se
apisnik in ga v 8 dneh po končanem pregledu pošlje pravni
ratVB bi. Pravna oseba lahko da pripombe na zapisnik v 8 dneh
° vročitvi zapisnika.
jj-) Če v postopku inšpiciranja in revidiranja javne porabe niso
"e ugotovljene nezakonitosti in nepravilnosti, se izda sklep
ttP Ustavitvi postopka.
i. J
l<f
56. člen
[^ Pripombe na zapisnik mora pooblaščena oseba preveriti in
tem sestaviti dopolnilni zapisnik, zoper katerega ni priče je potrebno za odpravo nepravilnosti in nezakonitol.,a'zdati odločbo, se mora pooblaščena oseba o pripombah
viti tudi v odločbi.
0

'e ,re^a
ovadbo za kaznivo dejanje, gospodarski
i»®}0Pe'< oziroma prekršek se mora pooblaščena oseba
pripombah izjaviti tudi v ovadbi in v predlogu za uvedbo
"opka o gospodarskem prestopku oziroma prekršku.
57. člen
ll)tjlJ-e
a se v postopku ugotovijo nezakonitosti oziroma nepran
°sti, te pa niso odpravljene med pregledom ali do poteka
lr

oče valeč

roka za pripombe, izda pooblaščena oseba odločbo, s katero
pravni osebi naloži potrebna dejanja za njihovo odpravo.
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka se izda najpozneje v 30
dneh od dneva prejema pripomb na zapisnik oziroma od
dneva, ko je iztekel rok za vložitev pripomb.
(3) V odločbi iz prvega odstavka se pravni osebi naloži, da
mora v roku 30 dni od prejema odločbe odpraviti ugotovljene
nezakonitosti oziroma nepravilnosti.
58. člen
(1) Če pooblaščena oseba v postopku kontroliranja ugotovi,
da je pravna oseba predložila računovodske izkaze ali druge
obračune, ki niso v skladu s predpisi, s sklepom zahteva
njihov popravek. Pravna oseba mora v petih dneh od vročitve
sklepa opraviti naloženi popravek ali ugovarjati zoper sklep
s pisno zahtevo za izdajo odločbe. Če tega ne stori, se šteje,
da računovodski izkaz oziroma drug obračun ni bil predložen.
(2) SDK istega dne s sklepom vrne pravni osebi naloge za
plačilo in naloge za prenos sredstev, ki niso v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(3) V primeru iz prvega odstavka izda pooblaščena oseba na
pisno zahtevo pravne osebe, v petih dneh od dneva prejema
zahteve, odločbo o zavrnitvi obračuna oziroma naloga.
59. člen
(1) Zoper odločbo iz 56. in 57. člena je dovoljena pritožba na
generalnega direktorja SDK.
(2) Odločba o pritožbi je dokončna v upravnem postopku.
60. člen
(1) Če pooblaščena oseba v postopku ugotovi dejanja, ki
imajo znake kaznivega dejanja ali gospodarskega prestopka,
mora odgovornega delavca oziroma pravno osebo ovaditi
pristojnemu javnemu tožilcu.
(2) Če ugotovi pooblaščena oseba v postopku dejanja, ki
imajo znake prekrška, mora vložiti predlog za uvedbo
postopka o prekršku.
(3) Če je podan utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo
dejanje ali gospodarski prestopek oziroma prekršek sme pooblaščena .oseba začasno zaseči listine, predmete, vzorce in
drugo, kar je bilo uporabljeno oziroma namenjeno za kaznivo
dejanje oziroma gospodarski prestopek ali prekršek v skladu
z zakonom. O zasegu listin, predmetov, vzorcev in drugega
izda pooblaščena oseba pisno potrdilo, zasežene stvari pa
skupaj z ovadbo takoj, najpozneje pa v 5 dneh izroči javnemu
tožilcu oziroma skupaj s predlogom za uvedbo postopka
o prekršku, pristojnemu organu za vodenje postopka o prekršku.
61. člen
(1) Zoper dokončno odločbo SDK je dovoljen upravni računski spor z vložitvijo tožbe na Vrhovno sodišče Republike
Slovenije.
(2) Tožbo, s katero se začne upravni računski spor iz prejšnjega odstavka, lahko vloži pravna oseba, če meni, da je bila
z odločbo SDK kršena njena pravica oziroma na zakonu
temelječ interes.
(3) Tožbo lahko vloži tudi pristojni državni organ ali organ
lokalne skupnosti, če meni, da so bili z odločbo SDK, ki se
nanaša na drugo pravno osebo v nasprotju z zakonom zmanjšani njeni prihodki.
62. člen
(1) Zoper pravnomočno odločbo, ki jo je v upravnem računskem sporu izdalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, z njo
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pa je bil kršen zakon, lahko stranke v tem sporu vložijo
zahtevo za izreden preizkus na Vrhovno sodišče Republike
Slovenije. O zahtevi za preizkus odloča Vrhovno sodišče
v senatu sedmih sodnikov.
(2) Z zahtevo iz prejšnjega odstavka se lahko odločba izpodbija zaradi bistvene kršitve določb postopka in zaradi kršitve
materialnega prava.

(2) SDK mora pri svojem delu varovati državne, uradne,
poslovne, industrijske in vojaške skrivnosti.
(3) SDK in prejemnik mora informacije o poslovanju druge
pravne osebe varovati kot poslovno skrivnost.
III. ORGANI IN ORGANIZACIJA SDK

(3) Zahtevo je treba vložiti v 30 dneh po vročitvi izpodbijane
odločbe neposredno pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

(1) SDK upravja svet SDK (v nadaljnjem besedilu: svet).

63. člen

(2) Svet SDK ima predsednika in deset članov. Svet SDK

68. člen

Za izvršitev izvršljive odločbe skrbi in jo opravlja organizacijska enota SDK, na območju katere ima stranka v postopku
račun.

(3) Način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata in pristojnosti sveta se določijo s statutom.

64. člen

69. člen

O odložitvi izvršitve izvršljive odločbe odloča pooblaščena
oseba, ki je izdala odločbo na prvi stopnji pod pogoji, določenimi z zakonom o splošnem upravnem postopku in zakonom
o upravnem sporu.

(1) SDK vodi in zastopa generalni direktor, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Generalnega direktorja imenuje in
razrešuje svet SDK v soglasju z Državnim zborom.

4. Statistika in Informiranje
65. člen
(1) SDK oblikuje in predlaga svoj program statističnih in
informativnih poročil kot del nacionalnega programa statističnih raziskovanj Republike Slovenije.
(2) S statističnimi in informativnimi poročili zagotavlja SDK
vpogled v:
- obseg in vsebino tokov plačilnega prometa prek SDK,
- splošna ekonomska gibanja,
- premoženjski in finančni položaj, poslovni izid ter učinkovitost in uspešnost poslovanja gospodarskih družb in gospodarskih javnih služb,
- premoženjski in finančni položaj, prihodke in odhodke
pravnih oseb s področja negospodarstva,
- premoženjski in finančni položaj, prihodke in odhodke,
poslovni izid finančnih organizacij,
- oblikovanje prihodkov proračunov,
- druge podatke iz delovnega področja SDK.
66. člen
(1) Statistična in informativna poročila oblikuje SDK na podlagi:
- podatkov in evidenc plačilnega prometa,
- podatkov iz računovodskih izkazov pravnih oseb,
- drugih podatkov in poročil, ki jih SDK predlagajo pravne
osebe,
- podatkov in informacij, ki jih SDK pridobi z opravljanjem
nadzora.
(2) Poročila iz prejšnjega odstavka objavlja SDK v posebnih
publikacijah.
67. člen
(1) Informacije o poslovanju pravnih oseb daje SDK na zahtevo domačih in tujih pravnih oseb ter fizičnih oseb, ki izkažejo pravni interes.
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(1) Namestnika generalnega direktorja imenuje in razrešuje
svet zavoda v soglasju z Državnim zborom na predlog geneI;
ralnega direktorja.
Pr
(3) Pristojnosti in odgovornost generalnega direktorja in nje- Pri
Pn
govega namestnika se določijo s statutom SDK.
ici
ini
'"e
IV. SPLOŠNI AKTI SDK
70. člen
(1) SDK ima statut.
(2) S statutom SDK se določa notranja organizacija, .
odgovornosti in obveznosti delavcev, način poslovanja SI
in druga vprašanja.

•Sel«
s
a

°Pr
r
3v,
V
P (3
(3) Statut sprejme Svet SDK.
>
ian
71. člen
\
SDK sprejme finančni načrt in zaključni račun. K finančnem11! J&Vr
načrtu in zaključnemu računu SDK daje soglasje DržaV Na
t>0:
zbor.
h (,
(3) K statutu SDK daje soglasje Državni zbor.

!*k i
»nje

V. SREDSTVA ZA DELO SDK
72. člen

Sredstva za delo pridobiva SDK:
,
- iz plačil pravnih oseb, za katere opravlja plačilni prof6
v državi, z njihovih računov;
- iz plačil države in občin ter drugih organizacij, za kat^ ®rej
opavlja naloge po tem zakonu, z njihovih zbirnih in dru9 k
računov;
( iV
- iz plačil države in občin ter drugih organizacij, za kate
opravlja naloge po tem zakonu, z njihovih zbirnih in dru0 P«
t>rav
računov;
« iih
- iz plačil, določenih s pogodbo v skladu s statutom vna
zakonom;
^
- iz drugih virov, določenih s statutom v skladu z zakon
Jiai
Mu
73. člen
(1) Plačila za opravljanje del in nalog po tem zakonu do'0'
SDK s tarifo.
(2) K tarifi SDK daje soglasje Vlada.
poročev**

!

v<

ŽENSKE DOLOČBE

B-

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

74. člen
!r|
arno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
'tek odgovorna oseba SDK, če:
'obvešča
bank in hranilnic o stanju in spremembah
lvi
h depozitov (3. odstavek 12. člena);
llo
9a za plačilo med pravnimi osebami, katerih računi se
»e v istem kraju, neupravičeno ne izvrši še istega dne, ko
' ime (1. odstavek 21. člena);
J°9a za plačilo med pravnimi osebami, katerih računi se
'dijo v istem kraju, neupravičeno ne izvrši v breme izdajaMačilnega naloga še istega dne, ko ga prejme, ali naloga
"doma za tem ne pošlje SDK, pri kateri ima račun pravna
' kateri se plačuje (2. odstavek 21. člena);
žilnega
naloga, ki ga je prejela od SDK iz drugega kraja,
8
ali hranilnice za pravne osebe, ki imajo svoje račune pri
i#^upravičeno ne izvrši še istega dne, ko ga prejme (2.
ek 22. člena);
'Si plačilni nalog imetnika računa, ki za to nima kritja (1.
"ek 23. člena);
!
obvešča imetnika računa o spremembah ter stanju
l,6v
na njihovih računih (25. člen);
.^Premija likvidnosti bank in hranilnic ali o tem dnevno
""ešča Banke Slovenije (1. odstavek 26. člena);
^Prejme predloženih nalogov za plačilo (2. odstavek 33.
Cimeru plačilne nesposobnosti pravne osebe ravna
otju z določilom 35. člena zakona;
""jka na njegovo zahtevo ne obvesti o vrstnem redu
'cije
njegove terjatve (36. člen);
lr
"eresirane pravne osebe ne obvesti o stanju in gibanju
sposobnosti posamezne pravne osebe (39. člen);
'avna v nasprotju s 67. členom zakona.

77. člen
(1) SDK sprejme statut in druge splošne akte najkasneje v 60.
dneh po uveljavitvi tega zakona.
(2) Imenovanje Sveta SDK se uskladi s tem zakonom najkasneje v 60. dneh po sprejemu tega zakona.
(3) Dokler ni sprejet statut iz 2. odstavka tega člena SDK
posluje po določbah dosedanjega statuta SDK Slovenije.
(4) Generalni direktor, namestnik generalnega direktorja in
pooblaščeni delavci opravljajo naloge iz svoje pristojnosti do
poteka mandatne dobe.
78. člen
(1) Z dnem, ko začne z delom računsko sodišče na podlagi
zakona o računskem sodišču, vendar najkasneje s 1. septembrom 1994, postane SDK, odgovoren za svoje delo vladi
Republike Slovenije.
(2) Nedokončane zadeve v postopkih revizije lastninskega
preoblikovanja, ki jih je SDK začela na podlagi sklepov po
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, prevzame
v reševanje računsko sodišče.

tr

75. člen
^narno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
'! Sek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
ii s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
X ne pošlje ustreznih podatkov za vodnje registra imetniWukov (2. odstavek 15. člen);
^Pravlja
denarnega prometa prek računa pri SDK oz. pri
5v
a v na v nasprotju s 30. členom zakona;
blagajni denar nad zneskom blagajniškega maksiJ1. člen);
d^Pisanem roku SDK ne pošlje podatkov o obveznostih,
, a"ih s pobotom in s prenosom vrednostnih papirjev (3.
32. člena.(;
*na v nasprotju s 33. členom;
, Učenemu delavcu ne zagotovi pogojev za nemoteno
.-Postopku ali ne predloži zahtevanih podatkov, evidenc
(52. člen).
Narno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje
'lega odstavka.
)ft»

76. člen
J'arno kaznijo najmanj:300.000 tolarjev se kaznuje za
C banka ali hranilnica,
, če:
i
vreim, vplačila
Inx:i odi fizične osebe v dobro računov, ki jih
jjj^ircie
' ali vplačila od pravne osebe, ki se opravi z računov
■ ,j v dobro računa fizične osebe, ki qa vodi banka ai
(10. člen);
•ug'r
®Wja prek svojih računov in računov svojih poslovnih
vodi SDK, tudi medsebojne obračune (11. člen);
m l'n
na
v nasprotju s 1. odstavkom 22. člena;
no1"' r
^® no kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
, 'Udi odgovorna oseba banke ali hranilnice, ki stori
Prejšnjega odstavka.
>10^'

iS^^aleč

(3) Računsko sodišče lahko prevzame v delovno razmerje
delavce SDK, ki opravljajo naloge revidiranja javne porabe po
tem zakonu in če se s tem strinjajo.
(4) Organizacijski deli SDK, ki opravljajo naloge nadzora pravilnosti in zakonitosti obračunavanja in plačevanja vseh davkov, prispevkov in drugih obveznosti, s katerimi se financira
javni sektor, naloge plačilnega prometa in naloge statistike in
informiranja opravljajo ta dela v SDK, vse dokler ne bodo na
podlagi drugih zakonov te naloge prenešene na druge institucije.
79. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati:
- zakon o službi družbenega knjigovodstva v Socialistični
republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 1/85);
- zakon o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ,
Št. 70/83, 16/86, 72/88, 54/87, 74/87, 37/88, 61/88, 10/89, 7/89 in
79/90);
- zakon o finančnem poslovanju (Uradni (ist SFRJ, št. 10/89,
26/89, 35/89, 79/89, 61/90, in Uradni list RS, št. 42/90).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se, do zagotovitve pogojev
za prenos plačilnega prometa na Poštno banko Slovenije, se
še uporabljajo tiste določbe zakona o službi družbenega
knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list
SRS, št. 1/85) in zakona o službi družbenega knjigovodstva
(Uradni list SFRJ, št. 70/83, 16/86, 72/88, 54/87, 74/87, 37/88,
61/88, 10/89, 7/89 in 79/90), ki se nanašajo na opravljanje
plačilnega prometa v poštah.
80. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona postane premoženje dosedanje Službe družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji
last Republike Slovenije.
81. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
i.
Pri opravljanju nalog SDK gre za dejavnosti, katerih trajno in
nemoteno opravljanje je v interesu republike, s čimer je utemeljena odločitev, da se SDK v prehodnem obdobju organizira kot javni zavod.
Ime javnega zavoda je Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, v nadalnjem besedilu: SDK.
2.
SDK opravlja naloge plačilnega prometa v državi, naloge
nadziranja, statistike in informiranja ter druge naloge po
posebnih predpisih. Opravlja tudi naloge v zvezi s programom
preobrazbe SDK, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
3.
Za opravljanje del in nalog je SDK odgovorna Državnemu
zboru, kateremu mora poročati o svojem delu najmanj enkrat
letno.
4.
Pristojnost in odgovornost za nadzor nad izvajanjem plačilnega prometa v državi ter njegovo učinkovitostjo in varnostjo
se prenese na Banko Slovenije. Banka Slovenije s to rešitvijo
praktično zaokroži množico pristojnosti, ki so potrebne za
uspešno uresničevanje njenih nalog, predvidenih v zakonu
o Banki Slovenije.
Z določbo, ki SDK ne dovoli izvršiti plačilnega naloga, če na
računu depozitarja ni sredstev za njegovo izvršitev se v povezavi s prepovedjo deponiranja sredstev nebančnih pravnih
oseb pri centralni banki zagotavlja ustreznejša ureditev
denarnega sistema.
SDK vodi register imetnikov računov, ki je javna listina.
5.
Spremenjeno od veljavne ureditve je opredeljen sistem nadziranja, ki obsega revidiranje javne porabe, kontoliranje in
inšpiciranje.
Kontroliranje SDK opravlja ob opravljanju plačilnega prometa.
Inšpiciranje obsega preverjanje zakonitosti in pravilnosti izkazovanja sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov in
odhodkov ter predpisanih računovodskih izkazov ter drugih
obračunov pravnih oseb.
Revidiranje javne porabe opravlja SDK pri pravnih osebah, ki
poslujejo s sredstvi javnih financ.
Revidiranja javne porabe obsega revidiranja računovodskih
izkazov z oceno zakonitosti, namenske porabe, gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti uporabe sredstev javne

porabe, kar doslej ni bila funkcija SDK in kar bo po preoii m)
SDK pristojnost Računskega sodišča.

Postopek nadziranja se vodi na podlagi zakonov, ki
splošni upravni postopek ter zakona, ki ureja upravne sf
ter na podlagi tega zakona.

Ker se pripravljajo zakonske spremembe na področju "P
nega sodstva, bo predlagatelj zakona za naslednje obra*1
vskladil določbe, ki se nanašajo na postopek s sprti v
zakonskimi spremembami.

SDK opravlja naloge statistike in informiranja s statist^"'!
informativnimi poročili na podlagi podatkov in evidenc ('
nega prometa, podatkov iz računovodskih izkazov,
podatkov in poročil ter podatkov in informacij, ki jih P" Wl
z opravljanjem nadzora.
^
Informacije o poslovanju pravnih oseb daje SDK na 'm
domačih in tujih pravnih oseb ter fizičnih oseb, ki
pravni interes. Javnost podatkov o poslovanju je dolo"
v zakonu o gospodarskih družbah.
8.

;
d/c
Imenovanje generalnega direktorja in njegovega na^ ofc/.
je v pristojnosti Državnega zbora Republike Slovenije, Cr^
Opredelitev pristojnosti Sveta in določitev notranje o'91^
cijske strukture se prepušča Statutu SDK.
fD« p
fr,
rio*
1. 9. 1994 je določen kot rok, ko mora pričeti z delom
sko sodišče na katerega se bodo prenesle pristojnost01
ranja javne porabe. S 1. 9. 1994 postane SDK odgo" ia/a
svoje delo Vladi Republike Slovenije. Nedokončane1
v postopkih revizije lastninskega preoblikovanja, kip' »ce^
začela, prevzame v reševanju Računsko sodišče.
to
, keč
Naloge nadzora pravilnosti in zakonitosti obračun8*' m u
plačevanja vseh davkov in drugih obveznih dajatev s'n i.
/'>/<!
se financira javni sektor, naloge plačilnega prometa i !ii.
statistike in informiranja, se opravljajo v javnem zavO°
'e^
vse dokler ne bodo na podlagi drugih zakonov prene9 W
'blil
druge institucije.
\l
Pre,
10.

Zakon o gospodarskih družbah je za pravne - •»{
|»ie'
področju gospodarstva razveljavil zakon o finančneeg
'8( ,
1
vanju, razen členov o plačevanju in ohranjanju so'1' V
S prenosom teh določil iz zakona o finančnem P Vio v
v zakon o SDK, se zakon o finančnem poslovanju -y.
bivše SFRJ v celoti razveljavi. Na novo se ureja ° , %
opravljanja denarnega promet zavezancev za daveK m,
nosti (zasebnikov) prek računov pri banki.
\e*p>
S'i
^ia

J'ačil
fe1
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porot*

redlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
>W SLOVENSKEM ODŠKODNINSKEM SKLADU - EPA 440
PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 174. člena poslovnika državnega zbora (Ur. I.
RS št. 40/93) predlagatelji vlagajo

Združenje lastnikov
razlaščenega premoženja in
6182 polnoletnih državljanov
Republike Slovenije

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SLOVENSKEM ODŠKODNINSKEM
SKLADU.

r

edlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem odškodninskem
tftladu
,i predlagajo, da se zakon o Slovenskem odškod^kem skladu spremeni oziroma dopolni tako, da se za
. "m odstavkom 7. člena zakona o Slovenskem odškodninzMrn skladu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Za obveznosti sklada iz prejšnjega odstavka tega člena prevzema jamstvo Republike Slovenija.«
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek člena postanejo tretji,
četrti in peti odstavek tega člena.

OBRAZLOŽITEV
-» vlaga 6182 volilcev, ki so vsak s svojim podpisom dali
ZLRP Slovenije, da za njih in v njihovem imenu
zakonodajno pobudo za spremembo oz. dopolnitev
ene a
^
zakona.
PredlagateljiDržavnega
v dokazzbora
izpolnjevanja
®°ja po9členu
174/1 Poslovnika
prilagajo
^ Predlogu mapo s lastnoročnimi podpisi 6182 polnolet, državljanov R Slovenije. Predlogu je priložena mapa
'°kopijami tozadevnih izjav in podpisov volilcev, na zah^ H Vr
,, Pa predlagatelji preko ZLRP Slovenije predlože tudi
)Slii >alne podpise in zahteve volilcev.
ie.

9

0

^ei^a9atelji menijo, da je predlagana sprememba oz. dopoliifii ). lak°na nujna zaradi zavarovanja pravic, ki gredo upravi'
po Zakonu o denacionalizaciji (Ur. I. RS št. 27/91 in
J'' Sredstva Slovenskega odškodninskega sklada so
meč tolil<o omejena, da je vprašljiva možnost realizacije
s nt j Upravičenj, ki izhajajo po Zakonu o denacionalizaciji za
i'"] ln ne in Pravne osebe, katerim je bilo na neligitimen
^oi' w Podržavljeno premoženje. S sprejemom predlagane
ne$t ^pibe oz. dopolnitve zakona, bosta Državni svet in s tem
^ olika Slovenija zgolj potrdili svojo usmerjenost v pravno
, °' kar je temeljno ustavno načelo države Slovenije. Sprei Predlagane spremembe zakona, bo zagotovil enakoI 0 obravnavanje bivših lastnikov podržavljenega premonjihovih dedičev v razmerju do ostalih državljanov,
0$l' [8
^git i6o 8 zlasti pomembno glede na proces lastninjenja druž,//' 1 Premoženja, ki žal premnogim posameznikom in
pO$H J? osebam omogoča podcenjeno lastninjenje in s tem
Rvanje družbene lastnine in oškodovanja ostalih subgK H laJjana sprememba oz. dopolnitev zakona je tudi dolg
i ohke Slovenije Svetu Evrope. Naša država je že podpi%prav $e ne ratificirala, Evropsko konvencijo o varstvu
£°yih
pravic in svoboščin, ki v Protokolu št. 1 posebej
la pravico do zasebne lastnine.

^ba člena, ki se spreminja
7. člen
L,
L^ilo obveznic ob zapadlosti, kakor tudi za redno
( *anje obresti, jamči sklad s celotnim premoženjem.
k;!nCe so nominirane v nemških markah in izplačljive
Polletnih obrokih v 20 letih, z obrestno mero 6%.
®va/ec

Predlagano spremembo oz. dopolnitev zakona terja tudi člen
33 ustave R Slovenije.
Cilj predlagane zakonodajne pobude je zagotoviti realizacijo
pravic, ki jih uzakonja Zakon o denacionalizaciji. Brez jamstva
države ni varnosti, da bodo oškodovanci uspeli dobiti plačano
vso odškodnino za razlaščeno premoženje. V takšnem primeru bi bil izjalovljen namen Zakona o denacionalizaciji,
upravičenci do odškodnine bi bili izigrani, načela pravne
države pa bi bila poteptana.
Predlagano spremembo terja tudi pravičnost pojmovanja
v smislu pravnih načel, ki veljajo med civiliziranimi narodi. Le
z jamčevanjem države je mogoče odpraviti krivice iz preteklosti, kar je predmet urejanja po Zakonu o denacionalizaciji.
Ta zakonodajna pobuda bo prispevala k izenačevanju upravičencev po Zakonu o denacionalizaciji in tistih oškodovancev,
ki imajo zaradi odprave krivičnih kazenskih sodb, izrečenih
v preteklosti, pravico na podlagi določil Zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij zahtevati plačilo odškodnine za zaplenjeno
premoženje. Tem oškodovancem je namreč zagotovljena
polna odškodnina za premoženje odvzeto s kaznijo zaplembe
premoženja s tem, da je zavezanec družbeno politična skupnost. To pa so, po sedanji pravni ureditvi država Slovenija in
občine. Zaradi premoženja teh zavezancev so upravičenci na
podlagi Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij priviligirani
glede na upravičence po Zakonu o denacionalizaciji. Slednjim ne gre pravica do polne odškodnine in, po sedanji
zakonski ureditvi, za realizacijo svojih upravičenj nimajo jamstva družbeno političnih skupnosti oz. države. Načelo enakosti (člen 14 R Slovenije) zato utemeljuje predlagano zakonodajno pobudo.
Predlagatelji žele zgolj še opozoriti, da so s problemom
odsotnosti državnega jamstva v postopkih denacionalizacije
že seznanili tudi pristojne organe Sveta Evrope.

Obveznice se glase na prinosnika in so izplačljive v tolarjih.
Obresti se izplačujejo skupaj z izplačilom obrokov glavnice.
Sklad zagotovi pogoje za kotacijo izdanih obveznic na Borzi
vrednostnih papirjev v Ljubljani.
Sklad ne sme posredovati na borzi vrednostnih papirjev in
odkupovati lastnih obveznic, razen če dobi za to posebno
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dovoljenje ministra, pristojnega za tinance in če mu to dovoljuje likvidnostni položaj.
Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu, Uradni list
Republike Slovenije, št. 7, 4. II. 1993.
★ ★ ★
Dne 25. 11. 1993 smo na g. predsednika Državnega zbora
naslovili predlog za spremembo oz. dopolnitev Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu. Pobudo podpira s podpisi
izkazanih 6162 volivcev (ljudska zakonodajna iniciativa).

Posledice, ki jih bo imela predlagana zakonodajna sp'e memba, bodo v potrditvi Republike Slovenije kot pravi* p
države, ki ima do vseh svojih državljanov enake kriterije (SIJ
Ustave RS). Vsi upravičenci do denacionalizacije Mj ..
v posledici predlagane spremembe zavarovani v svojih
tevkih za uveljavitev odškodnine za razlaščeno premoženj
Sprejem predloga bo obenem sporočilo Svetu Evrope. "
država Slovenija uveljavlja načelo varstva zasebne lastni
v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah'
svoboščinah.

Razlogi za sprejem predlagane spremembe so navedeni
v drugem, tretjem in četrtem odstavku obrazložitve že vloženega predloga z dne 25. 11. 1993.

Jamstvo Republike Slovenije po zakonodajni pobudi
posega v dolžnost Slovenskega odškodninskega sklada K
zavezanca za plačilo odškodnine. Tudi v primeru, da bi up'
vičenci do denacionalizacije izterjali odškodnino v bre"
državnega proračuna, bo ta imel pravico regresirati izpla'j
znesek od Slovenskega odškodninskega sklada. Zato
državni proračun obremenjen le v primeru, če Slove"; L
odškodninski sklad sam ne bo sposoben plačevati odškodjj
Takšne finančne posledice za državni proračun pa je poavS®
mogoče primerjati z odškodninami, ki jih slednji sedaj p' j* "Ci
obsojencem v povojnih političnih in drugih nezakonitih
vičnih) procesih. Ocena finančnih sredstev iz državnegaP
računa tako kaže, da ne bo šlo za izredna sredstva, Pail
zgolj za zagotovitev uresničevanja pravne države.
1
0C
«
lt
Obrazložitev predloga je prav tako podana v predlogu *,, s
25. 11. 1993. S predlagano novelo zakona bo zagotovi k0
realizacija pravic upravičencev do denacionalizacije oz. "I *
vih dedičev. Sprejem spremembe oz. dopolnitve je potre
zaradi nemotenega poteka denacionalizacije. To nalw
ovi
tudi pravna načela, ki veljajo med civiliziranimi naf
*acl
1
V nasprotnem primeru lahko pride do tega, da bo P *
bivših lastnikov oz. njihovih dedičev le na papirju, a v v
aRo* "Oftie
njem življenju neuresničljiva. Za državljana pa velja za*'
Čred;
tako kot ga čuti na svoji koži.
Jftiet
V kolikor Državni zbor meni, da ta dopolnitev vložene zal 1
dajne pobude ne zadostuje, vljudno predlagamo, da obi*1
svoje stališče v čem je predlog v neskladju s členo"
Poslovnika Državnega zbora.

Cilj zakonodajne pobude je naveden v petem, šestem in
sedmem odstavku obrazložitve v prejšnjem odstavku navedenega predloga.

Predlagatelji:
6182 volilcev in po
pooblastilu ZLRP Slovenije

Dne 1. 12. 1993 pod št. 412-01/92-5/4 EPA 440 pa smo dobili
sporočilo, da predlog zakona ni vložen v skladu s čl. 175
Poslovnika Državnega zbora. Takšno sporočilo Državnega
zbora je brez obrazložitve in ne navaja, v čem je naš predlog
nepopoln. Ne gre za predlog novega zakona, temveč le za
spremembo oz. dopolnitev že veljavnega zakona, kar smo
upoštevali pri podajanju predloga.
Predlog za spremembo oz. dopolnitev zakona dopolnjujemo
kot sledi:
>
Ker predlagamo spremembo člena 7 Zakona o Slovenskem
odškodninskem skladu, prilagamo besedilo celotnega tega
člena v fotokopiji zakona, kot je bil objavljen v Uradnem listu.
Ocena stanja, zakaj uveljavljamo svoj predlog za spremembo
oz. dopolnitev Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu,
je podana že v predlogu z dne 25. 11. 1993. Brez jamstev
države ni sigurnosti, da bodo vsi upravičenci do denacionalizacije v celoti uspeli izterjati odškodnino po Zakonu o denacionalizaciji. Sredstva Slovenskega odškodninskega sklada so
omejena. Ustavno načelo pravne države z obstoječim Zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu ni varovano.

Efvjs
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Predlog zakona o SLOVENSKI AKADEMIJI ZNANOSTI IN UMETNOSTI
- EPA 483 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 61. seji dne 23. decembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SLOVENSKI AKADEMIJI ZNANOSTI IN UMETNOSTI,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. 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
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
delovnih telesih sodelovala:
- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,
- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za znanost
in tehnologijo.

predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
s i *• UVOD
'OCENA STANJA
iMaskladu s 5. členom ustave Republike Slovenije država skrbi
f * ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter
9®1 ^'varja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj
iS genije. Za uresničevanje dela teh nalog skrbi Slovenska
irO 'tademija znanosti in umetnosti (v nadaljevanju SAZU) kot
a' Jajvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova,
iracionalna znanstvena in umetnostna akademija je tudi
Jorriemben
atribut narodove samobitnosti in državnosti,
'r®dstavlja pa tudi uresničitev svobode znanstvenega in
.lastniškega ustvarjanja, ki jo zagotavlja 59. člen ustave
KO ^publike Slovenije, na najvišji ravni.
^aj veljavni Zakon o SAZU je sprejela Skupščina Sociali''Cne republike Slovenije 25. novembra 1980 (Uradni list
.£S,
št. 30/80). Prilagojen je ustavama SFRJ in SRS iz leta
8
, '4 in Zakonu o združenem delu iz leta 1976. S sprejemom
^željne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
ie
je in z ustavnim zakonom za izvedbo te temeljne listine
" Republika Slovenija postala samostojna in neodvisna
/*ava, ki je bila tudi mednarodno priznana. Obenem je prišlo
obdobju pred sprejemom nove ustave Republike SloveI®.
zlasti pa s sprejemom te ustave in po njej, do globokih
r
£ ememb v družbeni ureditvi Republike Slovenije. Uveljavil je bil sistem parlamentarne demokracije, temelječ na
u"tvi oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Obenem je
J uveljavljen sistem tržnega gospodarstva, temelječ na
Osebni in javni lastnini. Že samo te globoke spremembe
i1'eda terjajo, da zakon uredi tudi mesto SAZU v novi družbi ureditvi.
^Pravnem
sistemu Republike Slovenije imamo dva zakona, ki
jeiata področje znanstvene in raziskovalne ter umetniške
Javnosti.
To sta Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in
j!Knd°n o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91).
K, ar pa (to bo razvidno iz nadaljevanja tega uvoda) oba
^Sa* n'S,a zadostna P°d'a9a za urejanje statusa in delova"AZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
iz ocene stanja je mogoče zaključiti, da je sprejem
tjv e9a Zakona o SAZU nujen. Spremenjena družbena uredinaši državi zahteva tudi novo zakonsko urejanje SAZU
Najvišje nacionalne znanstvene in umetnostne ustanove.
'.?akon o zavodih in Zakon o raziskovalni dejavnosti ne
ijvlata statusa SAZU. Prvi člen Zakona o zavodih opredeljuje
0
or an za
O*
i cije, ki se znanosti,
ustanovijokulture,
za opravljanje
dejavk ' i vzgoje ing izobraževanja,
športa, zdravlO socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varsocialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj
Ar

Če valeč

—

dejavnosti ni pridobivanje dobička. Taka opredelitev zavodov
pa ne more vključevati tudi SAZU kot nacionalne znanstvene
in umetnostne ustanove, ki mora imeti poseben avtonomni
status in ne more biti uvrščena v sklop zavodov.
To izhodišče spoštuje Zakon o raziskovalni dejavnosti, ki
SAZU ne obravnava kot javni raziskovalni zavod, daje pa ji
nalogo opravljanja javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti. V 10. členu ta zakon pravi, da javno službo na
področju raziskovalne dejavnosti opravljajo javni raziskovalni
zavodi in SAZU, fakultete, visoke šole in akademije, in tiste
višje šole, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne
dejavnosti.
Iz obeh zakonov je torej mogoče zaključiti, da status in delovanje SAZU z njima nista urejena. Zaradi tega je nujno sprejeti
nov zakon o SAZU.
3. Potrebne pa so tudi spremembe v upravljanju in organiziranosti SAZU, ki bi omogočale uspešnejše delovanje in ohranjanje njenega znanstvenega in umetnostnega ugleda in
pomena v slovenski družbi ter v svetu. Nova družbena ureditev, ki je zlasti prišla do izraza v ustavi Republike Slovenije, je
zavrgla integralni model samoupravljanja. Prav ta model
samoupravljanja pa je prišel do izraza tudi pri zakonskem
urejanju SAZU v letu 1980.
4. Ker država skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in
kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije, mora z zakonom urediti tudi
status in delovanje najvišje nacionalne, znanstvene in umetnostne ustanove. SAZU opravlja tudi javno službo, zaradi
česar naj njene naloge, pravice in dolžnosti poleg statuta,
ureja tudi zakon.
5. Država v skladu s 5. členom ustave Republike Slovenije
skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih
državah, za slovenske izseljence in zdomce, ter pospešuje
njihove stike z domovino. Slovenci brez slovenskega državljanstva lahko uživajo v Sloveniji posebne pravice in ugodnosti. Vrsto in obseg teh ugodosti določa zakon.
Slovenci po svetu, ki niso državljani Republike Slovenije,
sestavljajo skupaj s Slovenci v domovini narodno telo. Zaradi
tega naj imajo tudi pri vključevanju v SAZU določene pravice
in ugodnosti, ki naj jih uredi zakon o SAZU.
III. CILJI IN NAČELA ZAKONA
1. V Republiki Sloveniji še nismo sprejeli zakona, ki bi urejal
javne ustanove, zasebne fundacije (sklade) ipd. Tako imamo
v pravnem sistemu Republike Slovenije na eni strani javne
zavode, na drugi pa civilne pravne osebe. Javne zavode ustanovijo republike, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe (določba drugega odstavka 3. člena
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Zakona o zavodih). Ustanovitelj ima odločujoč vpliv na upravljanje javnega zavoda (glej zlasti člene 31 in 32 zakona o zavodih) in je lastnik premoženja, ki ga zavod upravlja (določba
prvega odstavka 65. člena Zakona o zavodih). Civilne pravne
osebe pa imajo premoženje v zasebni lasti. Upravljajo ga
njihovi člani oziroma ustanovitelji, ki v njih uveljavjajo svoje
osebne interese. Ne institucija javnega zavoda ne status
civilne pravne osebe ni primerna statusna oblika za SAZU.
Zato je izhodiščno načelo predloga novega zakona, da je
SAZU tako kot je to po ustavi univerza (glej 58. člen Ustave
Republike Slovenije) avtonomna, od države neodvisna javna
ustanova.
2. Seveda pa SAZU opravlja tudi pomembno javno službo na
področju znanstvene, raziskovalne in umetnostne dejavnosti.
Zaradi tega ne more biti organizirana kot civilna pravna oseba
s premoženjem v zasebni lasti. Ker predlog zakona opredeljuje SAZU kot avtonomno javno ustanovo, je tudi njeno
premoženje javna lastnina, ki glede na specifičnost nosilca ni
ne državna ne zasebna.
3. Zakon temelji tudi na načelu, da Republika Slovenija
(država) zagotavlja pogoje za njeno delo in razvoj. Republika
Slovenija bo na ta način zagotavljala opravljanje javne službe
na področju znanstvene, raziskovalne in umetniške dejavnosti. Zato naj tudi odločbe statuta, ki urejajo financiranje SAZU,
potrjuje Vlada Republike Slovenije.
4. Načelo avtonomnosti SAZU je podlaga za položaj SAZU
v slovenski družbi. SAZU neposredno ne odgovarja organom
državne oblasti, tudi ne parlamentu (državnemu zboru).
Seveda pa je njeno delo javno, zaradi česar mora SAZU
o svojem delu javnost tudi obveščati.
Načelo avtonomnosti seveda tudi zahteva, da SAZU v okviru
zakona samostojno ureja svojo organizacijo in samoupravljanje.
5. Kolikor Zakon o SAZU ne ureja drugače, se za delo SAZU na
področju znanstvene, raziskovalne in umetnostne dejavnosti
uporabljajo splošni predpisi o znanstvenoraziskovalnem in
umetniškem delu. Uveljavljeno je torej načelo podrejene uporabe splošnih predpisov o znanstveni, raziskovalni in kulturni
dejavnosti.
6. Kot javna ustanova tudi SAZU skrbi za Slovence brez
slovenskega državljanstva. V okviru zakona jim daje posebne
pravice in ugodnosti. Tudi to je eno izmed načel, na katerih
temelji predlog novega zakona.
IV. PRIMERJAVA Z UREDITVIJO NACIONALNIH AKADEMIJ
V NEKATERIH DRUGIH DRŽAVAH
1. Avstrijska akademija znanosti
Avstrijski zvezni zakon o akademiji znanosti iz leta 1921,
zadnjič noveliran 1947. leta, določa, da je akademija pri izvrševanju njenih nalog (podpiranje znanosti v vseh pogledih)
upravičena do varstva in podpore Zveze (člen 2 zakona).
Statut (SATZUNG) akademije opredeljuje akademijo kot
pravno osebo pod posebnim varstvom Zveze (člen 2 statuta).
Akademija je pri izvajanju s statutom določene dejavnosti
neodvisna od zveznih in deželnih oblasti, razen če statut
določa drugače (člen 2 statuta).
Akademija opravlja svojo dejavnost na podlagi statuta, za
katerega veljavnost je potrebna potrditev zveznega predsednika.
Akademiji Zveza letno nameni določen znesek sredstev za
osebne in materialne izdatke, še posebej za stroške izdajatejjske dejavnosti. V teh sredstvih so vsebovani izdatki za plače in
za varovanje nameščencev, če ti niso pokriti iz drugih zveznih
virov (člen 12 statuta). Akademija pred začetkom koledarskega leta sprejme predračun (oziroma predlog finančnega
načrta), po zaključku leta pa zaključni račun o porabi sredstev, ki jih je pridobila od Zveze (člen 14 statuta).
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Akademija uživa neomejeno pravico rabe prostorov v lasti
Zveze, v katerih se nahaja. Stroške vzdrževanja nosi Zveza.
Akademija pa lahko pridobiva tudi darila ter ima sklade i"
fonde, katerih namen naj bi podpiral dejavnost akademije (1}9
člen poslovnika). Celotno finančno poslovanje akademij
kontrolira notranja računska nadzorna komisija.
2. Bavarska akademija znanosti
Iz statutov Bavarske akademije znanosti iz let 1975 in 199'
poslovnikov akademije in nekaterih njenih komisij terstatuto«
fondov je razvidno, da akademiji zagotavlja sredstva dežel'
Bavarska (par. 1/4 statuta). Akademija dobi vsako leto o<J
Bavarske skupno vsoto za svoje delovanje, ki je po višin'
opredljena v državnem proračunu (par. 14 statuta). Proračunsko kontrolo opravlja računsko sodišče.
Akademija je ustanova javnega prava, ki ima lastno premo#
nje (par. 1/3 statuta). Premoženje je strogo namembno (Paf
16 statuta).
K statutu in njegovim spremembam daje soglasje Ministrstvo
za kulturo in izobraževanje Bavarske.
3. Hrvaška akademija znanosti in umetnosti
Hrvaški Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetn"5'
opredeljuje HAZU kot najvišjo znanstveno in umetniško us,J
novo v Republiki Hrvaški (iz leta 1991). HAZU je posebni
nacionalnega pomena (1. člen) in je pravna oseba (2. členi
HAZU ima statut, ki ga sprejme skupščina akademije, Pfll
pa Sabor Republike Hrvatske (6. člen).
Akademija je lastnica nepremičnin, knjižnic, znanstvenih
umetniških zbirk ter ostalih premičnin, ki jih je dobila z da'
volili ali na drug način (27. člen). Dohodki akademije
sredstva za redno dejavnost, ki jih zagotavlja proračun, s'
stva iz lastne dejavnosti in sredstva iz drugih virov (25.
Iz proračuna se akademiji zagotovijo sredstva za njeno re®J
dejavnost na podlagi programa dela akademije (26. £|e.
Program dela akademije, ki je podlaga za zagotavljanje sf?
stev iz proračuna, pa sprejema skupščina akademije
člen).
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Statut HAZU vsebuje še nadaljnje določbe o premoženj j i«zi
dohodkih akademije. Tako v skladu s 57. členom esta'jj
akademiji pripada tudi vse premoženje, ki ga je pr Pui1 •urr
v uporabo enotam akademije in drugim znanstvenim in u"
" (
niškim ustanovam. Akademija razpolaga in upravlja z vS Pre.
s
svojim premoženjem.
i
Ur
n<
Akademija ima poseben fond za raziskovalno delo
področju znanosti in umetnosti (člen 55 statuta), ki ga oP' "d«
Ija upravni organ sklada, ki ga sestavljajo glavni tajn'^
tajniki razredov (člen 56 statuta). V okviru akademije ■ n ,
predsedstvo iz volil in daril s posebnim namenom usta
tudi posebne fonde (člen 59 statuta).
SA2
l/Ur
r 'er
Finančni plan in zaključni račun akademije sprejema s*"
la »tuj
čina akademije, skupščina sprejema tudi finančni P|eP
j)
"iji
zaključni račun sklada za raziskovalno dejavnost (£
statuta).
fi

''
ffN
SAZU in Znanstvenoraziskovalni center SAZU (ZRC SAZ^j lav
že doslej pridobivala sredstva za svoje delo iz prorafi"!''
proračuna naj bi pridobivala sredstva za opravljanje ', K
službe tudi v prihodnje. Med sredstva spadajo seved<* j! 9i
sredstva za stalno mesečno nagrado rednim in izredni^ fe°
iti
nom SAZU. Ker je z 12. členom zakona uveljavljen nuCj
clausus rednih in izrednih članov, ki ni večji od dosedat%
sprejem novega zakona ne bo zahteval novih finančnih10 ,
stev, oziroma ne bo obremenjeval proračuna v večji rt
doslej.
V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA

poroće^ D<)fC

Glede na večjo avtonomnost SAZU v primerjavi z dosedanjo,
se bo seveda obseg opravil, ki jih sedaj opravljajo vlada in
pristojni republiški upravni organi, zmanjšal.

kovanju politike in programov znanstvenoraziskovalnih, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.
7. člen

■ TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (v nadaljnjem
besedilu: SAZU) je najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova.
2. člen
SAZU je avtonomna ustanova znanstvenikov in umetnikov
~ njenih članov in javna pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in statut
SAZU.

Delo SAZU je javno. O svojem delu v minulem letu obvešča
javnost. Javnost dela SAZU je podrobneje urejena v statutu
SAZU.
8. člen
SAZU ima statut. Statut SAZU določa v skladu s tem zakonom
njeno organizacijo, način dela in upravljanja.
SAZU ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se
v skladu s statutom SAZU urejajo vprašanja pomembna za
delo in poslovanje SAZU.

Republika Slovenija zagotavlja pogoje za delo in razvoj SAZU.

Statut SAZU sprejme skupščina SAZU. Vlada Republike Slovenije daje soglasje k določbam statuta, ki se nanašajo na
financiranje SAZU.

3. člen

9. člen

SAZU
neguje, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter
s
svojo dejavnostjo prispeva k razvoju znanstvene misli in
umetniške ustvarjalnosti s tem, da:

Za delo SAZU na področju raziskovalne in umetnostne dejavnosti se uporabljajo splošni predpisi o znanstvenoraziskovalnem in umetniškem delu, kolikor ta zakon ne določa drugače.

"" obravnava temeljna vprašanja znanosti in umetnosti;
"" sodeluje pri oblikovanju politike raziskovalne dejavnosti in
Umetniškega ustvarjanja;
tr< r daje ocene, predloge in mnenja o stanju, razvoju in pospeševanju znanosti in umetnosti, organizaciji raziskovalnega
"sla in umetniškega ustvarjanja;
sodeluje pri obravnavi splošnih družbenih in gospodarskih
"Pfašanj;
Vs podpira znanstvene, kulturne in umetnostne dejavnosti
eh delov slovenske narodne skupnosti;
spodbuja znanstvene in umetnostne dejavnosti pripadnikov narodnosti v Republiki Sloveniji;
" ustvarja možnosti za znanstveno in umetnostno delo svojih
'lanov;
" organizira raziskovalno delo, tudi v sodelovanju z univerzi in drugimi raziskovalnimi organizacijami, zlasti na
Področjih, ki so pomembna za poznavanje naravne in kultne dediščine slovenskega naroda, za razvoj njegovega
®*ika in kulture;
ustanavlja na področju znanstvene raziskovalne in kultne dejavnosti zavode;
organizira razprave, znanstvene sestanke, posvetovanja,
Predavanja in razstave;
" izdaja stalne in občasne publikacije s področja znanosti in
"^etnosti;
,rjO razvija mednarodno sodelovanje na področju znanosti in
mi '"etnosti.
jh'
^
4. člen
*2U sodeluje z drugimi akademijami znanosti in umetnosti
4 y r drugimi znanstvenimi in umetnostnimi organizacijami
jjljJlJiini in se dogovarja o skupnih nalogah in njihovem izva5. člen
J 'zvrševanju svojih nalog SAZU sodeluje z raziskovalnimi,
u-°košolskimi
in umetnostnimi zavodi, gospodarskimi organ«'aavcijami, državnimi organi ter s posameznimi znanstvenimi
' ci in umetniki.
tj? uresničevanje nalog, ki zahtevajo sodelovanje širšega
Ca znans,venih i" umetnostnih delavcev in zavodov, usta/ j| 'la SAZU stalna ali občasna telesa, v katera vključuje poleg
jjj lov SAZU tudi druge znanstvenike in umetnike.
6. člen
sodeluje s pristojnimi oraani in organizacijami pri oblico čevalec

II. ČLANI SAZU
10. člen
V okviru SAZU delujejo znanstveniki in umetniki, ki so bili
zaradi posebnih dosežkov na področju znanosti in umetnosti
izvoljeni za njene člane. Izvolitev za člana SAZU je nacionalno
in družbeno priznanje. SAZU ima častne, redne, izredne in
zunanje dopisne člane. Redni člani imajo pravico do naziva
akademik.
11. člen
Za častnega člana SAZU je lahko izvoljen, kdor je s svojim
znanstvenim ali umetniškim delom izjemno obogatil slovensko kulturo ali je posebno zaslužen za slovenski narod in
razvoj njegove znanosti in umetnosti.
Za rednega člana SAZU je lahko izvoljen znanstvenik ali
umetnik, ki je državljan Republike Slovenije in je ustvaril
posebno pomembna dela, ki predstavljajo vrhunske storitve
na področju znanosti ali umetnosti.
Za izrednega člana SAZU je lahko izvoljen znanstvenik ali
umetnik, ki je državljan Republike Slovenije in je ustvaril tako
pomembna dela, da je z njimi tehtno obogatil znanost ali
umetnost.
Za rednega izrednega člana SAZU je lahko izvoljen tudi znanstvenik ali umetnik slovenskega rodu, ki ne živi v Republiki
Sloveniji in je dejavno povezan z domovino ter je ustvaril
posebno pomembna dela na področju znanosti ali umetnosti.
Za zunanjega dopisnega člana je lahko izvoljen znanstvenik
ali umetnik, ki ni državljan Republike Slovenije, če izpolnjuje
druge pogoje za rednega člana in ima posebno pomembne
zasluge za znanost ali umetnost v Republiki Sloveniji.
Varianta: 4. odstavek se izpusti in nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Za rednega oziroma izrednega člana SAZU je lahko izvoljen
tudi znanstvenik ali umetnik slovenskega rodu, ki ni državljan
Republike Slovenije, če je dejavno povezan z domovino in je
ustvaril posebno pomembna dela na področju znanosti in
umetnosti«.
12. člen
Člane SAZU voli skupščina SAZU.
Postopek za izvolitev članov SAZU določa statut.
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SAZU ima največ 60 rednih in 30 izrednih ter 90 zunanjih
dopisnih članov. Omejitev se nanaša na člane mlajše, od 75
let.

IV. UPRAVLJANJE SAZU

Članstvo v SAZU preneha s smrtjo ali z izstopom. Podrobneje
to določa statut SAZU.

Organi SAZU so skupščina, predsedstvo in predsednik.

13. člen
Volitve članov SAZU so vsako drugo leto.
Redne ter zunanje dopisne člane volijo le redni člani, častne
in izredne pa redni in izredni člani.
Volitve so tajne. Glasovanje je izjemoma tudi pisno za tiste
člane, ki se zaradi zdravstvenih ali drugih posebno opravičenih razlogov ne morejo udeležiti volitev.
Statut SAZU podrobno določa merila za izvolitev in postopek
predlaganja ter volitev članov SAZU.
14. člen
Člani SAZU prevzamejo ob izvolitvi dolžnost, da si bodo
prizadevali za uresničevanje ciljev in nalog SAZU.
Člani SAZU imajo pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz zakona in
še posebej:
- ustvarjalno delovati na ustreznem znanstvenem ali umetnostnem področju;
- sodelovati pri izvajanju znanstvenega in umetnostnega
dela v okviru programa SAZU;
- voliti in biti izvoljen v organe in delovna telesa SAZU;
- sodelovati pri delu organov SAZU, katerih člani so;
- se udeleževati skupščin SAZU in sej razredov.

18. člen

19. člen
Skupščina SAZU je organ upravljanja SAZU in jo sestavljajo
vsi redni in izredni člani SAZU. Pri delu skupščine lahko
sodelujejo tudi častni in zunanji dopisni člani SAZU.
Skupščina SAZU se sestaja najmanj enkrat na leto.
Skupščino SAZU sklicuje predsedstvo SAZU na lastno
pobudo, na predlog najmanj dveh razredov SAZU ali na predlog najmanj desetih rednih članov SAZU.
Statut SAZU ureja sodelovanje častnih in zunanjih dopisnih
članov SAZU pri delu skupščine SAZU.
20. člen
Skupščina SAZU:

Hl
- obravnava temeljna vprašanja uresničevanja nalog SAZU;
- sprejema program dela SAZU;
- voli člane SAZU:
- voli in razrešuje predsednika, oba podpredsednika in glav- tva
id
nega tajnika SAZU;
lor;
- sprejema statut SAZU;
- sprejema akte o ustanovitvi zavodov;
- sprejema finančni načrt in zaključni račun SAZU;
- daje soglasje k statutom zavodov, ki jih ustanavlja;
y
- opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in statut J^ai
SAZU.

15. člen

21. člen

Rednim in izrednim članom SAZU, državljanom Republike
Slovenije s stalnim bivališčem v Sloveniji, pripada stalna
mesečna nagrada kot družbeno priznanje.

Skupščina sklepa veljavno, če je navzoča večina rednih i"
izrednih članov.

Statut SAZU določa merila in višino nagrade.
III. ORGANIZACIJA SAZU
16. člen
Znanstvena in umetnostna dejavnost SAZU se izvaja v okviru
razredov in njihovih oddelkov ter Znanstvenoraziskovalnega
centra SAZU (v nadaljnjem besedilu: ZRC SAZU).
Razredi SAZU so nosilci nalog SAZU in se oblikujejo za eno ali
več področij znanosti in umetnosti.
Razrede SAZU in področja, za katere so ustanovljeni, določi
statut SAZU. V razredu SAZU sodelujejo redni in izredni člani
SAZU ustrezne znanstvene ali umetnostne usmeritve. Vsak
redni in izredni član SAZU lahko deluje le v okviru enega
razreda.
Delo razreda SAZU vodi tajnik.
Zunanji dopisni člani so glede na znanstveno in umetnostno
usmeritev razvrščeni v ustrezne razrede.
Za uresničevanje nalog z ožjih področij znanosti in umetnosti
se lahko v okviru razredov ustanovijo oddelki.
Statut SAZU podrobneje ureja organizacijo in delovanje
razredov SAZU in sodelovanje zunanjih dopisnih članov.
17. člen
SAZU ima lahko v svojem sestavu knjižnice, galerije in podobno.
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'kov

Za sprejem statuta, izvolitev predsednika, podpredsednikov jj
glavnega tajnika SAZU ter za izvolitev častnih in izredni"
članov je potrebna večina glasov vseh rednih in izredni"
članov.
Za izvolitev rednih in zunanjih dopisnih članov pa je potrebi®
sivef
večina glasov vseh rednih članov.
'del,
22. člen

Predsedstvo SAZU sestavljajo predsednik, dva podpredsf "Eo
nika, glavni tajnik, tajniki razredov in trije člani SAZU, ki i
izvoli skupščina SAZU v skladu s statutom SAZU.

Predsedstvo SAZU je odgovorno za izvajanje odločitev ijj'a..,li
smernic skupščine. Tekoče zadeve predsedstvo opravlja izv1J e9a
šilni odbor, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsednik »■pr<
' 16.
glavni tajnik.
23. člen

^ih vi
v(r

Predsednik SAZU predstavlja in zastopa SAZU in je odgo jlry1 fl
ren za zakonitost dela SAZU.
inv
8 (
Predsednik SAZU je za svoje delo odgovoren skupščini
\
v okviru nalog, ki jih opravlja predsedstvo pa tudi predseds1"
SAZU.
24. člen
Predsednika, oba podpredsednika in glavnega tajnika i**!?
skupščina SAZU izmed rednih članov. Tajnike razredov vo'
člani razreda izmed rednih in izrednih članov. Predsedn1 Ji'ianji
oba podpredsednika, glavnega tajnika in tajnika se izvoli &
leta, z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.

poročevB^Vai

tednik, podpredsednika, glavni tajnik in tajniki razredov
teto funkcijo opravljajo do 75. leta starosti.

- delovanje uveljavljenih raziskovalcev, ki tvorijo strokovna
jedra znanstvenih raziskav na področju delovanja ZRC SAZU;

'"t SAZU podrobneje določa merila za izvolitev ter posto|lr|predlaganja in volitev predsednika, podpredsenikov,
ega tajnika in tajnikov razredov SAZU.

- delovanje nosilcev leksikoloških projektov ZRC SAZU;

^Rava sazu
25. člen
Nstrativno-strokovna, pomožna ter podobna dela skupPomena za SAZU opravlja uprava SAZU.
j»o SAZU vodi upravni direktor, ki ga imenuje in razrešuje
"sedstvo SAZU.
'ovan je za 4 leta in je lahko ponovno imenovan.

- tehnično, znanstveno-strokovno in informacijsko infrastrukturo;
- obnavljanje, nadomeščanje in širitev materialne podlage
raziskovanja in razvoja;
- vzdrževanje stavb in komunalne infrastrukture.
ZRC SAZU pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi finančno ovrednotenega lestnega programa dela. Najvišji
organ upravljanja ZRC SAZU mora k temu programu pridobiti
soglasje predsedstva SAZU.
ZRC SAZU lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.

'"ni direktor je odgovoren glavnemu tajniku SAZU.
'todstvo SAZU ima sekretarja, ki je prav tako imenovan za
'in je lahko ponovno imenovan.

30. člen
Finančni nadzor nad poslovanjem SAZU opravlja računsko
sodišče.

"ANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
26. člen
dajanje dolgoročnega programa SAZU Naravna in kul'l0rdediščina slovenskega naroda, deluje pri SAZU Znanaziskovalni center (ZRC SAZU).
SAZU
izvaja naloge na področju naravoslovja, humaniln
družboslovja. ZRC SAZU je organiziran in deluje
Ju z Zakonom o zavodih ter izvaja znanstvenoraziskodelo v skladu z zakonom, ki ureja raziskovalno dejavWalno dejavnost v ZRC SAZU opravljajo raziskovalci,
'lani SAZU, znanstveni delavci SAZU in raziskovalci
'9'irti nazivi.
Znanstvenih delavcev SAZU določa ta zakon.
nfpNSTVENI DELAVCI SAZU
27. člen

Dtl!

jhenl delavci SAZU so: znanstveni svetnik, višji znan^elavec in znanstveni delavec.

31. člen
SAZU je lastnica premoženja, ki ji je bilo dodeljeno, ali ga je
pridobila za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena.
IX. PREHODNE DOLOČBE
32. člen
SAZU in ZRC SAZU morata uskladiti svojo organizacijo in
delovanje ter statut in druge splošne akte z določbami tega
zakona najkasneje v enem letu od njegove uveljavitve.
33. člen
Predsedstvo SAZU mora v naslednjih volilnih obdobjih omejevati število prostih mest za posamezne vrste članstva v SAZU,
dokler število članov SAZU ne bo v okviru, ki je določen s 3.
odstavkom 12. člena zakona.
34. člen
Z uveljavitvijo tega zakona se preimenujejo zunanji dopisni
člani SAZU v izredne člane SAZU ter pridobijo vse pravice in
dolžnosti po tem zakonu.
35. člen

se^EDSTVA SAZU
lp
28. člen
in
Ha
za v^/iavijaiijc
opravljanje uaiiuvnc
osnovne dejavnosti
SAZUv/ iz
* . -M
ivou pridobiva
IUUMUU VJI
■
'
Proračuna, na podlagi finančno ovrednotenega
. Programa, ki ga predloži v soglasje Vladi Republike
"le.
jfhko pridobiva sredstva v okviru svoje dejavnosti tudi
lih virov.
i i||h"n! dobiček ugotovljen po zaključnem računu porabi
^ investicije ali kot delež lastnih sredstev za financira1® dejavnosti. Z njim lahko financira tudi dodatne
'M
f
ds *i jih sprejme z letnim programom dela skupščina
29. člen
ja sredstva za delo ZRC SAZU za naslednje
1

dni' M'ianje in vodenje;

^j^a/ec

Znanstveni delavci SAZU, ki so si pridobili naziv na podlagi
zakona o SAZU (Ur. list SRS, št. 30/80), obdržijo ta naziv do
izteka dobe, za katero so bili izvoljeni.
36. člen
Predsednik, podpredsednika, glavni tajnik, tajnik razredov in
vodje oddelkov SAZU opravljajo svoje funkcije do izteka mandatne dobe, za katero so bili izvoljeni.
37. člen
ZRC SAZU, ki ga je ustanovila SAZU, dobi s tem zakonom
pravice in dolžnosti javnega zavoda.
38. člen
Z dnem, ko začne veljati za zakon, preneha veljati zakon
o SAZU (Uradni list SRS, št. 30/80).
39. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
SAZU je opredeljena kot najvišja nacionalna in umetnostna
ustanova. Ta opredelitev je podlaga za številne druge določbe
zakona (o statusu SAZU, njenih članih, sredstvih za delo itn.).
Izjemnega pomena je načelna opredelitev, da je SAZU avtonomna ustanova, ki je javna pravna oseba in opravlja javno
službo. Kot taka je od države neodvisna. Zakon s tem uvršča
SAZU med javne ustanove, ki niso javni zavodi in ki jih sicer
zakonodaja posebej ne ureja.
Naloge SAZU so podrobneje določene v 3. členu predloga
zakona. Z vidika širšega pomena za slovensko družbo so
važne predvsem opredelitve v naslednjih alinejah:
- sodelovanje pri oblikovanju politike raziskovalne dejavnosti
in umetniškega ustvarjanja;
- dajanje ocen, predlogov in mnenj o stanju, razvoju in
pospeševanju znanosti in umetnosti, organizaciji raziskovalnega dela in umetniškega ustvarjanja;
- sodelovanje pri obravnavi splošnih družbenih in gospodarskih vprašanj;
- podpiranje znanstvene in umetnostne dejavnosti vseh
delov slovenske narodne skupnosti;
- razvijanje mednarodnega sodelovanja na področju znanosti in umetnosti.
Z določbo 4. člena predloga zakona je formalizirano sodelovanje SAZU z drugimi akademijami znanosti in umetnosti ali
organizacijami podobnega ranga. S tem je omogočena odprtost SAZU v širši mednarodni prostor.
Novost, ki jo zakon uvaja je, da naj bi v bodoče SAZU sodelovala s pristojnimi organi in organizacijami ne le pri oblikovanju znanstvene in kulturne, ampak tudi izobraževalne politike.
V drugem poglavju predloga zakona so opredeljene določbe
glede članstva SAZU. SAZU ima častne, redne, izredne in
zunanje dopisne člane. Po sedaj veljavnem zakonu se uporabljajo nazivi častni, redni, dopisni in zunanji dopisni člani.
Novo poimenovanje je gotovo primernejše, kar velja za nov
pojem »izredni član«, ki nadomešča dosedanjega -dopisni
član«. Pojem dopisni član za člane SAZU, državljane Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v državi, gotovo ni bil
primeren. Zakon zagotavlja popolno avtonomnost SAZU pri
kandidiranju in volitvi novih članov. Avtonomnosti SAZU pri
kandidiranju v sedanjem zakonu ni. V prihodnje pa bo postopek za izvolitev članov SAZU določal v celoti njen statut.
Zakon uvaja kot novost numerus clausus. Postavljena je omejitev števila rednih, izrednih in zunanjih dopisnih članov.
Numerus clausus se nanaša na člane, ki so mlajši od 75 let.
Starejši člani se ne štejejo v numerus clausus, imajo pa vse
ostale pravice članov, razen pravice biti voljeni funkcionarji
Akademije, kot to določa 25. člen predloga zakona že sedaj.
Omejitev numerusa claususa na člane, ki so mlajši od 75 let,
bo omogočala pomladitev Akademije v naslednjih letih.
Podobne določbe imajo v svojih statutih francoska, bavarska
in avstrijska akademija.
Predlog zakona uvaja v tem poglavju dve novosti, in sicer:
redne in zunanje dopisne člane, ki jih volijo le redni člani ter
pisno glasovanje za tiste člane, ki se zaradi zdravstvenih ali
drugih posebno upravičenih razlogov ne morejo udeležiti
volitev.
Predlog ne predvideva bistvenih sprememb v organizaciji
SAZU. Znanstvena in umetnostna dejavnost SAZU je organizirana v okviru razredov in njihovih oddelkov.
V zvezi z upravljanjem SAZU sta v predlogu zakona glede
predsedstva predlagani dve novosti, in sicer:
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1. Predsedstvo naj bi bilo razširjeno s tremi člani, W
neposredno izvoli skupščina SAZU. Predsedstvo tako t"'
Ijajo predsednik, dva podpredsednika, glavni tajnik, s
razredov in s strani skupščine SAZU izvoljeni trije člani.4
bo ne le povečano število članov predsedstva, fe/nvtf
omogočen zlasti med zasedanji skupščine neposreden
članstva na delo SAZU.
2. Predviden je tudi izvršilni odbor predsedstva, ki ga se:
Ijajo predsednik, podpredsednika in glavni tajnik in ki op'
tekoče zadeve predsedstva.
Novosti, ki jih predlog zakona uvaja sta tudi v tem:

1. da so predsednik, oba podpredsednika in glavni
izvoljeni za tri leta in ne za štiri leta, kot to določa s' p(
veljavni zakon. Predlog nadalje dopušča le enkratno po"'
izvolitev.

2. uvaja se starostna umejitev. Predsednik, pod predse^'
glavni tajnik in tajniki razredov lahko opravljajo to funM
do 75. leta starosti. Pričakovati je, da bo z izbiro 10
" Ai
vodstvenih kadrov SAZU pokazala več dinamičnosti, e U9
in več hitrejšega reagiranja na trenutne izzive drut°
življenja.

Sedanja delovna skupnost za opravljanje del skUP1
pomena za SAZU se s 25. členom predloga zakona " v.
njene naloge pa prevzema uprava SAZU. Upravo vodi w
direktor, ki ga imenuje in razrešuje predsedstvo SAZU■1 ™
van je za štiri leta in je neposredno odgovoren g ' 'fe
tajniku SAZU.
V predlogu zakona je v posebnem poglavju o,
znanstveno-raziskovalni center kot javni zavod, ki gB
SAZU.

»Og
Ki
Upi
V zvezi z znanstvenimi delavci SAZU od vseh določb,'
vseboval sedanji zakon, ohranja predlog zakona le P01,/ !
vanje znanstvenih delavcev.
lovo
Sredstva SAZU, ki jih le-ta potrebuje za izvajanje °s: »nj|Q
dejavnosti ter za izdatke, zagotavlja Vlada Republik0"
,9gg
nije iz proračuna. Sredstva za raziskovalno in ume^ $
delo zagotavlja SAZU tudi s pogodbeno, raziskort' 0
umetnostno dejavnostjo. SAZU lahko pridobiva sreds'
z dotacijami, volili in darili ali na kakšni drugi pravni P jjje

V okviru sredstev za delovanje SAZU se v proračun^
blike Slovenije določijo tudi sredstva za financiranje "z
iov ,
sti ZRC SAZU. Seveda pa ZRC SAZU kot javni zavodr Per f
sredstva za raziskovalno delo tudi s pridobitvijo P °l :j\ jj
podlagi razpisov in pogodb, iz skladov in z dotacy^
domačih in mednarodnih virov ter s prodajo blagafavnj
. "in■
V zvezi s premoženjem SAZU je predlog zakona
glede na to da je SAZU avtonomna javna ustanova ( j Jna;
zavod v lasti ustanovitelja), je le-ta lastnica premoženj
bilo dodeljeno in ga je pridobila za opravljanje dejaj(|e
katero je ustanovljena.
trn6j(
.t (
Razen rutinskih določb vsebuje poglavje predlo!)*j
o prehodnih določbah tudi določbe o uskladitvi °rK0i "vjSn
delovanja in internih aktov SAZU z novim zakonom■' j
ditev naj bi SAZU opravila v roku enega leta od W j ''o|9 r
zakona. V naslednjih volilnih obdobjih mora SMV^ fcSl|r(
volitve tako, da bo upoštevan zakonski numerus . \ ^
Predsednik, podpredsednika, glavni tajnik, tajniki rat ^
vodje oddelkov SAZU bodo opravljali svoje funkcije ■»>
mandatne dobe, za katero so bili izvoljeni.

edlog zakona o DOLOČANJU PLAČ POSLOVODNIH DELAVCEV
GOSPODARSKIH DRUŽBAH S PRETEŽNO DRUŽBENO LASTNINO
EPA 470 - PRVA OBRAVNAVA
Neodvisnost-Konfederacija novih sindikatov Slovenije je,
Zaradi pravne neurejenosti plač poslovodnih delavcev
gospodarskih družbah s pretežno družbeno lastnino in
Paradi odlašanja ureditve tega problema, sklenila izkoristiti določbo 88. člena Ustave Republike Slovenije ter
zbrati 5.000 podpisov volilcev in si s tem pridobiti možnost
Podati zakonsko pobudo za sprejem ustreznega zakona.
^branih več kot 5.000 podpisov so predstavniki Neodvisnosti-KNSS, dne 02. 12. 1993, izročili predsedniku Državna zbora mag. Hermanu Rigelniku.
Odpise in razlago predloga zakona sta predstavila predsednik Neodvisnosti-KNSS France Tomšič in sekretarka
Predsedstva Neodvisnosti-KNSS Alenka Orel ob prisotno®ti predsednika matičnega odbora državnega zbora Štev 'ana Kocipra, predsednika Odbora za notranjo politiko in
i, ?ravosodje Vitodraga Pukla in predsednika KVIAZ Toneta
f Anderliča.
rffi ^Ootovljeno je bilo, da je število izročenih podpisov
"skladu s citirano ustavno določbo.

Prisotni so se tudi načelno strinjali, da je treba plače
poslovodnih delavcev zakonsko urediti.
Pri oblikovanju predloga Zakona o določanju plač poslovodnih delavcev v gospodarskih družbah s pretežno družbeno lastnino smo naknadno tudi delno upoštevali vsebino vladnega predloga o plačah poslovodnih delavcev.
Nismo pa mogli sprejeti nekatere rešitve iz tega zakonskega predloga, na primer, da si lahko poslovodni delavci
delijo poljubno visoke plače, če njihova podjetja (torej ne
oni sami?) vplačajo na poseben račun zavoda za zaposlovanje določen prispevek (davek).
Upoštevaje povedano je Predsedstvo Neodvisnosti-Konfederacije novih sindikatov Slovenije na svoji seji, dne 13.
12. 1993, sklenilo Državnemu zboru Republike Slovenije
poslati v obravnavo in sprejem predlog zakona o določanju plač poslovnih delavcev v gospodarskih družbah s pretežno družbeno lastnino, ki ga pošiljajo v prilogi.

UP<^
u*
trulog zakona o določanju plač poslovodnih delavcev v gospodarskih družbah
Pretežno družbeno lastnino
S*A STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
9 za sprožitev zakonske iniciative za sprejetje zakona je
J1 Predsedstva Neodvisnosti-KNSS, ki je na seji 7. 7.1993
tavalo
novo nastalo situacijo po prenehanju veljavnosti
,na o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Ur. I. RS
'n 17/93), v katerem so bile tudi na določbe o plačah
'.vodnih delavcev. Na osnovi razprave je predsedstvo
''o vladi Republike Slovenije dati pobudo za sprejetje
1a zakona o plačah direktorjev v podjetjih, bankah in
»h,Pravnih osebah, ki imajo v nominalnem kapitalu več
/50% družbenega kapitala.
I® bila pobuda posredovana 7. 7.1993 zato, ker je 30. 6.
t" IrP^nehal veljati citirani Zakon o načinu obračunavanja
'Sevanja plač in s tem tudi veljavnost dveh pomembnih
pri«iJv' ki sta vplivala na plače poslovodnih delavcev, in sicer:
* 'len citiranega zakona, ki je določal, da so podatki
.ah
9vVr in drugih prejemkih vsakega in vseh zaposlenih
" ni>i osebi dostopni upravnemu odboru, delavskemu
igicl Jn sindikalnim zaupnikom v pravni osebi ter organom in
/iti Racijam, ki so zadolženi za spremljanje in izvajanje tega
#' 3;
8 ai ki e do,oćal
»ih"lejeval
•
'najvišjo plačo
povečanje
plač poslovodnih
delavcev
na petkratnik
povprečne
plače
Vni
I' osebi.
V1 Sos, - KNSS je pobudo utemeljila z oceno, da
C'i'h. kjer ni znanega titularja družbene lastnine, tudi ni
lJ IsSu nad višino plač poslovodnih delavcev. Tako se pojav, rdna situacija, da si ti delavci sami sebi določajo
■tffl in to pogosto ne glede na uspešnost poslovanja
i)0 3 ki ga vodijo. Zato ni malo primerov, ko proizvodni
!1 dobivajo plače na ravni zajamčenih plač, poslovodni
Pa po nekaj stotisoč tolarjev.
jJJapublike
Slovenije v treh mesecih pa dani pobudi ni
l?'a- Zato je predsedstvo Neodvisnosti-KNSS na seji,
■ 10. 1993, potem ko je ugotovilo, da se ne uresničuje
r($ ^vaiec

niti 5. točka Dogovora med strankami Splošne kolektivne
pogodbe za gospodarstvo (Ur. I. RS 39/93), ki določa, da bosta
GZS in društvo Manager najkasneje v dveh mesecih po podpisu, to je do 9. 9. 1993, uredila vprašanje plač poslovodnih
delavcev, sklenilo izkoristiti določbe 88. člena Ustave Republike Slovenije in zbrati pet tisoč podpisov volilcev.
Omenjeno število podpisov je bilo zbranih do 7. 12. 1993 in
Neodvisnost-KNSS daje zakonsko pobudo za sprejem zakona
o določanju plač poslovodnim delavcem v podjetjih s pretežno družbeno lastnino.
II. POGLAVITNE REŠITVE IN FINANČNE POSLEDICE
Predlog zakona o določanju plač poslovodnim delavcem
v podjetjih s pretežno družbeno lastnino ne določa osnov in
meril plač vsem poslovodnim delavcem, temveč določa javnost teh plač, nadzor nad njimi ter nekatere osnove in merila
za njihovo zgornjo omejitev.
Zakonsko določilo nima finančnih posledic.
BESEDILO ČLENOV
I. Splošne določbe
1. člen
Ta zakon določa javnost in nadzor najvišjih dovoljenih zneskov plač poslovodnih delavcev v pravnih osebah s področja
gospodarstva (področje dejavnosti od 1 do 11 Enotne klasifikacijske dejavnosti).
Za pravne osebe iz prejšnjega odstavka se štejejo podjetja,
banke in druge finančne organizacije, zavarovalne organizacije ter druge pravne osebe, ki imajo v nominalnem kapitalu
50% in več družbenega ali državnega kapitala, oziroma, ki
imajo v minimalnem kapitalu tudi kapital, katerega lastnik je
podjetje, ki posluje z družbenimi sredstvi.
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II. Javnost plač

f2 = 0,8 za nespoštovanje,
= 1,0 za spoštovanje določil tarifnega dela SKP-G

2. člen
Podatki o plačah poslovodnih delavcev v pravni osebi so
dostopni upravnemu odboru, delavskemu svetu oz. svetu
delavcev in nadzornemu odboru ter sindikalnim zaupnikom
v pravni osebi ter organom in organizacijam, ki so zadolženi
za spremljanje in izvajanje tega zakona.
III. Določanje najvišjih dovoljenih zneskov plač
3. člen

J

5. člen

Plača iz naslova uspešnosti poslovanja se lahko poslov^,
nemu delavcu izplača v denarni obliki ali v obliki deli*
obveznic ali drugih vrednostnih papirjev. Odločitev o obl
izplačila mora biti določena s sklepom o delitvi dobička vs®.
delavcem v podjetju.
Plača iz naslova uspešnosti poslovanja se izplača le v n
meru, če višina čistega dobička presega 5% poslovni
sklada, upoštevajoč povprečno stanje tega sklada v poslov
nem letu.
(jj,
Od dobička, namenjenega za delitev delavcem, se 80%
delavcem podjetja in poslovodnim delavcem sorazrre'
izplačanim plačam, 20% pa po merilih, ki jih v naprej d°"
upravni organ podjetja v soglasju s svetom delavcev.

Plača poslovodnega delavca sestoji iz:
- osnovne plače,
- iz plače iz naslova uspešnosti poslovanja.
4. člen

ec

IV. Nadzor

Najvišja osnovna plača poslovodnih delavcev v pravni osebi
se določa z naslednjim obrazcem;
PLmax=PLpov x f1 x f2
pri čemer je:
Plmax - najvišja osnovna plača poslovodnih delavcev
v pravni osebi,
PLpov - povprečna mesečna plača vseh zaposlenih v pravni
osebi določena na podlagi opravljenih delovnih ur,
f1 - faktor velikosti podjetja
f1 = 3 - za majhna podjetja,
= 4 - za srednja podjetja,
= 5 - za velika podjetja
Kriteriji velikosti za majhna, srednja in velika podjetja so
določeni s kriterji in priporočili za individualne pogodbe
o zaposlitvi poslovodnih delavcev s posebnimi pooblastili
v gospodarstvu, ki sta jih sprejela GZS in Združenje Manager.
f2 - faktor uresničevanja tarifnega dela Splošne kolektivne
pogodbe za gospodarstvo

6. člen

P0(
Nadzor nad plačami izvaja Služba družbenega knjigovo#1 ^
'8(1
na obrazcu PLmax, ki je sestavni del tega zakona.
db,
'en
V. Kazenske določbe
9le
7. člen
skl

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 SIT se za P""1^
tega zakona kaznuje pravna oseba in odgovorna
ion
z 200.000,00 SIT.
Ij
VI. Končne določbe

Vj
8. člen

Ta zakon začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem I ke
&a
Republike Slovenije.
'9r

rt
s
If it
sti in stavkami zaradi divjega lastninjenja, nepravot
izplačanih plač in regresov za letni dopust, likvidacij P* :#Vi6r
in nezakonitega odpuščanja delavcev.
$a <

OBRAZLOŽITEV
S sprejetjem Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo
koncem 1990 leta in Kolektivne pogodbe za negospodarstvo
v začetku 1991 leta ter s kasnejšim sprejetjem panožnih kolektivnih pogodb in zakonov o določanju plač delavcem in funkcionarjem v državni upravi, poslancem, sodnikom ter delavcem v kulturi in prosveti, je bil v Republiki Sloveniji vzpostavljen celovit sistem družbeno usmerjene in pogodbeno ter
zakonsko regulirane politike delitve plač. S tem sistemom je
bilo vladi Republike Slovenije in Gospodarski zbornici Slovenije kot predstavnikom delodajalcev ter sindikatom kot predstavnikom delojemalcev omogočen konsistenten dogovor
o višini izhodiščnih plač delavcev v odvisnosti od zahtevnosti
njihovega dela, o dodatkih za posebne pogoje dela, nadomestilih plač, povrnitve stroškov, ki jih imajo delavci v zvezi
z delom in drugo. Poleg tega pa tudi uskaljevanje teh postavk
z gibanjem življenjskih stroškov.
Po oceni pogodbenih strank kolektivnih pogodb je bil na
področju plač v preteklih dveh letih glede na krizno gospodarsko stanje in vse večje socialne napetosti dosežen zadovoljiv
konsenz. Na to kaže tudi ocena, da je bilo število protestov in
stavk zaradi višine plač relativno majhno v primerjavi s prote-

■ žl fclh
Omenjene proteste je pogosto spremljalo negodovanj'
nesposobna vodstva, ki so se vse prepogosto izgova^r i
objektivne okoliščine in na svojo nemoč ukrepanja,
9a
ni oviralo, da si ne bi redno izplačevali visokih plač. P°\,
e
škodo pa je povzročila takoimenovana tajnost plač. P' .
njene številke o višini poslovodskih plač, ki so se P°l
izkazale kot neresnične, so škodovale tudi poštenih "
devnim in sposobnim managerjem.
Ob vsem tem ostaja dejstvo, da so poslovodni delavci
ir>e
družbena skupina, ki se jim plače ne urejajo na usme0'L J1*
dogovorjen način. Zavoljo tega menimo, da dokler še * ,*/0
družbena lastnina kot nelastnina oz. lastnina brez rlJPU jj'
naslovnika, potrebuje tudi ta skupina delavcev, d J"nsl
regulativo.
Zato predlagamo ta zakon.

^

t*
"me

s
tof s
Si
>o,
v
blih
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poro^^šv,

edlog akta o NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE
JAPONSKO - EPA 479
.iffljMa Republike Slovenije je na 60. seji dne 16/12-1993
"bli »ločila besedilo:
'^PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV
p^KDANJE JUGOSLAVIJE Z JAPONSKO,
n6j ,.
ši| amo v
sWJio'3.am
i
obravnavozbora
in sprejem
na podlagi
člena P°
poslovnika
Državnega
Republike
Slove)e
,' in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
JMevah.

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 MAHNIĆ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

ion
sdlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko
Podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
dsCvne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
'Nje v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za
Ustave Republike Slovenije, Državi zbor Republike
'6r% odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slove9'ede naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je z Japons
*lenila nekdanja Jugoslavija:
gjj j9odba
o trgovini in plovbi med FLRJ in Japonsko s Pro, 0rr>, podpisana 28. 2.1959 v Beogradu, objavljena v Ur. I.
N - M P št. 7/59.
jjPorazum med SFRJ in Japonsko o sodelovanju na
tjj'iu kulture, podpisan 15. 3. 1968 v Tokiu, objavljen v Ur.
"J - M P št. 3/69.
I jenjava
not med Vladama SFRJ in Japonske, ki se
J9 na japonsko posojilo Jugoslaviji z dne 30. 7. 1966
^9 radu.
L. r
;°6nazum o ukinitvi viz med SFRJ in Japonsko, sklenjen
2 iavo not 15. 5. 1967 v Tokiu, objavljen v Ur. I. SFRJ
00 St. 15/67
p^S.[Bnjava not med Vladama SFRJ in Japonske, ki se
" na japonsko posojilo Jugoslaviji z dne 28. 9. 1968.
flZ

|M8nna
'ava not med

Vladama SFRJ in Japonske, ki se
"'-u
japonsko posojilo Jugoslaviji z dne 14. 7. 1972
it? %adu.
^razum med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelova-

nju na področju znanosti in tehnologije, podpisan 22. 5. 1981
v Tokiu, objavljen v Ur. I. SFRJ - MP št. 6/82.
8. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Japonske
o konsolidaciji zapadlih dolgov dolžnikov iz SFRJ, sklenjen
z izmenjavo not 20. 3. 1985 v Beogradu.
9. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Japonske
o konsolidaciji jugoslovanskega dolga, sklenjen z izmenjavo
not 5. 12. 1985 v Beogradu.
10. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Japonske
o konsolidaciji dolgov, sklenjen z izmenjavo not 20. 3. 1987
v Beogradu.
11. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Japonske
o konsolidaciji javnega dolga SFRJ, sklenjen z izmenjavo not
11.9. 1987 v Beogradu.
12. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Japonske
o konsolidaciji dolga jugoslovanskih dolžnikov za obdobje
1988 do 1989. leta, sklenjen z izmenjavo not 1. 3. 1989 v Beogradu.
Sporazumi navedeni v aktu pod zaporednimi številkami 3, 5,
6, 8, 9, 10, 11 in 12 se pbjavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije v izvirnikih v angleškem jeziku in prevodih v slovenskem jeziku, hkrati z aktom.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
dana nekdanji SFRJ, ki bodo skupaj z aktom o nasledstvu
, u a9i določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo
sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko objavljeni
C
6 us,avne
'i
Khr
listine
o
samostojnosti
in
neodvisnosti
v Uradnem listu Republike Slovenije (trije od teh sporazumov
0'L SJJne Slovenije o sukcesiji mednarodnih pogodb, ki jih je
niso bili objavljeni, pet pa jih je bilo objavljenih v zaupnem
JJ,nekdanja Jugoslavija in ki se nanašajo na Republiko
1
uradnem glasilu SFRJ).
P * |■ f°. predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije
ta
nas ee stvu
C) ^ °
l ^
dvanajstih bilateralnih pogodb
Prevzem teh pogodb ne pomeni točno opredelitev deleža RS
'n*ivnem sodelovanju obeh ministrstev, ki je obsegalo
v teh finančnih obveznostih, ampak priznanje veljavnosti
^tenje vprašanja sukcesije bilateralnih pogodb, je veripravne obveznosti (mednarodne pogodbe) iz katere dejanska
j, obseg in način prevzema dvostranskih pogodb, sklefinančna obveznost izhaja. Te obveznosti sodijo v okvir poga"ted nekdanjo SFRJ in Japonsko.
janj s Pariškim klubom (skupino držav kreditorjev).
V
^/W/°
sporazuma o nasledstvu bo Slovenija nasledila
Nasledstvo teh sporazumov ne bo vplivalo na vsebino teh
'Sf sporazumov.
pogajanj.
'te/h'
O" so sporazumi, ki urejajo ukinitev vizumov, trgovino
Predlagamo, da se ohrani veljava v predlogu akta navedenih
;-e °. sodelovanje na področju znanosti, tehnologije in
dvanajst sporazumov.
osem sporazumov se nanaša na japonska posojila
hvaleč

Po odobritvi akta o nasledstvu bo ministrstvo za zunanje
zadeve o tem obvestilo japonsko stran.
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Beograd, 14. julij 1972
Ekscelenca,
Imam čast potrditi naslednji dogovor, ki so ga nedavno dosegli predstavniki Vlad Japonske in Socialistične federativne
republike Jugoslavije v zvezi z japonsko pomočjo Socialistični federativni republiki Jugoslaviji z namenom, da bi podprli njena prizadevanja za gospodarsko stabilizacijo in razvoj.
1. Export - import banka Japonske (v nadaljevanju: Banka)
bo v skladu z ustreznimi japonskimi zakoni in predpisi dala
Narodni banki Jugoslavije (v nadaljevanju: Narodna banka)
posojilo v japonskih jenih v znesku do devet milijard dvestoštirideset milijonov jenov (9.240,000.000 jenov) (v nadaljevanju: posojilo).
2. Posojilo bo na razpolago na podlagi posojilne pogodbe, ki
jo bosta sklenili Narodna banka in Banka. Pogoji posojila kot
tudi postopki za njegovo uporabo bodo določeni v omenjeni
posojilni pogodbi, ki bo med drugim vsebovala naslednja
načela:
a) Odplačilna doba bo dvanajst (12) let po triletnem (3)
obdobju mirovanja.
b) Obrestna mera bo pet in pol (5,5) odstotkov letno.
c) Končni datum je 30. junij 1975.
d) Letni znesek izplačila ne bo presegal treh milijard in osemdeset milijonov jenov (3.080,000.000 jenov).
3. Glede garancije za posojilo velja, da Socialistična federativna republika Jugoslavija jamči za vse obveznosti, ki jih je
prevzela Narodna banka v skladu z jugoslovanskimi zakoni in
predpisi.
4. Posojilo bo na razpolago jugoslovanskim uvoznikom za
kritje plačil japonskim dobaviteljem na podlagi takšnih
pogodb, kot so bile ali bodo sklenjene za nakup japonskih
izdelkov in o katerih se bodo medsebojno dogovorili zadevni
organi obeh Vlad in za storitve japonskih državljanov s tem
5. Vlada Socialistične federativne republike Jugoslavije bo
oprostila Banko plačevanja vseh jugoslovanskih fiskalnih
dajatev in davkov na posojilo oziroma v zvezi z njim in na
obresti za to posojilo.
6. V zvezi z odpremo in pomorskim zavarovanjem proizvodov,
kupljenih s posojilom Vladi - v okviru ustreznih zakonov in
predpisov ene ali druge državi - ne bosta uvedli nobenih
omejitev, ki bi morda ovirale pravično in prosto konkurenco
med prevozniki in zavarovalnimi družbami za pomorsko zavarovanje iz obeh držav.

Beograd, 14. julija 19$ jj^
Ekscelenca,
a,|
Imam čast potrditi prejem note Vaše Ekscelence z današnj«"*
datumom, ki se glasi:
!
9
»(japonska nota)«
tor
lfl{
Nadalje mi je v čast, da vam v imenu Vlade Socialistično
federativne republike Jugoslavije lahko potrdim dogovor,
je naveden v noti Vaše Ekscelence.
. icir
Ob tej priložnosti ponovno izražam vaši Ekscelenci svoi
A/4liAnA
ennil/Mfonio
odlično spoštovanje.
ii
Njegova ekscelenca
Janko Smole I. r.
g. Susumu Nakagawa
zvezni sekretar za
veleposlanik Japonske
sak
Beograd
in i
»rib
OPOMBA: sledi tekst v angleškem jeziku

28. september19'
ZaufiUi iun
Ekscelenca!
—
V zvezi z našimi nedavnimi razgovori vam imam čast potraj do
da Vlada Socialistične federativne republike Jugosla'1
razume, da Vlada Japonske - ne glede na končni daN
re
kredita kot je predviden v 2. c odstavku izmenjanih P|S® 'i ij
z dne 30. julija 1966 v zvezi z Jugoslaviji odobrenim jens*
kreditom - nima nič proti podaljšanju kredita za deset i %
mesecev, to je do 31. julija 1969, in sicer na podlagi dogodi
med Narodno banko Jugoslavije na eni strani in |zvoZJvai
uvozno banko Japonske in zadevnimi japonskimi zasebn te
bankami na drugi strani.
'"it

Hvaležen bi vam bil, če bi Vaša Ekscelenca potrdila, da orni8i pr
njeni dogovor tako razume tudi Vlada Japonske.
'J Je
Ob tej priložnosti Vaši Ekscelenci ponovno izražam
odlično spoštovanje.
ZAU0!
Ekscelenca!
.
Imam čast potrditi prejem pisma Vaše Ekscelence z da ,
njim datumom, ki se glasi:
■>(juqoslovansko pismo)«
Ilikli
Nadalje imam čast potrditi, da tudi Vlada Japonske raz1"
"ica
dogovor, kot ie navedeno.
>
Izkoriščam to priložnost, da Vaši Ekscelenci izrazim s"°
odlično spoštovanje.
1J
flaijj
OPOMBA: sledi tekst v angleškem jeziku
adu
Veleposlaništvo Japonske
Beograd,
Beograd, 20. marca M

7. Vladi se bosta posvetovali o morebitnih vprašanjih, ki bi
lahko izhajala iz tega dogovora ali v zvezi z njim.
Hvaležen bi vam bil, če bi Vaša Ekscelenca v imenu Vlade
Socialistične federativne republike Jugoslavije potrdila omenjeni dogovor.
Ob tej priložnosti Vaši Ekscelenci ponovno izražam svoje
odlično spoštovanje.
Susumu Nakagawa l.r.
izredni in pooblaščeni
veleposlanik Japonske

Njegova ekscelenca
g. Janko Smole
zvezni sekretar za finance
Socialistična federativna republika Jugoslavija
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Spoštovani,

!|

6ri(
čast imam sklicevati se na nedavna pogajanja med P j{| »na 1
rtllsi
\/lorln Japonske
lnn/\ncl/A In
7i/mn i m izvršnim
i-ri/rinim osvetom
uatnm Skup',
CklJP' J t.
niki Vlade
in Zveznim
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki so po'*J
na osnovi zaključkov, ki so bili sprejeti na posvetovanji'1^ ij^
»V
stične federativne republike Jugoslavije in vladami zt
S
držav upnic v Parizu 22. maja 1984. Nadalje imam čast P° Si
naslednje soglasje, doseženo med omenjenimi pogaja"!
re<

1. Ukrep za lažje odplačilo dolga v obliki reprogramiraj >n
prevzela Export-lmport banka Japonske (v nadaljr0
»Banka«) v skladu z ustreznimi japonskimi zakoni in p ®

2. 1) Znesek dolgov, ki bodo reprogramirani (v nadalje
itj '
»reprogramirani dolgovi«), bo znašal sedemstosederj01 jts,
milijonov jenov (770,000.000 VEN). Reprogramirani d (
sestojijo iz dolgov, ki jih Narodna banka Jugoslavije °° ^
—
"j jjNi
porode

172 Ji in ki so zapadli ali zapadejo med vključno 1. januarjem
"iučno 31. decembrom 1984 v okviru kreditnega spora..„'■ ki sta ga sklenili 28. julija 1972. Specifikacija reprogra' Nh dolgov je podana v priloženem seznamu.
gornjem 1) pododstavku navedeni znesek in priloženi
se lahko spremenita, če se o tem dogovorita zadevna
Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta SkupšJ Socialistične federativne republike Jugoslavije, potem ko
"Narodna banka Jugoslavije in Banka zneske dokončno
voi!cirali®9oji reprogramiranja bodo določeni v sporazumu
.°gramiranju, ki ga morata skleniti Narodna banka Jugo'n Banka in ki bo med drugim vseboval naslednja
10 *9:
^od dolgov, ki sestavljajo reprogramirane dolgove, bo
'"v šestih (6) enakih polletnih obrokih, začenši z 31.
^Orom 1988.
mera za reprogramirane dolgove bo znašala pet
!pni Petinsedemdeset odstotkov (5,75%) letno, in se začne
-Plavati vsakokrat na prvotni datum zapadlosti
viji 6Ugovor bo začel veljati na dan, ko bo Vlada Japonske
itufl™ r*nega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federaJugoslavije prejela pisno obvestilo, da je
is«« ii ®Publike
•zvršni svet Skupščine Socialistične federativne repujli .JiJ.u9°slavije izpolnil obvezne notranje postopke za začeIVO'Piavnosti takega dogovora.
i \ Varn
hvaležen, če bi v imenu Zveznega izvršnega sveta
njjii ,
'''ne
Socialistične federativne republike Jugoslavije
11
'a dogovor.
0<t !|

Prožnosti vam izražam svoje globoko spoštovanje.

fJeHć
v Zveznem
^fiatu za finance

Tamo Amau I. r.
Izredni in pooblaščeni
veleposlanik Japonske v
Socialistični federativni
m
republiki Jugoslaviji
Seznam
Prvoten
datum
Znesek
i
f
f
SjU
dolgu
Vi'
zapadlosti
(v jenih)
'jj* plačljiva po kredit- 25. feb. 1984 385,000.000
M.Porazumu, sklenjenem 25. avg. 1984 385,000,000
u'® 1972 med Narodno
^Jugoslavije in Banko
'Isanju posojila v jenih
J' z izmenjanima notaHl^ladama Japonske in
r'one
federativne repuu
9oslavije dne 14. julija
s uC 0r

—
»en,Ca,

770,000.000
Beograd, 20. marca 1985

,rditi pre em note Vaše Eksce,ence z
(5 Cf°se
današnjim
glasi, 'kot sledi:

i« .'mi
'■jlJ® Japonske in Zveznega izvršnega sveta Skupščine
O federativne republike Jugoslavije, ki so potekala
v.^"nilri
'zaključkov,
ki:so bili
posvetovanjih
med
~7
x sprejeti
x na
_ oSkupščine
i **•
• i:
/>iki Zveznega
izvršnega
sveta
SocialiniijJ: a, vne
' af i[ , v Parizu
'
republike
in imam
vladami
ieVJuPnic
22. maja Jugoslavije
1984. Nadalje
častzadevnih
potrditi
16
soglasje, doseženo med omenjenimi pogajanji:
,(t

ife"
lj_. "fvn
iport Lfunnu
banka uapui
Japonske
ione \*
(v nouaijovai
nadaljevanju
iju »Banka«
"uanna")
» J®
reprogramiu
K| ukrep za lažje odplačilo dolga v obliki
si r""——
adu z ustreznimi japonskimi zakoni in predpisi.
d
°V>, dolgov, ki bodo reprogramirani (v nadaljevanju
■ rani (770,000.000
dolgovi«), boYEN).
znašalReprogramirani
sedemsto sedemdeset
lenov
dolgovi

sestojijo iz dolgov, ki jih Narodna banka Jugoslavije dolguje
Banki in ki so zapadli ali zapadejo med vključno 1. januarjem
in vključno 31. decembrom 1984 v okviru kreditnega sporazuma, ki sta ga sklenili 28. julija 1972. Specifikacija reprogramiranih dolgov je podana v priloženem seznamu.
2) V zgornjem 1) pododstavku navedeni znesek in priloženi
seznam se lahko spremenita, če se o tem dogovorita zadevna
organa Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, potem ko
bosta Narodna banka Jugoslavije in Banka zneske dokončno
verificirali.
3. Pogoji reprogramiranja bodo določeni v dogovoru o reprogramiranju, ki ga morata skleniti Narodna banka Jugoslavije
in Banka in ki bo med drugim vseboval naslednja načela:
1) Vsak dolg, ki predstavlja del reprogramiranih dolgov bo
plačan v šestih (6) enakih polletnih obrokih, začenši z 31.
decembrom 1988.
2) Obrestna mera za reprogramirane dolgove bo znašala pet
celih petinsedemdeset odstotkov (5,75%) letno, in se začne
obračunavati vsakokrat na prvotni datum zapadlosti.
4. Ta dogovor bo začel veljati na dan, ko bo Vlada Japonske
od Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije prejela pisno obvestilo, da je
Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije izpolnil obvezne notranje postopke za začetek veljavnosti takega dogovora.
Bil bi vam hvaležen, če bi v imenu Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije
potrdili ta dogovor.
Ob tej priložnosti vam izražam svoje globoko spoštovanje.«
Nadalje imam čast v imenu Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije potrditi
soglasje, ki je navedeno v noti Vaše Ekscelence.
Ob tej priložnosti vam izražam svoje globoko spoštovanje.
Tamio Amau
Izredni in pooblaščeni
veleposlanik Japonske
v Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji

Podatki o dolgu

Nikola Jelič I. r.
Direktor v Zveznem
Sekretariatu za finance
Seznam
Prvoten
datum
zapadlosti

Glavnica plačljiva po kredit- 25. feb. 1984
nem sporazumu, sklenjenem 25. avg. 1984
28. julija 1972 med Narodno
banko Jugoslavije in Banko
o podaljšanju posojila v jenih
v skladu z izmenjanima notama med vladama Japonske in
Socialistične federativne republike Jugoslavije dne 14. julija
1972
Skupaj
Veleposlaništvo Japonske
Beograd

Znesek
(v jenih)
385,000.000
385,000,000

770,000.000

Beograd, 20. marca 1985

Spoštovani,
<
Čast imam sklicevati se na nedavna pogajanja med predstavniki Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta Skupščine
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki so potekala
na osnovi zaključkov, ki so bili sprejeti na posvetovanjih med
predstavniki Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne repubike Jugoslavije in vladami zadevnih
držav upnic v Parizu 22. maja 1984. Nadalje imam čast potrditi
naslednji sporazum, sprejet med omenjenimi pogajanji:

1. 1) Ta dogovor se nanaša na skupni znesek glavnice komercialnih dolgov z dobo odplačevanja nad enim letom, ki so bili
pogodbeno dogovorjeni pred 2. decembrom 1982 med zadevnimi dolžniki v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (v
nadaljevanju »dolžniki«) z ene strani in zadevnimi upniki iz
Japonske (v nadaljevanju »upniki«) z druge strani, ki jih je
zavarovala Vlada Japonske in ki so zapadli ali zapadejo v vračilo v času od vključno 16. maja 1987 do vključno 31. marca
1988 (v nadaljevanju »reprogramirani komercialni dolgovi«.

5. Če dolžniki ne sprejmejo ukrepov, ki se zahtevajo v SocH
stični federativni republiki Jugoslaviji za poravnavo zadevi
komercialnih dolgov v skladu s programom odplačil
Zvezni izvršni svet v okviru ustreznih veljavnih zakonov
predpisov v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji
skladno z zadevnimi dogovori omogočil poravnavo
komercialnih dolgov med dolžniki in upniki v skladu z za<»
nimi pogodbami. Zvezni izvršni svet bo prav tako jamčil^
boden prenos plačil zadevnih komercialnih dolgov v valu^
je določena v zadevnih pogodbah.

2) Reprogramirani komercialni dolgovi sestojijo iz komercialnih dolgov, ki so bili pogodbeno dogovorjeni v ameriških
dolarjih in japonskih jenih. Skupni znesek reprogramiranih
komercialnih dolgov je ocenjen na tri milijone šeststošest
tisoč devetsto dvainštirideset ameriških dolarjev in triintrideset centov (3,606.942,33 USD) za pogodbeno dogovorjene
komercialne dolgove v ameriških dolarjih in eno milijardo
tristo devetnajst milijonov šeststosedemdeset tisoč sto triinštirideset japonskih jenov (1,319,670.143 YEN) za pogodbeno
dogovorjene komercialne dolgove v japonskih jenih.

6. Potrjuje se, da bodo pogoji zadevnih pogodb, ki v tej"
niso posebej omenjeni, še naprej v veljavi, če se
pogodbenice ne dogovorijo drugače.

3) Skupni znesek iz prejšnjega 2) odstavka se lahko spremeni,
če se o tem dogovorita zadevna organa Vlade Japonske in
Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije (v nadaljevanju Zvezni izvršni svet), in
sicer po končani verifikaciji, ki jo morata izvršiti zadevna
organa Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta.
2. 1) Vlada Japonske bo preko Jugobanke - Udružene banke,
Beograd (v nadaljevanju Jugobanka) prejela obvestilo o znesku in datumih plačil za poravnavo reprogramiranih komericalnih dolgov v skladu s programom odplačil, določenim
v naslednjem 4) pododstavku (v nadaljevanju program odplačil).
2) Zvezni izvršni svet bo jamčil, da bo skupni znesek reprogramiranih komercialnih dolgov izplačan upnikom preko Jugobanke v valuti označeni v zadevnih pogodbah, v skladu s programom odplačil.
3) Vlada Japonske bo v okviru ustreznih zakonov in predpisov, ki veljajo na Japonskem, sprejela možne ukrepe, da bi
s plačili, ki jih je treba izvršiti po programu odplačil, olajšala
poravnavo reprogramiranih komercialnih dolgov.
4) Vsak od komercialnih dolgov, ki sestavljajo del reprogramiranih komercialnih dolgov, bo odplačan v šestih (6) enakih
polletnih obrokih, začenši z 31. decembrom 1988.
3. 1) Zvezni izvršni svet bo jamčil, da bodo obresti, ki jih je
treba za vsakega od zadevnih komercialnih dolgov obračunati
na način, ki je opisan v 2) pododstavku spodaj, izplačane
upnikom preko Jugobanke 30. junija in 31. decembra vsako
leto, v kolikor niso bile že poravnane. Prvo plačilo obresti se
izvrši 30. junija 1985.
2) a) Obrestna mera za reprogramirane komercialne dolgove,
ki se uporablja pri programu odplačil, znaša enajst odstotkov
(11%) letno za pogodbeno dogovorjene komercialne dolgove
v ameriških dolarjih in sedem celih devet odstotkov (7,9%)
letno za pogodbeno dogovorjene komercialne dolgove
v japonskih jenih.
b) Znesek obresti, ki jih je treba plačati, se izračuna tako, da
se pomnoži znesek neporavnanega dolga z zmožkom števila
dni, v katerih dolg ni bil poravnan in dnevne obrestne mere.
Dnevna obrestna mera se izračuna tako, da se obrestna mera,
navedena zgoraj pod točko a), deli s tristo petinšestdeset
(365). Ponazoritev take metode izračunavanja je v obliki številčne formule podana v prilogi k tej noti.
3) Plačane obresti bodo oproščene vseh davkov in dajatev
Socialistične federativne republike Jugoslavije.
4. Plačilo zadevnih komercialnih dolgov in plačilo obresti bo
izvršeno v korist upnikov v celotnem znesku, brez kakršnih
koli dodatnih bančnih stroškov.
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7. Če Zvezni izvršni svet ponudi upnikom iz katere koli t"
države ugodnejše pogoje od tistih, ki so navedeni v 2
odstavku in ki zadevajo ukrepe za lažje vračanje dolgom.
Zvezni izvršni svet takoj odobril upnikom enako ugo"
pogoje, kot so bili dani upnikom tretjih držav.
8. Ta dogovor bo začel veljati na dan, ko Vlada JaP0?,5
prejme od Zveznega izvršnega sveta pisno obvestilo,"
Zvezni izvršni svet izpolnil obvezne notranje postop*®
začetek veljavnosti takega dogovora.
Bil bi vam hvaležen, če bi v imenu Zveznega izvršnega®'
Skupščine Socialistične federativne republike Jugos"
potrdili navedeno soglasje.
Ob tej priložnosti vam izražam svoje globoko spoštovanj®
Tamio AMAU
Izredni in pooblanS5
veleposlanik Japo
Nikola Jelič
Socialistični fede 5
Direktor v Zveznem
republiki Jug" '
sekretariatu za finance
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PRILOGA
HI
Številčna formula za način izračunavanja obresti
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I = A x D x R x 1/365
A: znesek neporavnanega dolga
I: znesek obresti
D: število dni, v katerih dolg ni bil poravnan
R: (letna) obrestna mera
(OPOMBA)
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Ekscelenca,
Beograd, 20. ma< Dni
"av
Čast imam potrditi prejem note Vaše Ekscelence z dal"$ (36!
datumom, ki se glasi:
vili
1) Za prvo plačilo obresti (30. junij 1985) je D enak štej0
od vsakega prvotnega datuma zapadlosti dolga do 29 '
1985 (vključno z obema datumoma).
2) Za nadaljnja plačila obresti po drugem plačilu, je 1 i f
številu dni od dneva prejšnjega plačila do dneva pred
nim plačilom (vključno z obema datumoma).

»Čast imam sklicevati se na nedavna pogajanja med Pr®j y f
niki Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta SK^jj 5
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki soP^
na osnovi zaključkov, ki so bili sprejeti na posvetova^L 4 p
predstavniki Zveznega izvršnega sveta Skupščine * i^.
stične federativne republike Jugoslavije in vladami z°j
držav upnic v Parizu 22. maja 1984. Nadalje imam čas'jjj
naslednje soglasje, doseženo med omenjenimi pogaJ 5 g
ali' 'ličr
1. 1) Ta dogovor se nanaša na skupni znesek glavnic® y |<
cialnih dolgov z dobo odplačevanja nad enim letom.e%
pogodbeno dogovorjeni pred 2. decembrom 1982 rt 0% Ore^
nimi dolžniki v Socialistični federativni republiki Jug si^|a
nadaljevanju »dolžniki«) z ene strani in zadevnimi
i-[°tii
Japonske (v nadaiievaniu »upniki«) z druge strani.
poro'

»or,

zavarovala Vlada Japonske in ki so zapadli ali zapadejo v vračilo v času od vključno 1. januarja do vključno 31. decembra
1984 (v nadaljevanju »reprogramirani komercialni dolgovi«),

nimi pogodbami. Zvezni izvršni svet bo prav tako jamčil svoboden prenos plačil zadevnih komercialnih dolgov v valuti, ki
je določena v zadevnih pogodbah.

2) Reprogramirani komercialni dolgovi sestojijo iz komercialnih dolgov, ki so bili pogodbeno dogovorjeni v ameriških
dolarjih in japonskih jenih. Skupni znesek reprogramiranih
komercialnih dolgov je ocenjen na tri milijone šeststošest
tisoč devetsto dvainštirideset ameriških dolarjev in triintrideset centov (3,606.942,33 USD) za pogodbeno dogovorjene
komercialne dolgove v ameriških dolarjih in eno milijardo
tristo devetnajst milijonov šeststosedemdeset tisoč sto triintrideset japonskih jenov (1,319,670.143 YEN) za pogodbeno
dogovorjene komercialne dolgove v japonskih jenih.

6. Potrjuje se, da bodo pogoji zadevnih pogodb, ki v tej noti
niso posebej omenjene, še naprej v veljavi, če se zadevne
pogodbenice ne dogovorijo drugače.

3) Skupni znesek iz prejšnjega 2) odstavka se lahko spremeni,
če se o tem dogovorita zadevna organa Vlade Japonske in
Zveznega izvršnega sveta skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije (v nadaljevanju Zvezni izvršni svet), in
sicer po končani verifikaciji, ki jo morata izvršiti zadevna
Organa Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta.
2.1) Vlada Japonske bo preko Jugobanke - Udružene banke,
Beograd (v nadaljevanju Jugobanka) prejela obvestilo o znesku in datumih plačil za poravnavo reprogramiranih komercialnih dolgov v skladu s programom odplačil, določenim
v
naslednjem 4) pododstavku (v nadaljevanju program odplačil).
2) Zvezni izvršni svet bo jamčil, da bo skupni znesek reprogramiranih komercialnih dolgov izplačan upnikom preko Jugobanke v valuti označeni v zadevnih pogodbah, v skladu s pro9ramom odplačil.
3) Vlada Japonske bo v okviru ustreznih zakonov in predpisov, ki veljajo na Japonskem, sprejela možne ukrepe, da bi
s plačilom, ki ga je treba izvršiti po programu odplačil, olajšala poravnavo reprogramiranih komercialnih dolgov.
4) Vsak komercialni dolg, ki je del reprogramiranih komercialah dolgov, bo odplačan v šestih (6) enakih polletnih obrokih,
*®čenši z 31. decembrom 1988.
j,r*- 1) Zvezni izvršni svet bo jamčil, da bodo obresti, ki jih je
eba za vsakega od zadevnih komercialnih dolgov obračunati
"a način, ki je opisan v 2) pododstavku spodaj, izplačane
['Pnikom preko Jugobanke 30. junija ali 31. decembra vsako
'sto, v kolikor niso bile že poravnane. Prvo plačilo obresti se
®T5i 30. junija 1985.
2) a) Obrestna mera za reprogramirane komercialne dolgove,
se uporablja pri programu odplačil, bo enajst odstotkov
>11%) letno za pogodbeno dogovorjene komercialne dolgove
j* ameriških dolarjih in sedem celih devet odstotkov (7,9%)
'®tno za pogodbeno dogovorjene komercialne dolgove
japonskih
jenih.
B
) Znesek obresti, ki jih je treba plačati, se izračuna tako, da
^nipomnoži znesek neporavnanega dolga z zmožkom števila
?Qr| . v katerih dolg ni bil poravnan in dnevne obrestne mere.
evna obrestna mera se izračuna tako, da se obrestna mera,
[izvedena zgoraj pod točko a), deli s tristo petinšestdeset
«65). Ponazoritev take metode izračunavanja je v obliki štedne formule podana v prilogi k tej noti.

7. Če Zvezni izvršni svet ponudi upnikom iz katere koli tretje
države ugodnejše pogoje od tistih, ki so navedeni v 2. 4)
odstavku in ki zadevajo ukrepe za lažje vračanje dolgov, bo
Zvezni izvršni svet takoj odobril upnikom enako ugodne
pogoje, kot so bili dani upnikom tretjih držav.
8. Ta dogovor bo začel veljati na dan, ko Vlada Japonske
prejme od Zveznega izvršnega sveta pisno obvestilo, da je
Zvezni izvršni svet izpolnil obvezne notranje postopke za
začetek veljavnosti takega dogovora.
Bil bi vam hvaležen, če bi v imenu Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije
potrdili navedeno soglasje.
Ob tej priložnosti vam izražam svoje globoko spoštovanje.«
Nadalje imam čast v imenu Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije potrditi
soglasje, ki je navedeno v noti Vaše Ekscelence.
Ob tej priložnosti vam izražam svoje globoko spoštovanje.
Nikola Jelič I. r.
pomočnik zveznega
sekretarja za finance
Tamio Amau
Izredni in pooblaščeni
veleposlanik Japonske
v socialistični federativni
republiki Jugoslaviji
PRILOGA
Številčna formula za način izračunavanja obresti
I = A x D x R x 1/356
A: znesek neporavnanega dolga
I: znesek obresti
D: število dni, v katerih dolg ni bil poravnan
R: (letna) obrestna mera
(OPOMBA)
1) Za prvo plačilo obresti (31. oktober 1987) je D enak številu
dni od vsakega prvotnega datuma zapadlosti dolga do 30.
oktobra 1987 (vključno z obema datumoma).
2) Za nadaljnja plačila obresti po drugem plačilu, je D enak
številu dni od dneva prejšnjega plačila do dneva pred izvršenim plačilom (vključno z obema datumoma).
OPOMBA: sledi tekst v angleškem jeziku
ZAUPNO

Plačane obresti bodo oproščene vseh davkov in dajatev
ocialistične federativne republike Jugoslavije.
£vtlačilo zadevnih komercialnih dolgov in plačilo obresti bo
,' [šeno v korist upnikov v celotnem znesku, brez kakršnih
°li dodatnih bančnih stroškov.

Beograd, 30. julij 1966
Spoštovani,

j..£e dolžniki ne sprejmejo ukrepov, ki se zahtevajo v Sociali,"4ni federativni republiki Jugoslaviji za poravnavo zadevnih
'50r~
Jrnerc a n
i\ i.Ve
' 'h dolgov
v skladu
s programom
2ni 'izvršni
svet v okviru
ustreznih
veljavnihodplačil,
zakonov bo
in

Imam čast potrditi naslednji dogovor, ki sta ga dosegli Vladi
Japonske in Socialistične federativne republike Jugoslavije
glede japonskega posojila Socialistični federativni republiki
Jugoslaviji, tako da bi Japonska lahko sodelovala z Jugoslavijo pri izvajanju jugoslovanske gospodarske reforme, upoštevajoč prošnjo Vlade Jugoslavije, da se ji olajša odplačilo
neporavnanih japonskih komercialnih kreditov Jugoslaviji.

Socia,isti
$k?dpisovz vzadevnimi
čni
federativni
republiki
Jugoslaviji
in
ifll^adno
dogovori
omogočil
poravnavo
takih
°Hercialnih dolgov med dolžniki in upniki v skladu z zadev-

1. lmport-export banka Japonske bo - skupaj z nekaterimi
zasebnimi bankami ali brez njih (v nadaljevanju: Banke)

*0'' Poročevalec
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- v skladu z ustreznimi japonskimi zakoni in predpisi dodelila
Narodni banki Jugoslavije kreditno linijo (v nadaljevanju: kredit) v japonskih jenih do višine ene milijarde osemsto milijonov jenov (1,800,000.000 jen).

Prejmite, spoštovani, izraze mojega odličnega spoštovanja.
Ljupčo TAVČIOVSKI l.r.
pomočnik direktorja oddelka
v državnem sekretariatu
za zunanje zadeve

2. Kredit bo dan na razpolago na podlagi posojilne pogodbe,
sklenjene med Bankami in Narodno banko Jugoslavije. Pogoji
in postopki kredita bodo določeni v pogodbi, ki bo med
drugim vsebovala tudi naslednja načela:

g. Junnosuke KATAYAMA
Svetovalec Japonskega veleposlaništva
BEOGRAD

a) Odplačilna doba bo sedem let vključno z dveletno dobo
mirovanja.

OPOMBA: sledi tekst v angleškem jeziku

b) Obrestna mera bo pet in pol (5,5) odstotka letno.

Beograd, 20. marca 1987
Spoštovani,

c) Končni datum kredita bo dve leti, začenši od datuma
podpisa omenjene posojilne pogodbe.
d) Glede garancije za ta kredit velja, da Socialistična federativna republika Jugoslavija jamči za vse obveznosti, ki jih je
prevzela Narodna banka v skladu z jugoslovanskimi zakoni in
predpisi.
3. Kredit bo na razpolago jugoslovanskim uvoznikom za kritje
plačil japonskim dobaviteljem na podlagi takšnih pogodb, kot
bodo sklenjene med njimi v japonskih jenih za nakup japonskih izdelkov za industrijsko predelavo.
4. V zvezi z odpremo in pomorskim zavarovanjem proizvodov,
kupljenih po tem kreditu, Vladi - v okviru ustreznih zakonov
in predpisov ene ali druge države - ne bosta uvedli nobenih
omejitev, ki bi morda ovirale pravično in prosto konkurenco
med prevozniki in zavarovalnimi družbami za pomorsko zavarovanje iz obeh držav.
5. Vlada Socialistične federativne republike Jugoslavije bo
oprostila Banko plačevanja vseh jugoslovanskih fiskalnih
dajatev ali davkov na kredit oziroma v zvezi z njim in na
obresti za ta kredit.
6. Vladi se bosta posvetovali o morebitnih vprašanjih, ki bi
lahko izhajala iz tega dogovora ali v zvezi z njim.
Hvaležen bi vam bil, če bi v imenu Vlade Socialistične federativne republike Jugoslavije potrdili omenjeni dogovor.
Čast mi je, spoštovani, da ostajam Vaš vdani
Junnosuke KATAYAMA l.r.
Svetovalec
Japonskega veleposlaništva
g. Ljupčo TAVČIOVSKI
pomočnik direktorja oddelka
v državnem sekretariatu
za zunanje zadeve
BEOGRAD

ZAUPNO
Beograd, 30. julija 1966
Spoštovani!
Imam čast potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:
»{japonsko pismo)«
V imenu Vlade Socialistične federativne republike Jugoslavije
vam imam čast potrditi, da navedeno pismo vsebuje dogovor,
dosežen v teku nedavnih pogajanj v zvezi s kreditom ene
milijarde in osemsto milijonov jenov (1,800,000.000 jen) med
predstavniki Vlade Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlade Japonske.
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imam čast, da se sklicujem na nedavna pogajanja med predstavniki Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki so
temeljila na sklepih, doseženih med posvetovanji predstavnikov Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlad upnikov, ki so bila v Parizu
13. maja 1986. V čast mi je tudi potrditi naslednji sporazum, Ki
je bil dosežen med omenjenimi pogajanji:
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'De
|#ja
1. Export-import banka Japonske (v nadaljevanju Banka) bo kuf
sprejela ukrep za olajšavo vračila dolga v obliki reprogramiranja v skladu z ustreznimi japonskimi zakoni in predpisi.

2. 1) Znesek dolgov, ki bodo reprogramirani (v nadaljevanju
reprogramirani dolgovi) bo znašal sedemsto sedemdeset mili'
jonov jenov (770,000.000 YEN). Reprogramirani dolgovi sesto;
jijo iz dolgov, ki jih Narodna banka Jugoslavije dolguje BanKi
in ki so zapadli ali zapadejo v času med 16. majem 1986 in 15
majem 1987, vključno z obema datumoma, v okviru sporazuma o posojilu, ki sta ga banki sklenili 28. julija 1972. Specifikacija reprogramiranih dolgov je prikazana v priloženem SezBORIS ŠKAPIN
pomočnik zveznega
sekretarja za finance
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2) Znesek, naveden v prvem pododstavku zgoraj, in priložen;
Seznam se lahko spremenita, če se tako dogovorijo zadevni
organi Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, potem K"
bosta Narodna banka Jugoslavije in Banka zneske dokončno Sro'
%
verificirali.

3. Pogoji reprogramiranja bodo določeni v sporazum"
a
o reprogramiranju, ki ga bosta sklenili Narodna banka Jug0' ien
slavije in Banka in ki bo med drugim vseboval nasledni* Da
*ija
načela:
v
1) Vsak izmed dolgov, ki je sestavni del reprogramiran^
dolgov, bo plačan po naslednji dinamiki:

(a) Petnajst odstotkov (15%) na prvotni datum zapadlo5''
(vendar pa bo znesek, ki je zapadel in ni bil plačan na dan J®
note, plačan čim prej in v vsakem primeru v roku dveh (*'
Jrie
mesecev od datuma te note).
N
(b) Petinosemdeset odstotkov (85%) v desetih (10) enaK'" ani
polletnih obrokih, začenši s 30. aprilom 1991.
!S'
1
2) Obrestna mera za reprogramirane dolgove bo znašala P®
in pet osmin odstotka (5,625%) letno, začenši s posamezni
datumom zapadlosti.
Š
ftie
4. Ta sporazum bo pričel veljati z dnem, ko bo Vlada Japons"®
r
od Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične fede ®
tivne republike Jugoslavije prejele pisno obvestilo, da •
Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne repjj
I«
blike Jugoslavije izpolnil vse potrebne notranje postopke1 '9ov
začetek veljavnosti takega sporazuma.
et
Bil bi vam hvaležen, če bi v imenu Zveznega izvršnega s1 vl) >ar
Skupščine Socialistične federativne republike Jugosla
P
potrdili ta sporazum.

poročevalk ,fo<;

">tej priložnosti vam izražam svoje globoko spoštovanje.
HIROHIKO OTSUKA I. r.
izredni in pooblaščeni
veleposlanik Japonske v
Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji
>
'»datki o dolgu

Seznam
Prvotni
datum
zapadlosti

Wnica,. plačljiva v skladu
Sporazumom o posojilu,
■^Srnjenim 28. julija 1972 med 25. avg 1986
odno banko Jugoslavije in
"ko o podaljšanju posojila 25. febr. 1987
6
nih, v skladu z notama, izdanima med Vladama Jamske in Socialistične federa'le republike Jugoslavije 14.
§a 1972.
Jupaj:

Znesek
v jenih

385,000.000
385,000.000

(b) Petinosemdeset odstotkov (85%) v desetih (10) enakih
polletnih obrokih, začenši s 30. aprilom 1991.
2) Obrestna mera za reprogramirane dolgove bo znašala pet
in pet osmin odstotka (5,625%) letno, začenši s posameznim
datumom zapadlosti.
4. Ta sporazum bo pričel veljati z dnem, ko bo Vlada Japonske
od Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije prejela pisno obvestilo, da je
Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije izpolnil vse potrebne notranje postopke za
začetek veljavnosti takega sporazuma.
Bil bi vam hvaležen, če bi v imenu Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije
potrdili ta sporazum.
Ob tej priložnosti vam izražam svoje globoko spoštovanje.
BORIS ŠKAPIN I. r.
pomočnik zveznega
sekretarja za finance
Seznam
Prvotni
datum
zapadlosti

770,000.000

,
Beograd, 20. marec 1987
Zelenca,
jjt imam potrditi prejem note Vaše Ekscelence z današnjim
"umom, ki se glasi:

Znesek
v jenih

"ast imam, da se sklicujem na nedavna pogajanja med
'Ustavniki Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta
J^pščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki
temeljila na sklepih, doseženih med posvetovanji predstav*ov Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične fedeyne republike Jugoslavije in vlad upnikov, ki so bila
i^l potrditi naslednji
3rizu• -IO
13. miU
maja moč
1986. V/
V čast ml
mi je ».tudi
Pon"azum, ki je bil dosežen med omenjenimi pogajanji:

Podatki o dolgu
Glavnica, plačljiva v skladu
s Sporazumom o posojilu,
sklenjenim 28. julija 1972 med
Narodno banko Jugoslavije in 25. avg. 1986
Banko o podaljšanju posojila
v jenih, v skladu z notama, iz- 25. febr. 1987
menjanima med Vladama Japonske in Socialistične federativne republike Jugoslavije
dne 14. julija 1972.
Skupaj:

J*Port-import
banka Japonske (v nadaljevanju Banka) bo
6
iela ukrep za olajšavo vračila dolga v obliki reprogramirav
skladu z ustreznimi japonskimi zakoni in predpisi.

Spoštovani,

J)Znesek
dolgov, ki bodo reprogramirani (v nadaljevanju
jrrov9ramirani dolgovi) bo znašal sedemsto sedemdeset miliJ? jenov (770,000.000 YEN). Reprogramirani dolgovi sesto, !* dolgov, ki jih Narodna banka Jugoslavije dolguje Banki
J:1 so zapadli ali zapadejo v času med 16. majem 1986 in 15.
Ism 1987, vključno z obema datumoma, v okviru sporao posojilu, ki sta ga banki sklenili 28. julija 1972. Specifi^la reprogramiranih dolgov je prikazana v priloženem Sez-

imam čast, da se sklicujem na nedavna pogajanja med predstavniki Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki so
temeljila na sklepih, doseženih med posvetovanji predstavnikov Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlad upnikov, ki so bila v Parizu
13. maja 1986. V čast mi je tudi potrditi naslednji sporazum, ki
je bil dosežen med omenjenimi pogajanji:

lih

HIROHIKO OTSUKA
izredni in pooblaščeni
veleposlanik Japonske v
Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji

i ^®sek, naveden v prvem pododstavku zgoraj, in priloženi
'Jam se lahko spremenita, če se tako dogovorijo zadevni
Ki11 » J1 Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta SkupšSocialistične federativne republike Jugoslavije, potem ko
pet Narodna banka Jugoslavije in Banka zneske dokončno
#
'•
,P°9oji reprogramiranja bodo določeni v sporazumu
Pr°gramiranju, ki ga bosta sklenili Narodna banka Jugolvle
« in Banka in ki bo med drugim vseboval naslednja
Sa
;i080v
k izmed dolgov, ki je sestavni del reprogramiranih
. bo plačan po naslednji dinamiki:

l^lnajst
odstotkov (15%) na prvotni datum zapadlosti
;t9ar pa bo znesek, ki je zapadel in ni bil plačan na dan te
C cPlačan čim prej in v vsakem primeru v roku dveh (2)
®v od datuma te note).
evalec

385,000.000
385,000.000

770,000.000

1. 1) Ta sporazum se bo uporabljal za skupni znesek glavnice
komercialnih dolgov z odplačilno dobo več kot eno leto, ki so
bili pogodbeno dogovorjeni pred 2. decembrom 1982 med
zadevnimi dolžniki iz Socialistične federativne republike
Jugoslavije (v nadaljevanju dolžniki) na eni strani in zadevnimi upniki iz Japonske (v nadaljevanju upniki) na drugi
strani, ki jih je zavarovala Vlada Japonske, in ki so zapadli ali
zapadejo v vračilo v obdobju od 16. maja 1986 do 15. maja
1987, vključno z obema datumoma (v nadaljevanju: reprogramirani komercialni dolgovi).
BORIS ŠKAPIN
Pomočnik zveznega
sekretarja za finance
2) Reprogramirani komercialni dolgovi sestojijo iz komercialnih dolgov, ki so bili pogodbeno dogovorjeni v ameriških
dolarjih in japonskih jenih. Skupni znesek reprogramiranih
komercialnih dolgov je ocenjen na tri milijone petsto štiriinšestdeset tisoč sedemsto štiriindevetdeset ameriških dolarjev
in štiriindevetdeset centov (3,564.794,94 USD) za pogodbeno
dogovorjene komecialne dolgove v ameriških dolarjih ter štiri
milijarde petnajst milijonov sedemsto sedemindvajset tisoč
trideset japonskih jenov (4.015,727.030 VEN) za pogodbeno
dogovorjene komercialne dolgove v japonskih jenih.
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3) Skupni zneski iz zgoraj omenjenega pododstavka 2) se
lahko spremenijo, če se o tem sporazumeta zadevna organa
Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta Skupščine socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju
Zvezni izvršni svet), potem ko ga bosta Vlada Japonske in
Zvezni izvršni svet dokončno verificirala.
2. 1) Vlada Japonske bo preko Jugobanke - Udružene banke
Beograd (v nadaljevanju Jugosbanka) prejela obvestilo o znesku in datumih plačil za poravnavo reprogramiranih komercialnih dolgov v skladu s programom odplačil, določenim
v pododstavku 4) spodaj (v nadaljevanju program odplačil).
2) Zvezni izvršni svet bo jamčil, da bo skupni znesek reprogramiranih komercialnih dolgov izplačan upnikom preko Jugobanke v valuti, določeni v zadevnih pogodbah v skladu s programom odplačil.

7. Če Zvezni izvršni svet ponudi upnikom iz katere koli tretje
države, ugodnejše pogoje od tistih, ki so navedeni v 2. 4)
odstavku in ki zadevajo ukrepe za lažje vračanje dolgov, bo
Zvezni izvršni svet takoj odobril upnikom enako ugodne
pogoje, kot so bili dani upnikom tretjih držav.
8. Ta sporazum bo pričel veljati z dnem, ko Vlada Japonske
prejme od Zveznega izvršnega sveta pisno obvestilo, da je
Zvezni izvršni svet izpolnil obvezne notranje postopke za
začetek veljavnosti takega dogovora.
Bil bi vam hvaležen, če bi v imenu Zveznega izvršnega sveta
Skupščine federativne republike Jugoslavije potrdili navedeni
sporazum.
»
Ob tej priložnosti vam izražam svoje globoko spoštovanje.

HIROHIKO OTSUKA U:
izredni in pooblaščeni jii
veleposlanik Japonske v
Socialistični federativni1
republiki Jugoslavil

3) Vlada Japonske bo v okviru ustreznih zakonov in predpisov, ki veljajo na Japonskem, sprejela možne ukrepe, da bi
s plačili, ki jih je treba izvršiti po programu odplačil, olajšala
poravnavo reprogramiranih komercialnih dolgov.
PRILOGA
4) Vsak komercialni dolg, ki je del reprogramiranih komercialnih dolgov, bo poplačan po naslednji dinamiki:
a) Petnajst odstotkov (15%) na prvotni datum zapadlosti (vendar pa bo znesek, ki je zapadel in ni bil plačan na dan te note
plačan čim prej, in v vsakem primeru v roku treh (3) mesecev
od datuma te note).
b) Petinosemdeset odstotkov (85%) v desetih (10) enakih
polletnih obrokih, začenši s 30. aprilom 1991.
3. 1) Zvezni izvršni svet bo jamčil, da bodo obresti, ki jih je
treba za vsakega od zadevnih komercialnih dolgov obračunati
na način, ki je opisan v 2) pododstavku spodaj, izplačane
upnikom preko Jugobanke 30. aprila in 31. oktobra vsako
leto, v kolikor niso bile že poravnane. Prvo plačilo obresti se
izvrši 31. oktobra 1987.
2) a) Obrestna mera za reprogramirane komercialne dolgove,
ki se uporablja pri programu odplačil, znaša sedem celih štiri
odstotke (7,4%) letno za pogodbeno dogovorjene komercialne dolgove v ameriških dolarjih in šest celih šest odstotkov
(6,6%) letno za pogodbeno dogovorjene komercialne dolgove
v japonskih jenih.
b) Znesek obresti, ki jih je treba plačati, se izračuna tako, da
se pomnoži znesek neporavnanega dolga z zmnožkom števila
dni, v katerih dolg ni bil poravnan in dnevne obrestne mere.
Dnevna obrestna mera se izračuna tako, da se obrestna mera,
navedena zgoraj pod točko a), deli s tristo petinšestdeset
(365). Ponazoritev take metode izračunavanja je v obliki številčne formule podana v prilogi k tej noti.
3) Plačane obresti bodo oproščene vseh davkov in dajatev
Socialistične federativne republike Jugoslavije.
4. Plačilo zadevnih komercialnih dolgov in plačilo obresti bo
izvršeno v korist upnikov v celotnem znesku, brez kakršnih
koli dodatnih bančnih stroškov.
5. Če dolžniki ne sprejmejo ukrepov, ki se zahtevajo v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji za poravnavo zadevnih
komercialnih dolgov v skladu s programom odplačil, bo
Zvezni izvršni svet, v okviru ustreznih veljavnih zakonov in
predpisov v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji,
omogočil poravnavo takih komercialnih dolgov med dolžniki
in upniki v skladu z zadevnimi pogodbami. Zvezni izvršni svet
bo prav tako jamčil svoboden prenos plačil zadevnih komercialnih dolgov v valuti, ki je določena v zadevnih pogodbah.
6. Potrjuje se, da bodo pogoji zadevnih pogodb, ki v tej noti
niso posebej omenjene, še naprej v veljavi, če se zadevne
pogodbenice ne dogovorijo drugače.
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Številčna formula za način izračunavanja obresti
I = A x D x R x 365

las
'Vi

I: znesek obresti
A: znesek neporavnanega dolga
D: število dni v katerih dolg ni bil poravnan
R: (letna) obrestna mera)

!

sa
de

(OPOMBA)

tir

1) Za prvo plačilo obresti (31. oktober 1987) je D enak števil"
dni od vsakega prvotnega datuma zapadlosti dolga do 3U
oktobra 1987 (vključno z obema datumoma).

2) Za nadaljnja plačila obresti po prvem plačilu je D ena*
številu dni od dneva prejšnjega plačila do dneva pred izvrs* 2
i
nim plačilom (vključno z obema datumoma).
»a(
Beograd, 20. marec 196'»ki:o
v
'Si 3
Ekscelenca,
0|
imam čast, da se sklicujem na nedavna pogajanja med Pr' , ul
stavniki Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta SkuP Jotj
čine Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki 11r
temeljila na sklepih, doseženih med posvetovanji predstav ^
kov Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične fede' ^
tivne republike Jugoslavije in vlad upnikov, ki so bila v Pa'1^
13. maja 1986. V čast mi je tudi potrditi naslednji sporazum pi6s
je bil dosežen med omenjenimi pogajanji:

1.1) Ta sporazum se bo uporabljal za skupni znesek glavn'^
komercialnih dolgov z odplačilno dobo več kot eno leto, K'*? ide,
bili pogodbeno dogovorjeni pred 2. decembrom 1982
i), p
zadevnimi dolžniki v Socialistični federativni republiki J"? j lej,
slaviji (v nadaljevanju dolžniki) na eni strani in zadevn^
upniki iz Japonske (v nadaljevanju upniki) na drugi stran''.e 1
jih je zavarovala Vlada Japonske, in ki so zapadli ali zapa^S s9ljs
v vračilo v obdobju od 16. maja 1986 do 15. maja ,a
vključno z obema datumoma (v nadaljevanju: reprogrami Vj|
komercialni dolgovi).
%
J
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Hirohiko OTSUKA
Izredni in pooblaščeni
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veleposlanik Japonske
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v Socialistični federativni
Vi,
republiki Jugoslaviji
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2) Reprogramirani komercialni dolgovi sestojijo iz kome^
"Jotj
nih dolgov, ki so bili pogodbeno dogovorjeni v amen5
poročev^1'^

"jih in japonskih jenih. Skupni znesek reprogramiranih
"ercialnih dolgov je ocenjen na tri milijone petsto štiriinMeset tisoč sedemsto štiriindevetdeset ameriških dolarjev
triindevetdeset centov (3,564.794,94 USD) za pogodbeno
lovorjene komercialne dolgove v ameriških dolarjih ter
' milijarde petnajst milijonov sedemsto sedemindvajset
' ^trideset japonskih jenov (4,015,727.030 YEN) za pogod' dogovorjene komercialne dolgove v japonskih jenih.
^upni
zneski iz zgoraj omenjenega pododstavka 2) se
k
<> spremenijo, če se o tem sporazumeta zadevna organa
"s Japonske in Zveznega izvršnega sveta Skupščine soci®čne federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju
^ni izvršni svet), potem ko ga bosta Vlada Japonske in
N izvršni svet dokončno verificirala.
Vlada Japonske bo preko Jugobanke - Udružene banke
°?rad (v nadaljevanju Jugobanka) prejela obvestilo o zne!'l datumih plačil za poravnavo reprogramiranih komerci"i dolgov v skladu s programom odplačil, določenim
^odstavku 4) spodaj (v nadaljevanju program odplačil).
atazni

izvršni svet bo jamčil, da bo skupni znesek reprogra"ih komercialnih dolgov izplačan upnikom preko Jugo'*6 v valuti, določeni v zadevnih pogodbah v skladu s prodom odplačil.

6. Potrjuje se, da bodo pogoji zadevnih pogodb, ki v tej noti
niso posebej omenjene, še naprej v veljavi, če se zadevne
pogodbenice ne dogovorijo drugače.
7. Če Zvezni izvršni svet ponudi upnikom iz katere koli tretje
države, ugodnejše pogoje od tistih, ki so navedeni v 2.4)
odstavku in ki zadevajo ukrepe za lažje vračanje dolgov, bo
Zvezni izvršni svet takoj odobril upnikom enako ugodne
pogoje, kot so bili dani upnikom tretjih držav.
8. Ta sporazum bo pričel veljati z dnem, ko Vlada Japonske
prejme od Zveznega izvršnega sveta pisno obvestilo, da je
Zvezni izvršni svet izpolnil obvezne notranje postopke za
začetek veljavnosti takega dogovora.
Bil bi vam hvaležen, če bi v imenu Zveznega izvršnega sveta
Skupščine federativne republike Jugoslavije potrdili navedeni
sporazum.
Ob tej priložnosti vam izražam svoje globoko spoštovanje.
Nadalje imam čast, da v imenu Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije
potrdim sporazum kot je naveden v noti Vaše Ekscelence.

''ada
Japonske bo v okviru ustreznih zakonov in predpi1
ki veljajo na Japonskem, sprejela možne ukrepe, da bi
a
'ili, ki jih je treba izvršiti po programu odplačil, olajšala
iv
navo reprogramiranih komercialnih dolgov.

Ob tej priložnosti izražam Vaši Ekscelenci svoje globoko
spoštovanje.
Boris Škapin 1.r.
Pomočnik zveznega sekretarja za finance

'Saa k komercialni dolg, ki je del reprogramiranih komercial°lgov, bo poplačan po naslednji dinamiki:

PRILOGA
številčna formula za način izračunavanla obresti
1
I =AxDxRx
365
I: znesek obresti
A: znesek neporavnanega dolga
D: število dni v katerih dolg ni bil poravnan
R: (letna) obrestna mera
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(OPOMBA)
1) Za prvo plačilo obresti (31. oktober 1987) je D enak številu
dni od vsakega prvotnega datuma zapadlosti dolga do 30.
oktobra 1987 (vključno z obema datumoma).
2) Za nadaljnja plačila obresti po prvem plačilu je D enak
številu dni od dneva prejšnjega plačila do dneva pred izvršenim plačilom (vključno z obema datumoma).
Veleposlaništvo Japonske
BEOGRAD
št. A/20/NZ
Veleposlaništvo Japonske izraža Zveznemu sekretariatu za
zunanje zadeve Socialistične federativne republike Jugoslavije svoje odlično spoštovanje in ima čast, v zvezi z izmenjavama not, z dne 20. marca 1987 glede ukrepa za olajšavo
vračila dolga med Vlado Japonske in Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju izmenjava not), obvestiti Zvezni sekretariat o naslednjem:
Vlada Japonske ima namen ukreniti vse potrebno v zvezi
z dolgovi druge stopnje, ki se omenjajo v Usklajenem zapisniku, podpisanem v Parizu 13. maja 1986 (v nadaljevanju:
Usklajeni zapisnik), da bo ukrep za olajšavo vračila dolga
izvršen na enak način kot izmenjavi not, pod pogojem da se
izpolnijo pogoji, navedeni v 5. odstavku IV. dela Usklajenega
zapisnika. Obrestne mere zgoraj omenjenih reprogramiranih
dolgov bodo znašale:
a) 7,4% letno za dolgove, ki jih je zavarovala Vlada Japonske
in ki so bili pogodbeno dogovorjeni v ameriških dolarjih;
b) 6,6% letno za dolgove, ki jih je zavarovala Vlada Japonske
in so bili pogodbeno dogovorjeni v japonskih jenih; ter
c) 5,265% letno za dolgove, ki jih dolguje Narodna banka
Jugoslavije Export-lmport banki Japonske.
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Ob tej priložnosti izraža Veleposlaništvo Japonske Zveznemu
sekretariatu za zunanje zadeve svoje odlično spoštovanje.
Beograd, 20. marec 1987
Zvezni sekretariat za zunanje zadeve
Socialistične federativne
republike Jugoslavije Beograd
Št. 1700
Zvezni sekretariat za zunanje zadeve Socialistične federativne
republike Jugoslavije izraža svoje spoštovanje Veleposlaništvu Japonske in ga ima čast potrditi prejem njegove verbalne
note št. A/20/NZ z dne 20. marca 1987.
Zvezni sekretariat ima nadalje čast obvestiti Veleposlaništvo,
da je Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije seznanjen z namenom Vlade Japonske,
kot je določen v verbalni noti.
Zvezni sekretariat za zunanje zadeve Socialistične federativne
republike Jugoslavije izraža ob tej priložnosti svoje odlično
spoštovanje.
Beograd, 20. marec 1987
VELEPOSLANIŠTVU JAPONSKE
BEOGRAD
Spoštovani,
Beograd, 5. decembra 1985
Čast imam sklicevati se na nedavna pogajanja med predstavniki Vlade Japonske in Zveznim izvršnim svetom Skupščine,
ki so potekala na osnovi zaključkov, ki so bili sprejeti na
posvetovanjih med predstavniki Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in
vladami zadevnih držav upnic v Parizu 24. maja 1985. Nadalje
imam čast potrditi naslednji sporazum, sprejet med omenjenimi pogajanji:
1. 1) Ta dogovor se nanaša na skupni znesek glavnice komercialnih dolgov z dobo odplačevanja nad enim letom, ki so bili
pogodbeno dogovorjeni pred 2. decembrom 1982 med zadevnimi dolžniki v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (v
nadaljevanju »dolžniki«) z ene strani in zadevnimi upniki iz
Japonske (v nadaljevanju »upniki«) z druge strani, ki jih je
zavarovala Vlada Japonske in ki so zapadli ali zapadejo v vračilo v času od vključno 1. januarja 1985 do vključno 15. maja
1986 (v nadaljevanju »reprogramirani komercialni dolgovi«).
2) Reprogramirani komercialni dolgovi so sestavljeni iz
komercialnih dolgov, ki so bili pogodbeno dogovorjeni v ameriških dolarjih in japonskih jenih. Skupni znesek reprogramiranih komercialnih dolgov je ocenjen na štiri milijone tristo
tisoč stosedemintrideset ameriških dolarjev in šestinpetdeset
centov (4,300.137,56 USD) za pogodbeno dogovorjene
komercialne dolgove v ameriških dolarjih in pet milijard petsto šestinpetdeset milijonov šeststo sedeminšestdeset ti$oč
osemsto devetintrideset' japonskih jenov (= 5,556,667.839
VEN) za pogodbeno dogovorjene komercialne dolgove
v japonskih jenih.
3) Skupni znesek iz prejšnjega 2) odstavka se lahko spremeni, če se o tem dogovorita zadevna organa Vlade Japonske
in Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju Zvezni izvršni
svet), in sicer po končani verifikaciji, ki jo morata izvršiti
zadevna organa Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta.
2. 1) Vlada Japonske bo preko Jugobanke - Udružene banke,
Beograd (v nadaljevanju Jugobanka) prejela obvestilo o znesku in datumih plačil za poravnavo reprogramiranih komercialnih dolgov v skladu s programom odplačil, določenim
v naslednjem 4) pododstavku (v nadaljevanju program odplačil).
2) Zvezni izvršni svet bo jamčil, da bo skupni znesek reprogramiranih komercialnih dolgov izplačan upnikom preko Jugobanke v valuti označeni v zadevnih pogodbah, v skladu s programom odplačil.
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3) Vlada Japonske bo v okviru ustreznih zakonov in ,
sov, ki veljajo na Japonskem, sprejela možne ukrepe, da
išal '
s plačili, ki jih je treba izvršiti po programu odplačil, o\af'
poravnavo reprogramiranih komercialnih dolgov.
4) Vsak komercialni dolg, ki je del reprogramiranih kornere
alnih dolgov, bo poplačan po naslednji dinamiki odplačil-'

a) deset odstotkov (10%) na prvotni datum zapadlosti (ven* s{
pa bo znesek, ki je zapadel in ni bil plačan na dan te no«
plačan čimprej, in v vsakem primeru v roku treh (3) mesec'ivj
od datuma te note).
b)Devetdeset odstotkov (90%) v desetih enakih pollel0 *
obrokih, začenši s 1. marcem 1990.
Ml
1 !
3. 1) Zvezni izvršni svet bo jamčil, da bodo obresti, ki ji* 1 Pi
treba za vsakega od zadevnih komercialnih dolgov obrač^ jak
na način, ki je opisan v 2) pododstavku spodaj, izpla^'
upnikom preko Jugobanke 1. marca in 1. septembra vsa
leto, v kolikor niso bile že poravnane. Prvo plačilo obresti'i
izvrši 1. marca 1986.
"
2) a) Obrestna mera za reprogramirane komercialne dolg0'
ki se uporablja pri programu odplačil, znaša devet <#
petindvajset odstotkov (9,25%) letno za pogodbeno dog°v ®
jene komercialne dolgove v ameriških dolarjih in sedem C® M
pet odstotkov (7,5%) letno za pogodbeno dogovorjene kom ^
cialne dolgove v japonskih jenih.
t|a|
0, iad(
b) Znesek obresti, ki jih je treba plačati, se izračuna tak ^
se pomnoži znesek neporavnanega dolga z zmnožkom ž'eV ^ ^
dni, v katerih dolg ni bil poravnan, in dnevne obrestne
Dnevna obrestna mera se izračuna tako, da se obrestna ^ ^
navedena zgoraj pod točko a), deli s tristo petinšestd* ^
(365). Ponazoritev take metode izračunavanja je v oblik1 s^
vilčne formule podana v prilogi k tej noti.
3) Plačane obvresti bodo oproščene vseh davkov in daj! Jp.
Socialistične federativne republike Jugoslavije.
*
vi*)
4. Plačilo zadevnih komercialnih dolgov in plačilo obresjj jjes
izvršeno v korist upnikov v celotnem znesku, brez kak" ®9ra
koli dodatnih bančnih stroškov.
"t
5. Če dolžniki ne sprejmejo ukrepov, ki se zahtevajo v Soc' J0
stični federativni republiki Jugoslaviji za poravnavo zada" j*I
komercialnih dolgov v skladu s programom odplak spg"
zvezni izvršni svet, v okviru ustreznih veljavnih zaKonO
'
predpisov v Socialistični federativni republiki Juge5'
omogočil poravnavo takih komercialnih dolgov med
)0r.
in upniki v skladu z zadevnimi pogodbami. Zvezni izvršb1
'
bo prav tako jamčil svoboden prenos plačil zadevnih ko« ( ^
alnih dolgov v valuti, ki je določena v zadevnih pogodb So^'
6. Potrjuje se, da bodo pogoji zadevnih pogodb, ki v tej0 J
niso posebej omenjene, še naprej v veljavi, če se za
pogodbenice ne dogovorijo drugače.
loj|r(

7. Če Zvezni izvršni svet ponudi upnikom iz katere k0''?
J?'"
države ugodnejše pogoje od tistih, ki so navedeni v0 a "
odstavku in ki zadevajo ukrepe za lažje vračanje doig ^ H ^
Zvezni izvršni svet takoj odobril upnikom enako nO iy
pogoje, kot so bili dani upnikom tretjih držav.
«t0cj
8. Ta sporazum bo začel veljati na dan, ko Vlada
prejme od Zveznega izvršnega sveta pisno obvestilo. 1^
Zvezni izvršni svet izpolnil obvezne notranje postoP' ^
začetek veljavnosti takega dogovora.
h,
Bil bi vam hvaležen, če bi v imenu Zveznega izvršnega.f, %
Skupščine Socialistične federativne republike Jug"'
potrdil navedeni dogovor.
.
>9o\
rjCi'
l{|
Ob tej priložnosti vam izražam svoje globoko spoštovi
j%t
Tamio AMAU l.r. Ji.V
Izredni in poobla^ jJlSos
veleposlanik JaP°,|ji ilJP
Socialistični fede^.1 . )n
republiki Jugosia*' f«"

PRILOGA
šal 'na formula za način izračunavanja obresti
D x R x 1/365
'• 'sek neporavnanega dolga
10« obresti
3C< lvi|ilo dni, v katerih dolg ni bil poravnan
itriN obrestna mera
MBA)
'Prvo plačilo obresti (1. marca 1986) je D enak številu dni
JJ *ega prvotnega datuma zapadlosti dolga do 28. febru^ ®86 (vključno z obema datumoma).
ih

'nadaljnja plačila obresti po prvem plačilu, je D enak
^dni od dneva prejšnjega plačila do dneva pred izvršejoj "ačilom (vključno z obema datumoma).
JV'fOSLANIŠTVO
JAPONSKE V BEOGRADU
cC
j"AD, 5. decembra 1985
>v
ani,
"8m sklicevati se na nedavna pogajanja med predstavv,
Japonske in Zveznim izvršnim svetom Skuščine, ki
(e« Nla na osnovi zaključkov, ki so bili sprejeti na posve„eijnied predstavniki Zveznega izvršnega sveta Skupšnei^ialistične federativne republike Jugoslavije in vlade Revnih držav upnic v Parizu 24. maja 1985. Nadalje
i j 'ast potrditi naslednji sporazum, sprejet med omenje" 'Pa za lažje odplačilo dolga v obliki reprogramiranja bo
: Export-import banka Japonske (v nadaljevanju
, ?") v skladu z ustreznimi japonskimi zakoni in predpisi.
esel<
r S tn ramir dolgov, ^ bodo reprogramirani (v nadaljevanju
2
ani dolgovi«), bo znašal eno milijardo sto petinmilijonov jenov (1,155,000.000 YEN). Reprogramijd j9ovi sestojijo iz dolgov, ki jih Narodna banka Jugoslalev ,9uje Banki in ki so zapadli ali zapadejo med vključno 1.
511 1985 in vključno 15. majem 1986 v okviru kredit1» f, ra"«-ui
11 u, ni
i v/1 w^uv/iii
nui
iO't™
zuma,
ki jiu
sta yu
ga gniciMii
sklenili t-\j.
28. juiiju
julija 1972.
Specifikacija
;ia*'tiranih dolgov je podana v priloženem seznamu
iii! Sjem 1 pododstavku navedeni znesek in priloženi
i\e , vse lahko spremenita, če se o tem dogovorita zadevna
jal*L 'ade Japonske in Zveznega izvršnega sveta Skupš^'alistične federativne republike Jugoslavije, potem ko
0
i' )fg|-°dna banka Jugoslavije in Banka zneske dokončno
.Reprogramiranja bodo določeni v dogovoru o reproki ga morata skleniti Narodna banka Jugoslavije
^ 9 in ki bo med drugim vseboval naslednja načela:
k predstavlja del reprogramiranih dolgov bo
v
(. skladu z naslednjo dinamiko:
Odstotkov (10%) na prvoten datum zapadlosti (vendar
,00 |*|e®ek, ki je zapadel in ni bil plačan na dan te note,
$ C^prej in v vsakem primeru v roku treh (3) mesecev
te
J2®
note).
>aeset odstotkov (90%) v desetih (10 enakih polletnih
*ačenši s 1. marcem 1990.
lidSh!? fnera za reprogramirane dolgove bo znašala
ijkJ! P®' odstotkov (7,5%) letno, in se začne obračuna^°krat na prvotni datum zapadlosti.
J°vor
bo zače( ve|jatj na dan, ko bo Vlada Japonske
, "69a izvršnega sveta Skupščine Socialistične federai ■ Oblike
Jugoslavije prejela pisno obvestilo, da je
VrS
ni svet Skupščine Socialistične federativne repus*
'®viie Pojela pisno obvsetilo, da je Zvezni izvršni
ii ^.P^čine
Socialistične federativne republike Jugoslai^1' obvezne notranje postopke za začetek veljavnosti
v

olec

Bil bi vam hvaležen, če bi v imenu Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije
potrdili ta dogovor.
Ob tej priložnosti vam izražam svoje globoko spoštovanje.
Tamio AMAU l.r.
Izredni in pooblaščeni
veleposlanik Japonske v
Socialistični federativni
. republiki Jugoslaviji
g. Cvitan DUJMOVIĆ
Pomočnik Zveznega
sekretarja za
finance
Seznam
Podatki o dolgu
Prvoten datum
Znesek
zapadlosti
(v jenih)
Glavnica plačljiva po kredit- 25. feb. 1985
385,000,00
nem sporazumu, sklenjenim
28. julija 1972 med Narodno 25. avg. 1985 385,000,000
banko Jugoslavije in banko
o podaljšanju posojila v jenih 25. feb. 1986 385,000,000
v skladu z izmenjanima notama med vladama Japonske in
Socialistične federativne republike Jugoslavije dne 14. julija
1972
Skupaj
1,155,000.000
Beograd, 5. decembra 1985
Ekscelenca,
Čast imam potrditi prejem vaše note z današnjim datumom, ki
se glasi, kot sledi:
»Čast imam sklicevati se na nedavna pogajanja med predstavniki Vlade Japonske in Zveznim izvršnim svetom Skupščine,
ki so potekala na osnovi zaključkov, ki so bili sprejeti na
posvetovanjih med predstavniki Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in
vladami zadevnih držav upnic v Parizu 24. maja 1985. Nadalje
imam čast potrditi naslednji sporazum, sprejet med omenjenimi pogajanji:
1.1) Ta dogovor se nanaša na skupni znesek glavnice komercialnih dolgov z dobo odplačevanja nad enim letom, ki so bili
pogodbeno dogovorjeni pred 2. decembrom 1982 med zadevnimi dolžniki v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (v
nadaljevanju »dolžniki«) z ene strani in zadevnimi upniki iz
Japonske (v nadaljevanju »upniki«) z druge strani, ki jih je
zavarovala Vlada Japonske in ki so zapadli ali zapadejo v vračilo v času od vključno 1. januarja 1985 do vključno 15. maja
1986 (v nadaljevanju »reprogramirani komercialni dolgovi«).
2) Reprogramirani komercialni dolgovi so sestavljeni iz
komercialnih dolgov, ki so bili pogodbeno dogovorjeni v ameriških dolarjih in japonskih jenih. Skupni znesek reprogramiranih komercialnih dolgov je ocenjen na štiri milijone tristo
tisoč stosedemintrideset ameriških dolarjev in šestinpedeset
centov (4,300.137,56 USD) za pogodbeno dogovorjene
komercialne dolgove v ameriških dolarjih in pet milijard petsto šestinpetdeset milijonov šeststo sedeminšestdeset tisoč
osemsto devetintrideset japonskih jenov (= 5,556,667.839
VEN) zapogodbeno dogovorjene komercialne dolgove
v japonskih jenih.
3) Skupni znesek iz prejšnjega 2) odstavka se lahko spremeni,
če se o tem dogovorita zadevna organa Vlade Japonske in
Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije (v nadaljevanju Zvezni izvršni svet), in
sicer po končani verifikaciji, ki jo morata izvršiti zadevna
organa Vlade Japonske in zveznega izvršnega sveta.
2. 1) Vlada Japonske bo preko Jugobanke - Udružene banke,
Beograd (v nadaljevanju Jugobanka) prejela obvestilo o znesku in datumih plačil za poravnavo reprogramiranih komercialnih dolgov v skladu s programom odplačil, določenim
v naslednjem 4) pododstavku (v nadaljevanju program odplačil).
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2) Zvezni izvršni svet bo jamčil, da bo skupni znesek reprogramiranih komercialnih dolgov izplačan upnikom preko Jugobanke v valuti označeni v zadevnih pogodbah, v skladu s programom odplačil.

Bil bi vam hvaležen, če bi v imenu Zveznega izvršnega sv
Skupščine Socialistične federativne republike Jugosla*
potrdili navedeni dogovor.
Ob tej priložnosti vam izražam svoje globoko spoštovanje

3) Vlada Japonske bo v okviru ustreznih zakonov in predpisov, ki veljajo na Japonskem, sprejela možne ukrepe, da bi
s plačili, ki jih je treba izvršiti po programu odplačil, olajšala
poravnavo reprogramiranih komercialnih dolgov.

Nadalje imam čast, da v imenu Zveznega izvršnega s'
Skupščine Socialistične federativne republike Jugosla1
potrdim dogovor, kot je naveden v noti Vaše Ekscelence

4) Vsak komercialni dolg, ki je del reprogramiranih komercialnih dolgov, bo poplačan po naslednji dinamiki odplačil:

Ob tej priložnosti izražam vaši Ekscelenci svoje odličn"51
štovanje.

a) deset odstotkov (10%) na prvoten datum zapadlosti (vendar
pa bo znesek, ki je zapadel in ni bil plačan na dan te note,
plačan čimprej ali v vsakem primeru v roku treh (3) mesecev
od datuma te note).

CVITAN DUJMOVIĆ l.r.
Pomočnik Zveznega
sekretarja za
finance

b) Devetdeset odstotkov (90%) v desetih (10) enakih polletnih
obrokih, začenši s 1. marcem 1990.

PRILOGA
številčna formula za način izračunavanja obresti

3. 1) Zvezni izvršni svet bo jamčil, da bodo obresti, ki jih je
treba za vsakega od zadevnih komercialnih dolgov obračunati
na način, ki je opisan v 2) pododstavku spodaj, izplačane
upnikom preko Jugobanke 1. marca in 1. septembra vsako
leto, v kolikor niso bile že poravnane. Prvo plačilo obresti se
izvrši 1. marca 1986.

I = A x D x R x 1/365

2) a) Obrestna mera za reprogramirane komercialne dolgove,
ki se uporablja pri programu odplačil, znaša devet celih
petindvajset odstotkov (9,25%) letno za pogodbeno dogovorjene komercialne dolgove v ameriških dolarjih in sedem celih
pet odstotkov (7,5%) letno za pogodbeno dogovorjene komercialne dolgove v japonskih jenih.
b) Znesek obresti, ki jih je treba plačati, se izračuna tako, da
se pomnoži znesek neporavnanega dolga z zmožkom številom dni, v katerih dolg ni bil poravnan in dnevne obrestne
mere. Dnevna obrestna mera se izračuna tako, da se obrestna
mera, navedena zgoraj pod točko a), deli s tristo petinšestdeset (365). Ponazoritev take metode izračunavanja je v obliki
številčne formule podana v prilogi k tej noti.
3) Plačane obresti bodo oproščene vseh davkov in dajatev
Socialistične federativne republike Jugoslavije.
4. Plačilo zadevnih komercialnih dolgov in plačilo obresti bo
izvršeno v korist upnikov v celotnem znesku, brez kakršnih
koli bančnih stroškov.
5. Če dolžniki ne sprejmejo ukrepov, ki se zahtevajo v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji za poravnavo zadevnih
komercialnih dolgov v skladu s programom odplačil, bo
Zvezni izvršni svet v okviru ustreznih veljavnih zakonov in
predpisov v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji in
skladno z zadevnimi dogovori omogočil poravnavo takih
komercialnih dolgov med dolžniki in uprniki v skladu z zadevnimi pogodbami. Zvezni izvršni svet bo prav tako jamčil svoboden prenos plačil zadevnih komercialnih dolgov v valuti, ki
je določena v zadevnih pogodbah.
6. Potrjuje se, da bodo pogoji zadevnih pogodb, ki v tej noti
niso posebej omenjene, še naprej v veljavi, če se zadevne
pogodbenice ne dogovorijo drugače.
7. Če Zvezni izvršni svet ponudi upnikom iz katere koli tretje
države ugodnejše pogoje od tistih, ki so navedeni v 2. 4)
odstavku in ki zadevajo ukrepe za lažje vračanje dolgov, bo
Zvezni izvršni svet takoj odobril upnikom enako ugodne
pogoje, kot so bili dani upnikom tretjih držav.
8. Ta dogovor bo začel veljati na dan, ko Vlada Japonske
prejme od Zveznega izvršnega sveta pisno obvestilo, da je
Zvezni izvršni svet izpolnil obvezne notranje postopke za
začetek veljavnosti takega dogovora.
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A: znesek neporavnanega dolga
I: znesek obresti
D: število dni, v katerih dolg ni bil poravnan
R: (letna) obrestna mera
(OPOMBA)
ju
1) Za prvo plačilo obresti (1. marec 1986) je D enak štev^
od vsakega prvotnega datuma zapadlosti dolga do 28arja 1986 (vključno z obema datumoma).
2) Za nadaljnja plačila obresti po prvem plačilu, je u
številu dni od dneva prejšnjega plačila do dneva pred
nim plačilom (vključno z obema datumoma).
Beograd, 5. decembra 1985
Ekscelenca,
Čast imam potrditi prejem vaše note z današnjim datu"1"
se glasi, kot sledi:
»Čast imam sklicevati se na nedavna pogajanja med p ,
niki Vlade Japonske in Zveznim izvršnim svetom Skupki so potekala na osnovi zaključkov, ki so bili spf®'
posvetovanjih med predstavniki Zveznega izvršnega
Skupščine Socialistične federativne republike Jugosl®
vladami zadevnih držav upnic v Parizu 24. maja 1985 N
imam čast potrditi naslednji sporazum, sprejet med o"
nimi pogajanji:
1. Ukrep za lažje odplačilo dolga v obliki reprogranni^
prevzela Expgrt-lmport banka Japonske (v nada1r)
»Banka«) v skladu z ustreznimi japonskimi zakoni in P
2. 1) Znesek dolgov, ki bodo reprogramirani (v nao- „
»reprogramirani dolgovi«), bo znašal eno milijardo s'"!,
petdeset milijonov jenov (1,155,000.000 YEN). Repr<J
rani dolgovi sestojijo iz dolgov, ki jih Narodna bankami
vije dolguje Banki in ki so zapadli ali zapadejo med vhl)u
januarjem 1985 in vključno 15. majem 1986 v okvir0 ..;i
nega sporazuma, ki sta ga sklenili 28. julija 1972. Spen!'
reprogramiranih dolgov je podana v priloženem sez
2) V zgornjem 1) pododstavku navedeni znesek in P>
seznam se lahko spremenita, če se o tem dogovorita^
organa Vlade Japonske in Zveznega izvršnega sveta „
čine Socialistične federativne republike Jugoslavije, P %
bosta Narodna banka Jugoslavije in Banka zneske
verificirali.
3. Pogoji reprogramiranja bodo določeni v dogovor^ ^
gramiranju, ki ga morata skleniti Narodna banka
in Banka in ki bo med drugim vseboval naslednja
1) Vsak dolg, ki predstavlja del reprogramiranih d #
plačan s skladu z naslednjo dinamiko:
■t »Or,
po rot*

a) deset odstotkov (10%) na prvoten datum zapadlosti (vendar
Pa bo znesek, ki je zapadel in ni bil plačan na dan te note,
plačan čimprej in v vsakem primeru v roku treh (2) mesecev
ud datuma te note).
b) Devetdeset odstotkov (90%) v desetih (10) enakih polletnih
obrokih, začenši s 1. marcem 1990.
2) Obrestna mera za reprogramirane dolgove bo znašala
sedem celih pet odstotkov (7,5%) letno, in se začne obračunali vsakokrat na prvotni datum zapadlosti.
' Ta dogovor bo začel veljati na dan, ko bo Vlada Japonske
W Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije prejela pisno obvestilo, da je
^ezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije izpolnil obvezne notranje postopke za začetek veljavnosti takega dogovora.
Bil bi vam hvaležen, če bi v imenu Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije
Potrdili ta dogovor«.

Seznam
Podatki o dolgu

Prvoten datum
zapadlosti

Znesek
(v jenih)

Glavnica plačljiva po kreditnem 25. feb. 1985
sporazumu, sklenjenim 28. julija
1972 med Narodno banko Jugo-25. avg. 1985
slavije in Banko o podaljšanju po- 25. feb. 1986
sojila v jenih v skladu z izmenjanima notama med vladama Japonske in Socialistične federativne republike Jugoslavije dne 14. julija
1972
1
Skupaj
OPOMBA: sledi tekst v angleškem jeziku

385,000,000
385,000,000
385,000,000

155,000.000

tjadalje imam čast, da v imenu Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije,
Potrdim dogovor, kot je naveden v noti Vaše Ekscelence.
tej priložn osti vam izražam svoje globoko spoštovanje.
g. Cvitan DUJMOVIC I. r.
' mio AMAU
Pomočnik Zveznega
'^edni
in pooblaščeni
sekretarja za
e
j! leposlanik Japonske v
finance
Socialistični
federativni
re
Publiki Jugoslaviji
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DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
Letnik II

Ljubljana, 10. januar 1994

Predlog državnega
zakona
~

& fl

Mnenja, ki so jih dala delovna tel
delovnim telesom državne
pristojnosti

Št. 1

ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

Na podlagi 101. člena ustave Republike Slovenije je Državni
svet Republike Slovenije na seji dne 14. julija 1993 sprejel

POSLOVNIK
DRŽAVNEGA SVETA
I. SPLOŠNE DOLOČBE

(2) Mandatno-imunitetni komisiji se predloži poročilo republiške volilne komisije, potrdila o izvolitvi državnih svetnikov
in morebitne pritožbe kandidatov za državne svetnike, interesnih organizacij ali lokalnih skupnosti.
6. člen
(Potrditev mandatov)
(1) Državni svet potrdi mandate državnih svetnikov na predlog
mandatno-imunitetne komisije potem, ko dobi poročilo te
komisije o pregledu potrdil o izvolitvi in o morebitnih pritožbah kandidatov, interesnih organizacij ali lokalnih skupnosti.

1. člen
(Vsebina poslovnika)

(2) Državni svet potrdi mandate, ki niso sporni, v celotiDržavni svetnik, čigar mandat je sporen, ne sme glasovati
o potrditvi svojega mandata.

Ta poslovnik ureja v skladu z ustavo in zakonom o državnem
svetu organizacijo in delo državnega sveta in njegovih delovnih teles (v nadaljnjem besedilu: komisije).

(3) Šteje se, da je državni svet odločil o pritožbi kandidata za
državnega svetnika z odločitvijo o spornem mandatu.

2. člen
(Naziv članov državnega sveta)

III. VOLITVE, IMENOVANJA IN RAZREŠITVE
7. člen
(Volitve v državnem svetu)

Za člane državnega sveta se na podlagi tega poslovnika
uporablja naziv »državni svetnik« oziroma »državna svetnica«
(v nadaljnjem besedilu: državni svetnik).

(1) Državni svet izvoli predsednika in podpredsednika državnega sveta ter predsednike, podpredsednike in člane komisij

3. člen
(Izkaznica državnih svetnikov)

(2) Predsednik in podpredsednik državnega sveta, predsedniki, podpredsedniki in člani komisij se volijo za dobo dveh le'
in pol in so lahko na to funkcijo ponovno izvoljeni.

(1) Državni svetniki imajo izkaznice s fotografijo, s katerimi
lahko uveljavljajo imunitetno pravico.
(2) Za izdajanje izkaznic in za evidenco o izdanih izkaznicah
skrbi sekretar državnega sveta v sodelovanju s komisijo, pristojno za mandatno-imunitetna, poslovniška in administrativna vprašanja.
(3) O izgubi izkaznice mora državni svetnik takoj obvestiti
sekretarja državnega sveta.
(4) Če državnemu svetniku preneha mandat, je dolžan vrniti
izkaznico v roku sedmih dni.
It. KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA SVETA
4. člen
(Sklic In vodenje prve seje državnega sveta)

(3) Državni svet izvoli predsednika in podpredsednika državnega sveta s tajnim glasovanjem.
(4) Predsednike, podpredsednike in člane komisij voli državni
svet na predlog interesnih skupin z javnim glasovanjem, razen
če najmanj osem državnih svetnikov ali vsi člani ene interesne
skupine zahtevajo tajno glasovanje.
8. člen
(Ta)no glasovanje)
(1) Tajno se glasuje z glasovnicami.
(2) Za neveljavne glasovnice se štejejo glasovnice, iz katerih
ni mogoče razbrati volje državnega svetnika, ki so podpisane
ali vsebujejo kakšen dodatek. Prazne glasovnice so veljavne
in se štejejo kot vzdržani glasovi.

(1) Prvo sejo državnega sveta skliče v skladu z zakonom
predsednik državnega zbora najkasneje dvajset dni po njegovi izvolitvi, vendar ne prej kot petnajsti dan po njegovi
izvolitvi.

9. člen
(Volitve predsednika in podpredsednika državnega sveta)

(2) Pred prvo sejo državnega sveta skličejo najstarejši člani
posameznih interesnih skupin seje le-teh zaradi priprave na
prvo sejo državnega sveta.

(1) Kandidata za predsednika in podpredsednika državnega
sveta predlaga skupina najmanj osmih državnih svetnikov aH
vsi člani ene interesne skupine.

(3) Prvo sejo državnega sveta vodi v skladu z zakonom do
izvolitve predsednika ali podpredsednika državnega sveta
najstarejši državni svetnik, če je ta zadržan ali če odkloni pa
naslednji najstarejši državni svetnik. Če je zadržan tudi ta ali
če odkloni vodenje, vodi prvo sejo državni svetnik, ki ga
določi državni svet.

(2) O predlogu se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži
besedo ZA ali PROTI. Na dnu glasovnice je beseda ZA na
desni, beseda PROTI pa na levi strani glasovnice.
(3) Rezultate volitev razglasi predsedujoči na seji državnega
sveta.

5. člen
(Mandatno-imunitetna komisija)

(4) Kandidat za predsednika državnega sveta oziroma podpredsednika je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh državnih
svetnikov.

(1) Državni svet izvoli na prvi seji mandatno-imunitetno komisijo, ki jo sestavljajo po en predstavnik iz vsake interesne
skupine.

(5) Če je za predsednika oziroma podpredsednika državnega
sveta predlaganih več kandidatov, državni svetniki glasujejo
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^a glasovnicami tako, da obkrožijo
'data, za katerega glasujejo. Na
af

številko pred imenom kanlisti kandidatov so predla9 ii kandidati navedeni po vrstnem redu, kot so bili predlagani.

14. člen
(Imenovanje sekretarja državnega sveta)
Sekretarja državnega sveta imenuje državni svet z javnim
glasovanjem na predlog predsednika državnega sveta.

(®) če je predlaganih več kandidatov, pa noben kandidat pri
9 asovanju ni dobil potrebne večine, se opravi drugi krog
jJjasovanja. V drugi krog glasovanja se uvrstita dva kandidata,
sta dobila največje število glasov. Če v drugem krogu
nobeden od obeh kandidatov ne dobi potrebne večine, se
gla'i'
9'asovania uvrs,i kandidat z večjim številom

Sekretarje komisij imenuje državni svet z javnim glasovanjem
na predlog predsednika državnega sveta po predhodnem
posvetovanju s predsednikom komisije.

(7) Če sta bila v prvem krogu predlagana le dva kandidata in
"obeden od njiju ni dobil potrebne večine, se v drugi krog
9 as°vanja uvrsti kandidat z večjim številom glasov.

IV. PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK DRŽAVNEGA SVETA
16. člen
(Predsednik)

(®) če je na prvem glasovanju dobilo dvoje ali več kandidatov
enako najvišje število glasov, se glasovanje o teh kandidatih
Ponovi.

(1) Predsednik državnega sveta predstavlja državni svet; pripravlja, sklicuje in vodi seje državnega sveta; podpisuje
sklepe, ki jih sprejme državni svet; skrbi za uresničevanje
z ustavo, zakonom in s tem poslovnikom določenih razmerij
z državnim zborom in z vlado; skrbi za sodelovanje z drugimi
državnimi organi; v okviru pooblastil, ki mu jih daje,zakon in
ta poslovnik, skrbi za varovanje časti in ugleda državnega
sveta; opravlja druge naloge v skladu z ustavo, zakonom in
poslovnikom in skrbi za izvajanje tega poslovnika.

Če edini kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne večine,
ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na
Podlagi novega predloga kandidature.
e

10. člen
(Vodenje volitev)
I1e) Volitve vodi predsednik državnega sveta, ki mu pomagajo
p štirje na seji izvoljeni državni svetniki, ki so člani ostalih
In,
eresnih skupin.
(2) Kadar državni svet voli predsednika državnega sveta, vodi
olitve najstarejši državni svetnik, če pa le-ta odkloni ali je
*aadržan, pa naslednji najstarejši državni svetnik. Če je zadr*Qrn tudi ta ali če odkloni vodenje, vodi volitve predsednika
*avni svetnik, ki ga določi državni svet.
j®) Izid volitev razglasi predsednik državnega sveta oziroma
Posedujoči na seji državnega sveta.
11. člen
(Potrebna večina)
y°'itve se lahko izvedejo, če je prisotna večina državnih
letnikov.
12. člen
(Izvolitev komisij)
L1) Državni svet izvoli komisije v celoti po kandidatnih listah.
vsaki kandidatni listi mora biti poleg kandidata za predsed\|'ka in podpredsednika komisije še toliko kandidatov, kolikor
lan
°v komisije se voli.
J2) Kandidatne liste za komisije se pripravijo na podlagi dogoora med interesnimi skupinami in se predložijo predsedniku
ar
zavnega sveta.
'3) Če so volitve komisij tajne, se glasuje z eno glasovnico.
ifl
9'asovnici mora biti napisana predlagana kandidatna
's,a za izvolitev komisije v celoti. Pred imenom kandidata za
Predsednika in podpredsednika na vsaki kandidatni listi oziorria pred imenom vsakega kandidata za člana komisije mora
1,1
zaporedna številka.
če kandidatna lista pri glasovanju ne dobi potrebne
ečine, se glasovanje ponovi. Če kandidatna lista tudi pri
g°Kun°vnem glasovanju ne dobi potrebne večine, se interesne
Pine dogovorijo za novo kandidatno listo.
13. člen
(Postopek za razrešitev)
°'°ćbe tega poslovnika, ki se nanašajo na postopek pri
'!tvah oziroma imenovanjih, se primerno uporabljajo tudi
Postopku za razrešitev.
Priloga poročevalca

15. člen
(Imenovanje sekretarjev komisij)

(2) Predsednik državnega sveta opravlja tudi druge naloge, ki
jih določa ta poslovnik.
17. člen
(Obvestila in pojasnila)
Državni svetniki lahko zahtevajo od predsednika državnega
sveta obvestila in pojasnila v zvezi z opravljanjem njegove
funkcije.
18. člen
(Podpredsednik)
Podpredsednik državnega sveta pomaga predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej ter ga nadomešča v primeru zadržanosti.
V. SEKRETAR

19. člen
(Vodenje službe)

(1) Sekretar državnega sveta vodi službo državnega sveta.
(2) Sekretar državnega sveta ima glede delovnih razmerij
delavcev v službi državnega sveta pravice in dolžnosti predstojnika v skladu z zakonom.
20. člen
(Naloge v zvezi z delovanjem državnega sveta)
Sekretar državnega sveta organizira seje in zagotavlja pogoje
za delo državnega sveta, njegovih komisij in interesnih skupin; pomaga predsedniku in podpredsedniku pri pripravi in
vodenju sej državnega sveta in opravlja druge naloge, določene s tem poslovnikom.
21. člen
(Odredbodajalec)
(1) Sekretar državnega sveta pripravi predlog predračuna
sredstev za delo državnega sveta.
(2) Sekretar državnega sveta je odredbodajalec za uporabo
sredstev za delo državnega sveta.
VI. KOLEGIJ DRŽAVNEGA SVETA
22. člen
(Kolegij državnega sveta)
(1) Kolegij državnega sveta sestavljajo predsednik in podpredsednik državnega sveta in vodje interesnih skupin.
3

(2) Kolegij državnega sveta je posvetovalno telo, ki pomaga
predsedniku pri opravljanju njegovih nalog, predvsem pri
določanju predlogov dnevnih redov za seje državnega sveta
in pri dodeljevanju zadev v obravnavo pristojnim komisijam.
Predstavniki interesnih skupin pri tem skrbijo za pretok informacij in iniciativ med predsednikom državnega sveta in inte-:
resnimi skupinami.
(3) Državni svet lahko pooblasti kolegij za sprejem odločitev
kadrovske, organizacijske in finančne narave.
(4) Predsednik lahko na sejo kolegija državnega sveta povabi
predsednike komisij ali njihove poročevalce in državne svetnike, ki so dali predloge in pobude za obravnavo posameznih
zadev.
(5) Predsednik je dolžan sklicati sejo kolegija državnega
sveta, če to zahteva vodja ene od interesnih skupin.
(6) Pri delu kolegija državnega sveta sodeluje tudi sekretar
državnega sveta, ki pomaga predsedniku pri pripravi sej kolegija in skrbi za zapisnike teh sej.
VII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DRŽAVNIH SVETNIKOV
1. Splošne določbe

(2) V primeru, ko je bil državni svetnik priprt ali je bil zoper
njega začet kazenski postopek, ker je bil zaloten pri kaznivem
dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, je
dolžan pristojni državni organ nemudoma poslati predsedniku državnega sveta obvestilo o priporu ali o začetku kazenskega postopka.
(3) Pristojni državni organ je dolžan poslati obvestilo o pri'
poru ali o začetku kazenskega postopka predsedniku državnega sveta tudi v primeru, ko se državni svetnik ni skliceval na
imuniteto.
27. člen
(Mandatno—imunitetna komisija)
(1) Predsednik državnega sveta takoj pošlje zahtevo za odvzem imunitete oziroma obvestilo o priporu ali o začetku
kazenskega postopka mandatno-imunitetni komisiji državnega sveta.
(2) Mandatno-imunitetna komisija prouči zahtevo za odvzern
imunitete in o tem poroča državnemu svetu na prvi naslednji
seji.
(3) Mandatno-imunitetna komisija predlaga državnemu svetu
odvzem ali vzpostavitev imunitete.

23. člen
(1) Državni svetniki imajo pravico in dolžnost, da se udeležujejo sej državnega sveta in njegovih komisij, katerih člani so,
pravico, da predlagajo obravnavo vprašanj in dajejo pobude,
dolžnost varovanja podatkov zaupne narave, pravico do imunitete, pravico do nadomestila izgubljenega zaslužka in pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.
(2) V sklepu o ustanovitvi in nalogah komisije, pristojne za
mandatno-imunitetna, poslovniška in administrativna vprašanja, se določijo ukrepi, ki jih ta komisija kot častno razsodišče lahko izreka državnim svetnikom, ki ne opravičujejo
svojih izostankov iz sej državnega sveta in njegovih komisij.
Državni svet lahko tudi sklene, da se državnim svetnikom
zaradi izostajanja iz sej državnega sveta in njegovih komisij
v določenem obsegu zmanjša znesek nadomestila dela izgubljenega zaslužka.
(3) Državni svetniki imajo pravico do vpogleda v vsa gradiva,
s katerimi razpolaga državni svet in njegove komisije.
2. Imuniteta
24. člen
(Uživanje imunitete)
(1) Državni svetnik uživa imuniteto od potrditve do prenehanja
njegovega mandata.
(2) Državni svetnik ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas,
ki ga je izrekel na sejah državnega sveta ali njegovih komisij.
25. člen
(Dovol|en|e državnega sveta)
(1) Državni svetnik ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se
sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenskega postopka
brez dovoljenja državnega sveta, razen če je bil zaloten pri
kaznivem dejanju, za katerega je predpisana kazen nad pet let
zapora.

28. člen
(Odločitev o odvzemu)
Na podlagi poročila mandatno-imunitetne komisije odloči
državni svet najkasneje v 30 dneh od prejema zahteve za
odvzem imunitete ali obvestila o priporu oziroma začetku
kazenskega postopka.
29. člen
(Vzpostavitev Imunitete)
Državni svet sme državnemu svetniku vzpostaviti imuniteto
tudi, če se državni svetnik nanjo ni skliceval, če je to potrebno
za opravljanje funkcije državnega sveta.
30. člen
(Nedopustnost presoje dokazov in kazenske odgovornosti)
(1) Pri obravnavanju zahteve za odvzem imunitete in obvestila
o priporu ter začetku kazenskega postopka državni svet ne
vrednoti dokazov in ne ocenjuje, ali je podan dejanski stane
državnemu svetniku očitanega kaznivega dejanja in ali l
državni svetnik kazensko odgovoren.
(2) Državni svet brez razprave odloča o odvzemu ali o vzpostavitvi imunitete.
31. člen
(Mandatno-imunitetna komisija)
(1) Kadar je treba o odvzemu imunitete ali vzpostavitvi imunitete odločati med sejama državnega sveta in glede na okoliščine primera ni mogoče počakati do prve prihodnje seje
državnega sveta, odloči o odvzemu imunitete ali njeni vzpostavitvi mandatno-imunitetna komisija.
(2) Mandatno-imunitetna komisija odloča v vsakem primeru
takoj o vzpostavitvi imunitete državnemu svetniku, ki je v pnporu.

(2) Državni svet lahko prizna imuniteto tudi državnemu svetniku, ki se nanjo ni skliceval, ali ki je bil zaloten pri kaznivem
dejanju iz prejšnjega odstavka.

(3) Mandatno-imunitetna komisija mora sporočiti državnemu
svetu svojo odločitev na njegovi prvi prihodnji seji. Državni
svet potrdi njeno odločitev ali pa jo razveljavi.

26. člen
(Zahteva za odvzem in obvestilo o priporu)

32. člen
(Posledice odvzema ali vzpostavitve Imunitete)

(1) Pristojni državni organ, ki namerava državnega svetnika, ki
se sklicuje na imuniteto, pripreti, ali začeti proti njemu kazenski postopek, pošlje zahtevo za odvzem imunitete predsedniku državnega sveta.

(1) Svojo odločitev o odvzemu imunitete ali njeni vzpostavitvi
pošlje državni svet nemudoma pristojnemu državnemu organu.
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12) V primeru, da je državni svet vzpostavil imuniteto državemu svetniku, ki je bil priprt ali-je bil zoper njega začet
«enski postopek, ker je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za
®'®ro je predpisana kazen zapora nad pet let, in v primeru, ko
® državni svetnik ni skliceval na imuniteto, se kazenski
Postopek zoper njega takoj ustavi oziroma se priprti državni
etnik takoj izpusti na prostost. Ustrezno odločbo o tem izda
p
"stojni državni organ.
33. člen
(Dopustnost pripora)
Jjadar da državni svet ali mandatno-imunitetna komisija
bit * en'e za pripor ali za začetek kazenskega postopka, sme
'' državni svetnik priprt oziroma sme biti kazenski postopek
oper njega začet le za kaznivo dejanje, za katerega je bilo
Moljenje dano.
Kačetek kazenskega postopka pred potrditvijo mandata)
ka^ar 'e bil državni svetnik priprt ali je bil zoper njega začet
genski postopek pred potrditvijo njegovega mandata,
jjostopa državni svet tako kot v primeru, ko se državni svetnik
skliceval na imuniteto.

IX. ZADEVE, KI JIH OBRAVNAVA DRŽAVNI SVET
39. člen
Državni svet:
- obravnava zadeve iz svoje pristojnosti, ki jih določa 97. člen
ustave,
- določi na predlog kolegija državnega sveta predlog predračuna sredstev, ki naj bodo v republiškem proračunu zagotovljena za delo državnega sveta,
- odloča o drugih vprašanjih, ki jih določa ta poslovnik.
40. člen
(Gradiva, ki se pošiljajo državnim svetnikom)
Državnim svetnikom se pošiljajo:
1. vsi predlogi in pobude državnih svetnikov,
2. odgovori vlade na predloge in pobude državnih svetnikov,
3. vsa gradiva, ki jih vlada predloži v obravnavo državnemu
zboru,
4. vsa gradiva, ki jih poslanci ali delovna telesa državnega
zbora predložijo v obravnavo državnemu zboru,
5. sklici sej državnega zbora.
41. člen
(Predlogi, pobude in vprašanja državnih svetnikov)

Stiki državnih svetnikov z volivci
35. člen
' ) Na zahtevo interesnih organizacij in lokalnih skupnosti so
•tevni svetniki dolžni le-te obveščati o svojem delu ter
a
9ati pobude in predloge na njihovo zahtevo.

(1) V skladu z zakonom lahko vsak državni svetnik na seji
državnega sveta predlaga obravnavo vprašanja iz pristojnosti
državnega sveta in daje pobude za predloge, mnenja in zahteve, ki jih sprejema državni svet o zadevah iz pristojnosti
državnega zbora.

o/ an
^ržavni svetnik uresničuje stike z volivci
9 izacijah in lokalnih skupnostih tudi preko
v ta

(2) Državni svetnik predloži predlog, pobudo ali vprašanje iz
prejšnjega odstavka predsedniku državnega sveta v pisni
obliki s svojim podpisom in s predlogom sklepa za odločanje
na seji državnega sveta.

1

namen organizirana v njegovi volilni enoti.

v interesnih
pisarne, ki je

^adar nastanejo za državnega svetnika zaradi stikov
volivci stroški, pripravi zapis in ga pošlje sekretarju državom Vrn ,sve,a. Na podlagi tega zapisa se opravi obračun in
itev stroškov državnemu svetniku.
V|

"- INTERESNE skupine v državnem svetu
36. člen
(Interesne skupine)

te res ne skupine v državnem svetu predstavljajo:
_ Predstavniki delodajalcev,
_ Predstavniki delojemalcev,
___ Predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev,
^ Predstavniki negospodarskih dejavnosti in
Predstavniki lokalnih interesov.
37. člen
(Vod)a interesne skupine)
j,1' Vsaka interesna skupina izvoli izmed sebe vodjo, ki ga
(.Odsotnosti po njegovem pooblastilu nadomešča eden od
doh°v '"teresne skupine. Vodje interesnih skupin se volijo za
P
'zvor d-'8h 'et
°' 'n S° lahko na t0 funkc')° ponovno
Vodja interesne skupine vodi in organizira delo interesne
Pine ter sklicuje in vodi njene seje.

u

38. člen
(Oblikovanje stališč)
ine
*a<iresne sosku
lahko redu
oblikujejo
stališča sveta
do posameznih
naP dnevnem
sej državnega
in njegovih

42. člen
(Dodeljevanje gradiv v obravnavo)
(1) Predsednik državnega sveta dodeli predloge in pobude
državnih svetnikov v roku treh dni v obravnavo pristojni komisiji, lahko pa tudi drugim komisijam. Pristojna komisija mora
pripraviti poročilo o obravnavi predloga ali pobude državnega
svetnika praviloma do naslednje seje državnega sveta, vendar
najkasneje do druge naslednje seje državnega sveta.
(2) Vprašanja državnih svetnikov uvrsti predsednik državnega
sveta direktno ;ia prvo naslednjo sejo državnega sveta v razpravo in odločanje.
(3) Gradiva državnega zbora in gradiva vlade dodeli predsednik državnega sveta v roku treh dni v obravnavo pristojni
komisiji in določi rok za pripravo poročila.
(4) Predsednik državnega sveta lahko dodeli gradiva iz prejšnjega odstavka v roku treh dni v obravnavo tudi drugim
komisijam.
43. člen
(Zahteva za razpis referenduma)
(1) Vsak državni svetnik lahko da pobudo za razpis referenduma iz drugega odstavka 90. člena ustave. Pobuda mora biti
predložena v pisni obliki in obrazložena.
(2) Državni svet sprejme zahtevo za razpis referenduma
z večino glasov vseh državnih svetnikov (drugi odstavek 99.
člena ustave).
(3) Predsednik državnega sveta pošlje zahtevo za razpis referenduma predsedniku državnega zbora.
44. člen
(Zahteva za preiskavo iz 93. člena ustave)
(1) Vsak državni svetnik lahko tia pobudo za preiskavo o zade-
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vah javnega pomena iz 93. člena ustave. Pobuda mora biti
predložena v pisni obliki in obrazložena.

za sejo državnega sveta, vendar najkasneje pet dni pW
dnem, določenim za sejo državnega sveta.

(2) O zahtevi za preiskavo odloči državni svet z večino glasov
navzočih državnih svetnikov.

(4) Vsa gradiva za seje ter predloge, mnenja in zahteve,
o katerih bo odločal državni svet, se pošljejo državnim svetnikom.

45. člen
(Nujna pobuda ali predlog)
Predlog ali pobuda se štejeta kot nujna, če ju predloži najmanj osem državnih svetnikov ali vsi člani ene od interesnih
skupin. Takšen predlog oziroma pobudo je predsednik dolžan
uvrstiti v predlog dnevnega reda naslednje seje državnega
sveta pred ostalimi točkami in jo nemudoma dodeliti v obravnavo pristojni komisiji.

(5) Predsednik državnega sveta odredi, katere druge udele;
žence se lahko povabi na sejo državnega sveta ali k obravnav
posamezne zadeve.
(6) Kadar je na dnevnem redu državnega zbora spreje^
zakona, glede katerega je bila v državnem svetu obravnavana
možnost, da bi bila sprejeta zahteva iz tretje alinee prvega
odstavka 97. člena ustave (odložni veto), predsednik sklice
sejo državnega sveta praviloma šesti dan po sprejetju zakona

46. člen
(Umik predloga ali pobude)
Državni svetnik lahko vsak čas umakne predlog ali pobudo, in
sicer do konca obravnave predloga ali pobude. Državnemu
svetniku umika predloga ali pobude ni treba obrazložiti.
X. SEJE DRŽAVNEGA SVETA
1. Javnost dela
47. člen
(1) Seje državnega sveta so javne.
(2) Javnost se lahko omeji ali izključi, če tako zaradi splošnih
koristi odloči državni svet.
48. člen
(Gradiva zaupne narave)
(1) Javnosti niso na razpolago dokumenti in gradiva državnega sveta, ki so zaupne narave.
(2) Državni svetnik ne sme sporočiti javnosti podatkov iz
dokumentov in gradiv, ki so zaupne narave.
(3) Za seje državnega sveta, na katerih se obravnavajo podatki
zaupne narave, velja način, ki je določen za ravnanje z zaupnimi podatki in gradivi.
49. člen
(Baze podatkov)
Dostop do baze podatkov in njeno uporabo ureja poseben
akt.
2. Sedežni red
50. člen
(1) Državni svet sprejme stalni sedežni red.
(2) Stalni sedežni red se določi tudi za vlado in druge udeležence sej državnega sveta.
3. Sklicevanje sej

52. člen
(Korespondenčna seja)
(1) V nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti odločitev v krajšem času, kot pa je mogoče sklicati sejo državnega sveta,
lahko predsednik državnega sveta izvede korespondenčno
sejo. Če se državni svetnik ne strinja s predlogom za izvedbo
korespondenčne seje in je*dana zahteva za sklic seje v skladb
s prvim odstavkom prejšnjega člena, mora predsednik sklicati
sejo državnega sveta.
(2) V ta namen se predsednik državnega sveta po telefonu aj|1
na drug ustrezen način posvetuje z državnimi svetniki in dob
od njih odgovor.
(3) Vprašanje za korespondenčno sejo mora biti jasno in0
nedvoumno, tako da je na njega mogoče odgovoriti sam
z »da« ali »ne« (»ZA« ali »PROTI«),
(4) O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, v katerem se0
navede vzrok za izvedbo korespondenčne seje, postavljen
vprašanje in odgovori državnih svetnikov. Ta zapisnik potro'1
državni svet na naslednji seji. Predsednik mora na naslednl
seji državnega sveta posebej utemeljiti vzroke za izvedbo
korespondenčne seje.
4. Dnevni red seje
53. člen
(Predlog dnevnega reda)
(1) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik po posveto'
vanju s podpredsednikom in vodji interesnih skupin, če Pa
predsednik skliče sejo državnega sveta na lastno pobudo,
določi predlog dnevnega reda predsednik sam.
(2) Pri določanju dnevnega reda državni svet najprej odloga
o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato pa o predlogih, da se dnevni red razširi.
(3) Predlog dnevnega reda že sklicane seje se lahko razširi I®
izjemoma na podlagi pisno obrazloženega predloga, če so
razlogi za razširitev dnevnega reda nastali po sklicu seje in c®
so državni svetniki prejeli gradiva, ki so podlaga za uvrstite*
zadeve na dnevni red. Predlagatelj lahko predlog za razširite'
dnevnega reda na seji državnega sveta še ustno obrazloz'Njegova obrazložitev lahko traja največ petnajst minut.

51. člen
(Sklicevanje se])

(4) Državni svet odloči o utemeljenosti vsakega predloga za
razširitev dnevnega reda brez razprave.

(1) Predsednik sklicuje seje državnega sveta na lastno
pobudo ali po sklepu državnega sveta, na zahtevo komisije
državnega sveta, na pisno zahtevo vodje ene ali več interesnih
skupin ali na zahtevo osmih državnih svetnikov. Predlagatelji
morajo hkrati predložiti ustrezna gradiva.

(5) Na dnevni red se uvrstijo zakoni, ki jih predsednik držav-n
nega zbora pošlje predsedniku državnega sveta, preden ji
predloži v podpis predsedniku republike, če je v skladua
s prvim odstavkom 51. člena tega poslovnika dana zahteva z
sklic seje.

(2) Seje državnega sveta so praviloma v sredo.
(3) Sklic seje s predlogom dnevnega reda in gradivi se pošlje
državnim svetnikom praviloma 14 dni pred dnem, določenim

(6) Zahtevo državnega zbora, da mora državni svet izrefe
mnenje o določeni zadevi, je treba uvrstiti na dnevni ted p^
naslednje seje državnega sveta.
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(7) Na dnevni red seje se uvrstijo tudi druga vprašanja iz
pristojnosti državnega sveta, ki jih določa 97. člen ustave, za
katera je podan pisni predlog.
54. člen
(Pobude, vprašanja in zahteve državnih svetnikov)
(1) Na dnevnem redu vsake seje državnega sveta mora biti
posebna točka dnevnega reda za pobude, vprašanja in zahteve državnih svetnikov, ki traja največ eno uro. V kolikor ta
točka, ki se praviloma obravnava kot druga točka dnevnega
reda, po poteku ene ure še ni izčrpana, se nadaljuje kot
zadnja točka dnevnega reda seje državnega sveta.

dnevnega reda od začetka seje do konca razprave o tej točki
pisno ali ustno, pri čemer se praviloma najprej izčrpa lista
pisno prijavljenih.
(2) Poročevalci komisij in predstavniki predlagateljev zadev
imajo na začetku razprave o točki dnevnega reda pravico do
obrazložitve.
(3) Govornik sme govoriti potem, ko mu je dal besedo predsednik državnega sveta.
(4) Govornik se najprej predstavi z imenom in priimkom,
v kolikor ni bil že predhodno najavljen s strani predsednika.

(2) Državni svetnik je upravičen do odgovora na pobudo,
vprašanje ali zahtevo v roku dveh mesecev. Če v tem roku ne
dobi odgovora na pobudo, vprašanje ali zahtevo, se obravnava njegove pobude, vprašanja ali zahteve uvrsti na dnevni
red prve naslednje seje državnega sveta

(5) Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem
redu.

55. člen
(Pošiljanje gradiv interesnim organizacijam in lokalnim
skupnostim)

(7) Predsednik državnega sveta skrbi, da govornika nihče ne
moti pri govoru.

Gradiva za sejo državnega sveta se pošiljajo tudi interesnjm
organizacijam in lokalnim skupnostim, ki po zakonu volijo
državne svetnike.
5. Sklepčnost
56. člen
(1) Število prisotnih na seji državnega sveta se ugotavlja
z vpisom državnih svetnikov v listo prisotnih. Predsednik
državnega sveta lahko ugotavlja sklepčnost tudi z uporabo
tehničnih naprav ali s poimenskim klicanjem.
(2) Državni svet začne z delom, če je na seji prisotna večina
državnih svetnikov.
(3) Državni svet sklepa, če je na seji navzoča večina državnih
svetnikov.
(4) Sklepčnost je potrebna pri glasovanju in pri volitvah in se
ugotavlja pred vsakim glasovanjem.
(5) V primeru nesklepčnosti predsednik državnega sveta prekine sejo in določi, kdaj se bo nadaljevala.
6. Predsedovanje na seji državnega sveta
57. člen
(Vodenje seje)
(1) Predsednik državnega sveta odpre, vodi in zaključi sejo
državnega sveta.

(6) Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo le
predsednik državnega sveta.

59. člen
(Prekinitev seje)
(1) Predsednik državnega sveta lahko prekine delo državnega
sveta, če so potrebna posvetovanja, če je potrebno pridobiti
mnenja ter v drugih upravičenih primerih.
(2) Predsednik državnega sveta prekine sejo, če tako zahteva
najmanj osem državnih svetnikov ali ena od interesnih skupin.
60. člen
(Trajanje razprave)
(1) Govornik lahko o istem vprašanju govori le enkrat in ima
pravico do dveh replik. Če je bil govornik v predhodni razpravi
posebej imenovan ali pozvan, ima pravico še do ene dodatne
replike.
(2) Razprava je časovno omejena na petnajst minut.
(3) Predstavnik interesne skupine lahko kot poročevalec
o istem vprašanju govori dvakrat, vendar drugič največ deset
minut.
(4) Replika sme trajati največ dve minuti, predsednik pa jo
lahko podaljša na največ pet minut.
61. člen
(Vrstni red razpravljalcev)
(1) Vrstni red razprave določi predsednik državnega sveta.

(2) Predsednik najprej ugotovi, ali je državni svet sklepčen, in
navede imena opravičeno odsotnih državnih svetnikov.

(2) Predlagatelj določene zadeve, ki je sprejeta na dnevni red
seje, lahko da na začetku obravnave podrobno oziroma
dopolnilno obrazložitev.

(3) Državni svet lahko razpravlja in sklepa le o zadevah, ki so
na dnevnem redu seje državnega sveta.

(3) Za njim dobijo besedo poročevalci komisij, državni svetniki in drugi povabljeni udeleženci seje državnega sveta, ki so
se prijavili k besedi.

(4) Kadar se predsednik prijavi k razpravi, preda vodenje seje
Podpredsedniku, zapusti predsedniško mesto in razpravlja za
govorniškim odrom. Kadar se prijavi k razpravi podpredsednik, zapusti podpredsedniško mesto in razpravlja za govorniškim odrom.
(5) V primeru zadržanosti predsednika in podpredsednika
državnega sveta vodi sejo eden izmed državnih svetnikov, ki
ga na seji določi državni svet.
7. Potek seje
58. člen
(Prijava k besedi in dodelitev besede)
(1) Državni svetniki se prijavljajo k razpravi za določeno točko
priloga poročevalca

(4) Predsednik daje besedo državnim svetnikom praviloma po
vrstnem redu, kakor so oddali prijave za razpravo, razen če je
treba zagotoviti enakomerno zastopanost razpravljalcev
glede na njihovo pripadnost posameznim interesnim skupinam.
(5) Če državnega svetnika, ki se je prijavil k razpravi, ni
v dvorani, ko mu predsednik da besedo, mu lahko predsednik
po svoji presoji da besedo po končani razpravi vseh prijavljenih.
(6) Državnemu svetniku, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali
o kršitvi dnevnega reda, da predsednik besedo takoj, ko jo
zahteva. Govor tega državnega svetnika ne sme trajati več kot
pet minut. Predsednik da po tem govoru pojasnilo glede
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kršitve poslovnika oziroma dnevnega reda. Če državni svetnik
ni zadovoljen s pojasnilom, odloči državni svet o vprašanju
brez razprave. Državni svetniki v tem primeru tudi ne obrazlagajo glasu.

(3) Če imajo interesne skupine do posameznih vprašanj
različna stališča, državni svet izvoli usklajevalno komisijo, ki
jo sestavljajo predstavniki iz vsake interesne skupine, in ki
pripravi usklajen predlog sklepa.

(7) Če zahteva državni svetnik besedo, da bi opozoril na
napako oziroma popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni
točna in je povzročila nesporazum, mu da predsednik besedo
takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora državni svetnik omejiti le
na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot pet minut.
62. člen
(Zaključek razprave)

(4) Če usklajevalna komisija ne uspe pripraviti usklajenega
predloga sklepa, državni svet lahko izvoli novo komisijo, ali pa
sklene, da se da predlog sklepa na glasovanje.

(1) Predsednik državnega sveta zaključi razpravo, ko je lista
razpravljalcev izčrpana in ni več prijavljenih k besedi.
(2) Na predlog predsednika ali najmanj osmih državnih svetnikov ali ene od interesnih skupin lahko državni svet sklene, da
bo zaključil razpravo še preden je lista razpravljalcev izčrpana, vendar le v primeru, če so vse interesne skupine že
predstavile svoja stališča.
(3) Če državni svet o zadevi, ki jo je obravnaval, obravnave ni
zaključil ali če je bila obravnava prekinjena, se nadaljevanje
obravnave te zadeve preloži na eno od naslednjih sej.
8. Vzdrževanje reda na seji
63. člen
(1) Za red na seji državnega sveta skrbi predsednik državnega
sveta. Za kršitev reda se smejo izrekati na seji naslednji
ukrepi:
1. opomin,
2. odvzem besede,
3. odstranitev iz dvorane.
(2) Opomin izreče predsednik državnemu svetniku, ki govori,
č&prav mu predsednik ni dal besede, če se državni svetnik ne
drži dnevnega reda, če seže drugemu v besedo ali če na
drugačen način krši red na seji oziroma določbe tega poslovnika. Opomin lahko predsednik izreče tudi drugim udeležencem seje.
(3) V primeru, da je predsednik že dvakrat opomnil državnega
svetnika, naj se drži obravnavane teme, mu lahko odvzame
besedo do konca razprave.
(4) Zoper odvzem besede lahko državni svetnik ugovarja.
O ugovoru odloči državni svet brez razprave. Državni svetniki
v tem primeru tudi ne obrazlagajo glasu.
(5) Predsednik lahko odredi, da se odstrani iz dvorane vsakdo,
ki grobo krši red na seji državnega sveta. Ukrep odstranitve iz
dvorane velja do konca seje.
(6) V primeru, če ni mogoče zagotoviti reda, lahko predsednik
prekine sejo in določi, kdaj se bo nadaljevala.
9. Glasovanje in odločanje
64. člen
(Obrazložitev glasu pred glasovanjem)
Državni svetnik ima pravico obrazložiti svoj glas pred glasovanjem, razen če poslovnik ne določa drugače. Njegova obrazložitev ne sme trajati dalj kot dve minuti, predsednik pa jo
lahko podaljša na največ pet minut.

(5) Pri odložitvi odločanja v primeru zahteve iz tretje alinee
prvega odstavka 97. člena ustave (odložni veto) je treba upoštevati sedemdnevni rok.
66. člen
(Glasovanje)
(1) Državni svet odloča z večino navzočih državnih svetnikov,
razen če se z ustavo, zakonom ali tem poslovnikom ne zahteva višja stopnja soglasja.
(2) Državni svetniki glasujejo tako," da se opredelijo »ZA«,
»PROTI« ali »VZDRŽAN«.
(3) Odločitev je sprejeta, če je na sklepčni seji število oddanih
glasov »ZA« večje od števila oddanih glasov »PROTI«, pri
čemer je sklep sprejet, če je zanj glasovalo najmanj enajst
državnih svetnikov, razen če se z ustavo, zakonom ali tem
poslovnikom ne zahteva višja stopnja soglasja.
(4) Državni svet glasuje javno z uporabo glasovalne naprave,
če to ni mogoče pa z dvigom rok.
67. člen
(Ugotavljanje izida glasovanja)
(1) Izid glasovanja ugotovi in objavi predsednik državnega
sveta.
(2) Vsak državni svetnik lahko zahteva, da se mu izroči računalniški izpis poteka javnega glasovanja.
68. člen
(Preverjanje stopnje soglasja)
(1) Pred glasovanjem o predlogu sklepa se lahko preveri
stopnja soglasja s predhodnim izjavljanjem. O tem, ali naj se
preveri stopnja soglasja s predhodnim izjavljanjem, odloči
predsednik državnega sveta.
(2) Na predlog državnega svetnika mora predsednik preveriti
stopnjo soglasja s predhodnim izjavljanjem.
69. člen
(Poimensko glasovanje)
(1) Državni svetniki se izjavljajo poimensko, če tako odloči
državni svet na predlog predsednika državnega sveta ali
državnega svetnika. Državne svetnike se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem vrstnem redu.
(2) Poimensko se glasuje tako, da se vsak poklicani državni
svetnik izjavi »ZA« ali »PROTI« ali»VZDRŽAN«.
(3) Po končanem glasovanju se zaradi preverjanja ponovno
pokličejo državni svetniki, za katere v seznamu ni zaznamovano, da so glasovali.
(4) Klicanje državnih svetnikov opravlja sekretar državnega
sveta.

65. člen
(Priprava sklepov)

70. člen
(Tajno glasovanje)

(1) Pred sejo državnega sveta se praviloma sestanejo interesne skupine.

(1) Državni svet tajno glasuje o zadevah, za katere se tako
odloči večina prisotnih državnih svetnikov na predlog predsednika državnega sveta, najmanj osmih državnih svetnikov
ali ene od interesnih skupin.
(2) Tajno se glasuje z glasovnicami.

(2) Na seji državnega sveta lahko vodja interesne skupine
predstavi stališče interesne skupine do posameznih vprašanj.
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(3) Če glasovanja ni mogoče izpeljati zaradi nesklepčnosti,
predsednik prekine sejo.
71. člen
(Ponovitev glasovanja)
(1) če državni svetnik ugovarja poteku glasovanja, se glasovanje lahko ponovi. O ponovitvi glasovanja odloči državni svet
brez razprave. Državni svetniki v tem primeru tudi ne obrazla9ajo glasu.
(2) Državni svetnik mora dati ugovor takoj po glasovanju pred
Prehodom na novo točko dnevnega reda.
10- Zapisnik seje
72. člen
(Zapisnik)
(1) O vsaki seji državnega sveta se piše zapisnik, ki se državnim svetnikom pošlje praviloma s sklicem naslednje seje.
(2)
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti
0
sklepih,
ki so bili na seji sprejeti, in o izidih glasovanja
0
posameznih zadevah. Na zahtevo državnega svetnika se
v
zapisniku navede njegovo ločeno mnenje v zvezi s posameznim sklepom.

XII. KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA
75. člen
(Ustanovitev stalnih in občasnih komisij državnega sveta)
#
(1) Državni svet ustanavlja stalne in občasne komisije s sklepom, s katerim določi sestavo, pristojnosti in število članov
posamezne komisije.
(2) Komisije imajo od pet do deset članov. V vsaki komisiji je
vsaka interesna skupina praviloma zastopana najmanj z enim
članom.
(3) Če katera od interesnih skupin ni zastopana v kateri od
komisij, lahko pooblasti predstavnika katere od drugih interesnih skupin, da jo predstavlja v tej komisiji.
76. člen
(Naloge komisij)
(1) Komisije morajo obravnavati zadeve iz svojega delovnega
področja in gradiva, ki jim jih dodeli v obravnavo predsednik
državnega sveta, ter pripraviti poročilo s predlogi sklepov za
odločanje na seji državnega sveta.
(2) Komisije so dolžne zadeve iz prvega odstavka obravnavati
v rokih, določenih v 42. členu tega poslovnika, in pri tem
upoštevati roke, določene v poslovniku državnega zbora.
77. člen
(Javnost dela komisij)

(3) Na dnevnem redu vsake seje državnega sveta mora biti
Prva točka odobritev zapisnika prejšnje seje. Vsak državni
svetnik ima pravico pisno podati pripombe na zapisnik.

(1) V skladu z zakonom je delo komisij javno.

(4) O utemeljenosti pripomb k zapisniku odloči državni svet
na seji brez razprave. Državni svetniki v tem primeru tudi ne
obrazlagajo
glasu. Če so pripombe sprejete, se zapišejo
v
zapisnik ustrezne spremembe.

(2) Komisija v skladu z zakonom lahko izključi javnost, kadar
oceni, da je to potrebno zaradi splošnih koristi.
78. člen
(Naloge predsednika in podpredsednika komisije)

(5) Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik državnega sveta in
sekretar državnega sveta.

Predsednik komisije pripravlja, sklicuje in vodi seje komisije,
pri čemer mu pomaga podpredsednik komisije, ki ga tudi
nadomešča v primeru zadržanosti.

(6) Za zapisnik skrbi sekretar državnega sveta.
73. člen
(Dobesedni zapisi)
(1) O delu na seji državnega sveta se vodijo dobesedni zapisi
(magnetogram seje).
(2) Vsak govornik ima pred objavo pravico pregledati dobesedne zapise in v roku sedmih dni od seje državnega sveta
Predlagati redakcijske popravke teh zapisov, ki pa ne smejo
spremeniti smisla in bistva njegovega izvajanja. Po opravljenem pregledu in redakcijskih popravkih govornik s svojim
podpisom potrdi pregled zapisov.
(3) Dobesedni zapisi se priložijo k zapisniku, če to zahteva
državni svetnik.
(4) Dobesedni zapisi se objavijo v publikaciji »Sejni zapisi«.
XI. OBVEŠČANJE JAVNOSTI O DELU DRŽAVNEGA SVETA
74. člen
0) Predstavnikom sredstev javnega obveščanja državni svet
in njegove komisije posredujejo ustrezna gradiva.
(2) Novinarske konference lahko sklicujejo predsednik državnega sveta v imenu državnega sveta, predsedniki komisij
imenu komisij in vodje interesnih skupin v imenu interesnih
skupin.

79. člen
(Sekretar komisije)
(1) Komisija ima sekretarja, ki pomaga predsedniku komisije
pri pripravljanju in organiziranju sej komisije ter pri usklajevanju dela z drugimi komisijami, skrbi za pripravo gradiva za
seje komisije in za zapisnike sej ter opravljli druge naloge, ki
mu jih naloži predsednik komisije.
(2) Komisiji po potrebi pomagajo pri njenem delu tudi drugi
svetovalci državnega sveta.
80. člen
(Vabljeni na seje komisije)
Predsednik komisije povabi na sejo komisije predlagatelje
gradiv in državne svetnike, katerih predlogi in pobude so bili
uvrščeni na dnevni red seje komisije, lahko pa tudi predstavnike vlade, predstavnike komisij državnega zbora ter znanstvene, strokovne in javne delavce, da bi dali svoje mnenje
o zadevah, ki se obravnavajo na seji komisije.
81. člen
(Sklepčnost)
(1) Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina njenih
članov.
(2) Komisija sprejema odločitve z večino glasov navzočih
članov.

v

(3) Predlog dnevnega reda sklicane seje državnega sveta se
Pošlje sredstvom javnega obveščanja.
priloga poročevalca

82. člen
(Poročevalec komisije)
(1) Komisija določi poročevalca za vsako zadevo, ki jo obravnava.
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(2) Poročevalci komisije na seji državnega sveta po potrebi
dodatno ustno pojasnijo navedbe v poročilu komisije ali
dodatno utemeljijo predloge sklepov.
»
83. člen
(Udeležba drugih državnih svetnikov na sejah komisije)
Sej komisij se lahko udeležujejo tudi drugi državni svetniki, ki
niso člani komisij, s pravico, da se vključijo v razpravo brez
pravice glasovanja.
84. člen
(Zapisnik seje komisije)
O seji komisije se piše zapisnik.
85. člen
(Smiselna uporaba določb)
Če ta poslovnik ne določa drugače, se pri delu komisij smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika, ki se nanašajo na
sejo državnega sveta.
XIII. AKTI DRŽAVNEGA SVETA
86. člen
(Sklepi)
(1) Državni svet sprejema sklepe v zadevah iz svoje pristojnosti.
(2) Sklepe državnega sveta podpisuje predsednik državnega
sveta.
(3) Sklepi državnega sveta začnejo veljati s sprejemom na seji,
razen če začetek njihove veljavnosti ni odložen z določenim
rokom, ali če ne gre za akte iz 87. člena tega poslovnika, ki
začno veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
87. člen
(Objava v Uradnem listu Republike Slovenije)
V Uradnem listu Republike Slovenije se objavijo poslovnik
državnega sveta, sklepi o volitvah in imenovanjih v državnem
svetu ter sklepi o ustanovitvi in nalogah komisij državnega
sveta.
88. člen
(Objava.y Poročevalcu državnega sveta)
V Poročevalcu državnega sveta se objavljajo sklepi, ki jih
državni svet sprejema v zadevah iz svoje pristojnosti, razen
sklepov iz prejšnjega člena, zahteva državnega sveta, da
državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še
enkrat odloča, zahteva državnega sveta za razpis referenduma, zahteva državnega sveta za preiskavo o zadevah javnega pomena in mnenja komisij državnega sveta, ki jih le-te
dajejo matičnim delovnim telesom državnega zbora. Zahteve
iz prvega stavka se objavijo skupaj z obrazložitvijo.
89. člen
(Glasovanje o predlogih sklepov)
(1) Državni svet glasuje o predlogu sklepa v celoti, razen če na
predlog katerega od državnih svetnikov sklene, da se glasuje
ločeno po delih ali točkah predloga sklepa, ali če so k predlogu sklepa vloženi amandmaji.
(2) Kadar je pri obravnavi posamezne zadeve državnemu
svetu predloženih več predlogov sklepov, se najprej glasuje
o predlogu sklepa, ki je vsebinsko najbolj oddaljen od predloga sklepa, ki ga je državnemu svetu predložila pristojna
komisija oziroma usklajevalna komisija iz 65. člena tega
poslovnika, nato pa o predlogu sklepa, ki je manj oddaljen od
predloga sklepa pristojne oziroma usklajevalne komisije.
(3) Kadar državni svet glasuje ločeno po delih ali točkah
predloga sklepa, glasuje na koncu tudi o sklepu v celoti.
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90. člen
(Amandmaji)
(1) K predlogu sklepa lahko državni svetniki vlagajo amandmaje, in sicer do konca obravnave zadeve, na katero se
nanaša predlog sklepa.
(2) Amandmaji so predlogi, s katerimi se dodaja, odvzema ali
spreminja del besedila predloga sklepa.
(3) Amandmaji morajo biti vloženi v pisni obliki.
91. člen
(Glasovanje o amandmajih)
(1) Kadar so k predlogu sklepa vloženi amandmaji, državni
svet glasuje najprej o amandmajih.
(2) Državni svet glasuje najprej o amandmaju, ki je vsebinsko
najbolj oddaljen od bistva predloga sklepa, nato pa o amandmaju, ki je manj oddaljen od bistva vsebine predloga sklepa.
(3) Če državni svet sprejme k predlogu sklepa enega ali več
amandmajev, glasuje tudi o sklepu kot celoti.
XIV. RAZMERJA DRŽAVNEGA SVETA DO DRŽAVNEGA
ZBORA
92. člen
(Obveščanje predsednika državnega zbora)
Predsednik državnega sveta v skladu z zakonom obvešča
predsednika državnega zbora o predlogih, mnenjih in zahtevah, ki jih je sprejel državni svet o zadevah iz pristojnosti
državnega zbora, in mu pošilja te predloge, mnenja in zahteve
v skladu s poslovnikom državnega zbora.
93. člen
(Sodelovanje med komisijami)
(1) Komisije državnega sveta v skladu z zakonom sodelujejo
s komisijami državnega zbora in jim dajejo mnenja o zadevah
iz njihove pristojnosti.
(2) Sej komisij državnega zbora se udeležujejo poročevalci, ki
so jih pristojne komisije državnega sveta določile za zadeve,
ki jih obravnavajo.
94. člen
(Seja pristojnih komisij po vložitvi odložnega veta)
Kadar državni svet predlaga državnemu zboru, da o zakonu
ponovno odloča, se skupaj sestaneta matično delovno telo
državnega zbora in pristojna komisija državnega sveta.
95. člen
(Poročevalec za sejo državnega zbora)
(1) Kadar državni zbor obravnava predlog državnega sveta za
sprejem zakona, mnenje državnega sveta, ki ga je ta dal
v zadevi iz njegove pristojnosti ali zahtevo državnega sveta,
da naj pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat
odloča (prva, druga in tretja alinea prvega odstavka 97. člena
ustave), se seje državnega zbora udeleži predsednik ali
državni svetnik, ki ga je državni svet določil za poročevalca za
to sejo državnega zbora.
(2) Poročevalec na seji državnega zbora obrazloži predlog,
mnenje ali zahtevo državnega sveta iz prejšnjega odstavka.
XV. RAZMERJA DRŽAVNEGA SVETA DO VLADE
96. člen
(Pošiljanje gradiv in podatkov)
(1) Vlada posreduje na zahtevo državnega sveta in njegovih
komisij le-tem vsa gradiva in podatke, ki jih potrebujejo pri
svojem delu.
(2) Predsednik državnega sveta v zahtevi vladi za gradiva in
priloga poročevalca

Podatke iz prejšnjega odstavka določi primeren rok, vendar
največ dva meseca, za predložitev gradiv ali podatkov državnemu svetu, tako, da bi se lahko zagotavljalo izvajanje programa dela državnega sveta. Če vlada v tem roku ne more
Popraviti gradiv ali predložiti podatkov, predsednik državnega sveta v sporazumu z vlado določi daljši rok, o čemer
obvesti državni svet na naslednji seji.
97. člen
(Udeležba na sejah)
0) Predstavniki vlade se na vabilo državnega sveta in njegovih komisij udeležujejo sej državnega sveta oziroma komisij in
Predstavijo stališča vlade do obravnavanih vprašanj.
(2) Kadar državni svet oziroma njegove komisije obravnavajo
Predlog zakona po hitrem postopku ali zakon, glede katerega
18
predlagana vložitev odložnega veta, so se predstavniki
v
lade dolžni udeležiti seje državnega sveta ali seje komisije in
Predstaviti stališča vlade.
XVI RAZMERJA državnega sveta do drugih
DRŽAVNIH organov
98. člen
(1) Državni svet in njegove komisije imajo v skladu z zakonom
Pravico zahtevati od drugih državnih organov pojasnila in
Podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo.
(2) Predsednik državnega sveta določi rok, v katerem morajo
'' organi zahtevana pojasnila in podatke predložiti državnemu
svetu.
XVII. MEDNARODNO SODELOVANJE
99. člen
0) Državni svet sodeluje z organi s podobnimi pristojnostmi
v drugih državah, z mednarodnimi parlamentarnimi institucijami in z mednarodnimi organizacijami.
(2) Predsednik državnega sveta obvešča državni svet oziroma
komisijo, pristojno za vprašanja političnega sistema, o predvidenih obiskih pri organih v drugih državah.
(3) Delegacijo državnega sveta za obisk pri organih v drugih
državah določi na predlog predsednika državnega sveta
komisija, pristojna za vprašanja političnega sistema. Pri
?estavi
delegacije iz prvega stavka je glede na njeno velikost
in
predvideno tematsko področje obravnave potrebno upoštevati sestav državnega sveta po interesnih skupinah.
H) Po vsakem obisku v tujini predloži delegacija državnemu
svetu pisno poročilo.
XVIII. FUNKCIJE, KI JIH DRŽAVNI SVETNIKI OPRAVLJAJO
POKLICNO
100. člen
0) Predsednik državnega sveta opravlja svojo funkcijo poklicno.
(2) Državni svet lahko na predlog predsednika državnega
sveta, komisije ali ene od interesnih skupin sklene z večino
9lasov vseh državnih svetnikov, da bo svojo funkcijo poklicno
opravljal tudi kateri od drugih državnih svetnikov.
XIX. SLUŽBA DRŽAVNEGA SVETA
101. člen
(1) Državni svet ima službo, ki opravlja strokovne in druge
haloge, ki se nanašajo na delo državnih svetnikov in na
Ugotavljanje strokovne pomoči pri opravljanju njihove funkcije. Služba državnega sveta opravlja strokovne in druge
haloge tudi za komisije in interesne skupine ter naloge v zvezi
s
Pripravo in izvedbo sej državnega sveta.
(2) Državni svet podrobneje določi naloge in organizacijo
službe s sklepom.
Priloga poročevalca

XX. RAZLAGA POSLOVNIKA, MOŽNOST ODSTOPANJA OD
POSAMEZNIH DOLOČB POSLOVNIKA IN SPREMEMBA
POSLOVNIKA
102. člen
(Predlogi v zvezi z razlago poslovnika)
Predloge v zvezi z razlago posameznih določb poslovnika
lahko dajejo državni svetniki ustno do konca obravnave tiste
točke dnevnega reda, v okviru katere se je pojavilo vprašanje
razlage poslovnika.
103. člen
(Razlaga poslovnika)
(1) Kadar se med sejo državnega sveta pojavi dvom o vsebini
posamezne določbe tega poslovnika, da razlago te določbe
predsednik državnega sveta.
(2) Predsednik državnega sveta lahko v primeru iz prvega
odstavka prekine sejo državnega sveta in naloži komisiji,
pristojni za vprašanja v zvezi s poslovnikom, da pripravi predlog razlage poslovnika.
(3) Kadar se izven seje državnega sveta pojavi vprašanje
razlage posamezne določbe tega poslovnika, pripravi predlog
razlage te določbe komisija, pristojna za vprašanja v zvezi
s poslovnikom, in jo predloži državnemu svetu na naslednji
seji. Državni svet sprejme to razlago z večino glasov vseh
državnih svetnikov.
104. člen
(Odstopanje od poslovnika)
(1) Državni svet se lahko v posameznem primeru z večino
glasov vseh državnih svetnikov odloči za odstopanje od posameznih določb tega poslovnika, če s tem ne ravna v nasprotju
z ustavo ali zakonom.
(2) Državni svet se v primeru iz prejšnjega odstavka obenem
odloči, ali bi bilo treba zaradi nastale potrebe po odstopanju
od posameznih določb poslovnika ustrezno spremeniti ali
dopolniti te določbe poslovnika.
105. člen
(Sprememba poslovnika)
(1) Poslovnik se lahko spremeni, če državni svetnik poda pisni
predlog za njegovo spremembo in ko predlog sprejmejo
državni svetniki z večino glasov. Pred glasovanjem državni
svet pridobi mnenje komisije, pristojne za vprašanja v zvezi
s poslovnikom.
(2) Predlog za spremembo poslovnika se obravnava in se
o njem glasuje praviloma na prvi naslednji seji državnega
sveta.
XXI. AKTI DRŽAVNEGA ZBORA, KI JIH PRI SVOJEM DELU
UPORABLJA DRŽAVNI SVET
106. člen
Državni svet pri svojem delu uporablja določbe akta o ravnanju z gradivi zaupne narave in določbe akta o hišnem redu
državnega zbora.
XXII. KONČNE DOLOČBE
107. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta poslovnik, prenehata veljati
sklep o konstituiranju državnega sveta (Uradni list RS, št. 62/
92) in začasni poslovnik državnega sveta (Uradni list RS, št. 5/
93).
(2) Ta poslovnik sprejme državni svet z večino glasov vseh
državnih svetnikov in začne veljati petnajsti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Prva alinea 97. člena ustave Republike Slovenije
- državni svet predlaga državnemu zboru sprejem zakonov

Predlog zakona o ZAVAROVANJU DRUŽBENEGA KAPITALA
Dr. Peter GLAVIČ,
Član Državnega sveta
Na podlagi 97. člena ustave Republike Slovenije predlagam državnemu svetu, da predloži državnemu zboru sprejem zakona o zavarovanju družbenega kapitala.
Predlagam obravnavo zakona po hitrem postopku, saj
menim, da gre za preprečevanje in odpravljanje večjih
motenj v gospodarstvu. Zakon je potrebno sprejeti hkrati
s proračunom Republike Slovenije, da bi preprečili sedanja usodna in negativna gibanja v gospodarstvu, javni
porabi in javnem zadolževanju. Tako so se npr. lani povečale cene na drobno za 92%, plače kar za 132% in tečaj
nemške marke za izvoznike samo za 48%! Upravljanje
podjetij je brez nadzora lastnikov kapitala, pače menedžmenta in zaposlenih so neodvisne tako od dobitka kot od
izgub poslovanja.
Prihodki javnega sektorja so decembra 1992 že skoraj za
100% presegli dolgoletne normalne vrednosti, tekoči prihodki proračuna države za več kot 30% presegajo nor-

malni delež. Samo lani je javna poraba zrasla za 32%,
prihodki zdravstvenega varstva celo za 108%. Letos je
predvideno ponovno povečanje javne porabe! Tako je
skupna masa plač na enoto proizvoda gospodarstva za
39% večja kot leta 1989, masa plač v gospodarstvu je za
34% večja in masa plač v negospodarstvu je celo za 59%
večja!
Zakon sem pripravil julija lani na zahtevo zbora občin, ki je
ustrezen sklep sprejel na svoji 40. seji, 2. julija 1992.
Besedilo sem izpopolnjeval in prilagodil sedanjemu položaju. Predlagam hitri postopek, ker gre za izredno perečo
problematiko, ki jo je potrebno začeti nemudoma reševati.
Na to kažejo težave izvoznikov in Banke Slovenije s tečajem, vse večji socialni nemiri med zaposlenimi, še vedno
previsoke plače, neaktivnost zaposlenih , zlasti poslovodstev, padajoči izvoz, trajajoča recesija, naraščajoča brezposelnost in vse številnejši stečaji podjetij, ki vse bolj
blokirajo reševanje ekonomskih problemov in zaostrujejo
ekonomsko in politično krizo, ki jo povzročajo neobvladani pojavi inflacije, družbene lastnine, previsokih plač in
izgube trgov.

Predlog za izdajo zakona o zavarovanju družbenega kapitala
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

2. FINANČNE POSLEDICE

Vlada gospoda Markoviča je odpravila samoupravljanje, ki je
delovalo pod kontrolo delavskih svetov; odpravila je tudi
dodatno kontrolo direktorjev s strani Zveze komunistov in
represivnih organov. Vendar namesto te kontrole ni postavila
drugih mehanizmov - tega nista storili niti vladi g. Peterleta
in dr. Drnovška. Nasprotno, še naprej so dovoljene knjigovodske manipulacije skrivanja izgube, ustvarjanje dobička ni stimulirano in možnosti prelivanja kapitala v plače niso odpravljene. Na ta način se dejansko nadaljuje administrativni socializem z vsemi svojimi napakami in usodnimi posledicami, ki
po razpadu Jugoslavije in vojni prete z reprizo v obliki socialnih nemirov.

Sprejem zakona o zavarovanju družbenega kapitala bo znižal
proračunska sredstva in jih obdržal v gospodarstvu. Operacija
je nevtralna in pomeni obrat v dosedanjih prelivanjih od
izvoznega gospodarstva v javni dolg, k uvoznikom in prebivalstvu. Javna in osebna poraba na račun podjetniškega kapitala
se bo znižala, znižale se bodo izgube podjetij in s tem bo dana
možnost z ozdravitev gospodarstva.

Javna poraba naj bi se povečala od 41,2% BDP leta 1991
preko 47,2% leta 1992 na 49,1% v letu 1993. Gospodarstvu, ki
je za vzhodnoevropskimi in arabskimi trgi izgubilo še jugoslovanske trge z vojno, ekonomsko blokado in carinami, je
proizvodnja upadla za 38%. Višje dajatve mu pomenijo dodaten udarec, ki ga ne more več prenašati. Zato je na povečano
trošenje države odgovorilo z večanjem izgub in z višanjem
cen. Posledica tega je zaostajanje naložb, vse večja zadolženost gospodarstva, podaljšanje recesije, zapiranje podjetij,
naraščajoča brezposelnost, ponovna rast inflacije, ki je še
vedno visoka, in nevarnost hiperinflacije.
Tudi plače so se po osamosvojitvi stalno povečevale, od 385
DEM na zaposlenega v oktobru 1991 na 700 DEM v februarju
letos. Pretirano visoke plače so bile odločilne ne samo za
ponovno inflacijo, temveč so povzročile tudi precenjenost
tolarja. Vse hitreje raste nezaposlenost, ker previsoke plače
onemogočajo izvoz. V letu 1991 je imelo gospodarstvo 31
milijard tolarjev izgube, v letu 1992 ocenjujem izgube na 90
milijard tolarjev, letos bodo izgube še večje, če ne bomo
ukrepali. Lani se je ponovil že znani »Markovičev sindrom«, ki
je leta 1990 osušil slovenski podjetniški kapital za 800 milijonov dolarjev.
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ZAKON O ZAVAROVANJU DRUŽBENEGA KAPITALA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se ureja zavarovanje družbenega kapitala za
čas do uveljavljenja lastninske zakonodaje, privatizacije
podjetij in zavodov. Njegov namen je preprečiti uničevanje
tega kapitala, onemogočiti izplačevanje nezasluženih plač iz
tega kapitala in odpraviti nelikvidnost ter inflacijo, ki sta
posledici take poslovne politike.
2. člen
Zakon velja za vse pravne osebe, ki poslujejo na ozemlju
Republike Slovenije in imajo večinski družbeni kapital.
Zakon velja, dokler ne postane delež družbenega kapitala
v celotnem kapitalu pravne osebe manjšinski.
II. PRORAČUN
3. člen
Vsi skladi (za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sklada za sanacijo podjetij in bank, skladi iz zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij) se vključijo v proračun
Republike Slovenije. Celoten proračun in s tem vsa javna
priloga poročevalca

Poraba sta omejena s 43% bruto družbenega produkta, ki se
ugotavlja za nazaj po dejanskih podatkih Zavoda za statistiko.
v

'ada mora voditi politiko uravnoteženega proračuna, v kateri
Vplačila za proračunske namene ne smejo presegati vplačil
v proračun. Skladno z znižanjem proračuna vlada izvoznikom
salektivno znižuje davke in prispevke.
Vlada sme povečati proračunska sredstva s prodajo družbenega premoženja po zakonu o lastninskem preoblikovanju
Podjetij in s privatizacijo bank, z namenom sanacije bank in
odplačila javnega dolga. Država sme povečati proračunska
sredstva tudi s prodajo delnic za investicije v infrastrukturne
objekte (npr. ceste, elektrarne, telekomunikacije, železnico),
'o prodajo odobri državni zbor In če vlada kupnino v celoti
nameni za te objekte.
»I. UPRAVLJANJE PODJETIJ IN ZAVODOV
4. člen
Podjetja in zavodi so dolžni v roku enega meseca po uveljavitvi tega zakona ustanoviti upravne odbore, v katerih bodo
zastopani lastniki kapitala: delavci, bivši lastniki, država,
sovlagatelji in drugi, vsak sorazmerno svojemu kapitalskemu
deležu in skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju
Podjetij. Začasne deleže določijo sporazumno vsi omenjeni
lastniki Iz konta kapitala, letnih bilanc in drugih dokazil z uporabo zakonitih revalorizacijskih stopenj. Lastnina delavcev je
razlika med celotnim kapitalom in deleži kapitala drugih lastnikov.
V upravni odbor so lastniki dolžni povabiti tiste svoje upnike,
dobavitelje, banke, občine, pri katerih imajo zapadle, nevračljive dolgove ali odložene dajatve in prispevke. Upniki so
dolžni sodelovati v upravnih odborih dolžnikov. Število mest
za upnike v upravnem odboru mora biti sorazmerno razmerju
dolgov in knjižne ali ocenjene vrednosti kapitala.
Zaposleni v podjetju ali zavodu imajo pravico in dolžnost
izvoliti v upravni odbor najmanj tri predstavnike zaposlenih.
IV. OBLIGACIJSKA RAZMERJA
5. člen
Vse pravne osebe so dolžne zavarovati plačila svojih izdelkov
In storitev, ki jih opravljajo na ozemlju Republike Slovenije ali
v tujini, vključujoč države bivše Jugoslavije in Sovjetske
zveze. Zavarovanje so dolžne opraviti z akceptnimi nalogi.
v Sloveniji in z akreditivi pri poslovanju s tujino in drugimi
državami bivše Jugoslavije.

7. člen
Pri poravnavanju plačil morajo podjetja in zavodi upoštevati
naslednji vrstni red:
1. zajamčeni osebni dohodki za vse zaposlene na plačilni dan,
2. davki in prispevki,
3. razlika osebnih dohodkov po tem zakonu, ki je lahko
izplačana najpogosteje tedensko,
4. neporavnane, zapadle obveznosti do upnikov,
5. plače po kolektivnih in drugih pogodbah.
Država posodi manjkajoča sredstva za izplačilo zajamčenega
osebnega dohodka vsem zaposlenim v tistih pravnih osebah,
ki ob dnevu izplačila nimajo lastnih sredstev. Taka pravna
oseba mora vrniti izposojena sredstva proračunu ter plačati
vse dajatve in prispevke nanje, predno izplača dodatne
osebne dohodke.
8. člen
Pravne osebe, ki imajo zapadle dolgove pri eni od poslovnih
bank Slovenije, poslovanja ne morejo preusmeriti na druge
banke. Banka - upnica prijavi svojo zahtevo Službi družbenega knjigovodstva, ki o tem obvesti preko Združenja bank
Slovenije vse ostale banke. V primeru, ko ima podjetje
zapadle dolgove pri več bankah, mora poslovati preko banke,
ki je največja upnica - ta banka mora prilive nakazovati
drugim bankam - upnicam skladno z deleži dolga. Blokirane
pravne osebe smejo najemati tuje kredite samo z dovoljenjem
tako določene banke - največje upnice.
Z izjemo v prvem odstavku omenjene banke, ostale banke na
teritoriju Slovenije ne smejo poslovati s komitenti, za katere je
Združenje bank Slovenije poslalo obvestilo o nelikvidnosti.
V. SOUDELEŽBA NA DOBIČKU
9. člen

t
Podjetja, ki nimajo zapadlih dolgov in so ustvarila dobiček, ki
presega 12% obresti na družbeni kapital, lahko ne glede na
določila zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja plač
razdelijo zaposlenim za plače do polovice presežnega
dobička nad omenjenimi 12%.
VI. POKOJNINE
10. člen

6. člen
Pravna oseba, ki ni poravnala zapadlih obveznosti do države
in do upnikov ali ni izpolnila svojih pogodbenih obveznosti,
lahko Izplača prvi mesec po uveljavitvi tega zakona največ
90% mase povprečnih osebnih dohodkov po zakonu o načinu
obračunavanja in izplačevanja plač. V naslednjih mesecih se
masa osebnih dohodkov zmanjšuje dodatno za 2% mesečno
vse do popolnega izplačila vseh upnikov.

Povprečna pokojnina za polno delovno dobo ne sme preseči
86% povprečne plače zaposlenih in nezaposlenih v gospodarstvu in se obračunava na osnovi ponderiranega povprečja
plač zaposlenih v gospodarstvu in nadomestil brezposelnim
iz prejšnjega meseca.

Pri notranji delitvi plač posamezniku ne sme biti izplačano
manj, kot je zajamčeni osebni dohodek delavca, povečan za
delež dodatkov za delovno dobo, nočno, nedeljsko, praznično
•n nadurno delo. Tako se plačni razponi v podjetju postopno
znižujejo, vse dokler podjetje ni sanirano ali se najvišji osebni
dohodek ne izenači z zajamčenim.

11. člen

če osebni dohodki vseh zaposlenih padejo pod zajamčeni
osebni dohodek, je Služba družbenega knjigovodstva dolžna
Pričeti s stečajnim postopkom.
Pravne osebe lahko razlike med plačami po zakonu o načinu
obračunavanja in izplačevanja plač in dejanskimi plačami po
'em zakonu uporabijo za lastninjenje svojih podjetij ali zavodov po določilih zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij Na te razlike se ne plačuje davek na dobiček.
priloga poročevalca

VI. KAZENSKE DOLOČBE
Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev se kaznuje predsednik
vlade ali minister, ki prekorači omejitve ali roke iz 3. člena
tega zakona.
12. člen
Z denarno kaznijo poprečne zadnje mesečne plače vseh
zaposlenih se kaznuje pravna oseba, ki ne imenuje upravnega
odbora v roku in na način, ki je določen v 4. členu tega
zakona.
Z denarno kaznijo v višini njene zadnje mesečne plače se
kaznuje tudi odgovorna oseba, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
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13. člen

15. člen

Z denarno kaznijo v višini desetkratnika prekoračene mase
plač vseh zaposlenih se kaznuje pravna oseba, ki prekorači
omejitve iz 6. ali 9. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo povprečne zadnje mesečne plače vseh
zaposlenih se kaznuje banka ali pravna oseba, ki posluje
v nasprotju z 8. členom tega zakona.

Z denarno kaznijo v višini trikratnika njene zadnje mesečne
plače se kaznuje tudi odgovorna oseba, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo v višini njene zadnje mesečne plače se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje
iz prejšnjega odstavka.

14. člen

16. člen

Z denarno kaznijo v višini neporavnanega računa se kaznuje
pravna oseba, ki krši vrstni red vplačil iz 7. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev se kaznuje predsednik
sklada za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če prekorači
omejitve ali roke iz 9. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo v višini njene zadnje mesečne plače se
kaznuje tudi odgovorna oseba, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.

OBRAZLOŽITEV
Pričujoči zakon ponovno postavlja kontrolni organ - upravni
odbor, ki ga bodo sestavljali znani lastniki kapitala zunaj
podjetja (banke, upniki, država, bivši lastniki, drugi vlagatelji)
in notranji lastniki (tisti delavci, ki so z nizkimi plačami več
desetletij ustvarjali akumulacijo in je tudi v hudih časih niso
trošili). Zakon uporablja načelo zastopanja po deležu vloženega kapitala in je odločna priprava na privatizacijo.
Javna poraba je z zakonom zmanjšana od 49% na 43% BDP,
odpravljen je tekoči proračunski primanjkljaj in ustavljeno je
naraščanje javnega dolga. Predlog zakona zahteva od pravnih
oseb večjo finančno disciplino z zavarovanjem plačil in s prisilnim poravnavanjem obveznosti. To dosega tako, da postavlja obveznost plačila zapadlih terjatev pred izplačila plač nad
zajamčenimi, enako za vse zaposlene od snažilke do direktorja. S postopnim prehodom od sedanjih na zajamčene plače
zakon omili discipliniranje pri zadolženih in nelikvidnih
podjetjih in zavodih.
Predloženi zakon znižuje *plače v podjetjih in zavodih, ki
poslujejo z izgubo in preprečuje prelivanje kapitala v plače
povsod tam, kjer podjetja poslujejo živijo od lastne substance.

Zakon postopno uvaja profitni način gospodarjanja, brez
katerega ne bo sanacije gospodarstva in tudi ne njegovega
prestrukturiranja. Zakon bo ustvaril ugodnejše pogoje za
investiranje domačega in tujega kapitala, zmanjšal bo recesijo, rast brezposelnosti in propadanje podjetij.
Plače nelikvidnih podjetij bodo takoj znižane za 10%, nato
vsak mesec še za 2%, dokler ne bodo upniki poplačani. S tem
se bo izboljšala likvidnost gospodarstva, obresti bodo padle,
stroški poslovanja se bodo znižali, položaj izvoznikov se bo
izboljšal in ustvarjeni bodo pogoji za nov konjunkturni krog.
Zakonska rešitev ne znižuje najnižjih plač, temveč zmanjšuje
razpone in je s tem pravična, saj so višje plačani delavci in
uslužbenci tudi bolj odgovorni za slabo poslovanje.
Zakon odpravlja sedanjo vezavo pokojnin na plače preostalih
zaposlenih. Pokojnine postanejo resnično odvisne od prejemkov aktivnega prebivalstva, kot je zakonsko opredeljeno.
Zakon omogoča normalizacijo razmerij med sektorji z izničenjem vpliva renominacij, novih sistemizacij, podržavljenja
dejavnosti in previsoke javne porabe. Vladi daje predah in
možnost, da bolje uredi sedanje razmere.

Pismo generalnega sekretarja vlade Republike Slovenije Mirka Bandlja predsedniku komisije za gospodarstvo Državnega sveta Republike Slovenije
V zvezi z vašo zahtevo z dne 16.4.1993 in 9. 6.1993, da Vlada
Republike Slovenije zavzame stališče do pobude oziroma
zakona o zavarovanju družbenega kapitala dr. Petra Glaviča,
vam sporočamo, da po našem mnenju 56. člen zakona
o Državnem svetu ni ustrezna podlaga za takšno zahtevo, saj
Državni svet oziroma njegova delovna telesa lahko zahtevajo
le pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo
(tudi delovna telesa Državnega zbora lahko zahtevajo od

vlade le podatke in posamezne dokumente, ki so pomembni
za oblikovanje politike in zakonov ali za ugotavljanje učinkovitosti njihovega uresničevanja). Take zahteve Državnega
sveta morajo priti preko Državnega zbora. Kljub temu smo
zahtevo odstopili Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj,
ki je dalo o navedenem zakonu svoje mnenje in mnenje
Zavoda RS za makroekonomske analize in razvoj, ki vam ju
pošiljamo v prilogi.

Mnenje Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Zavoda za makroekonomske analize in razvoj na
pobudo dr. Petra Glaviča za sprejem zakona o zavarovanju družbenega kapitala
Namen zakona o zavarovanju družbenega kapitala je preprečiti uničevanje družbenega kapitala in onemogočiti izplačevanje nezasluženih plač iz tega kapitala. Zakon želi tudi prispevati k odpravi nelikvidnosti ter inflacije.
Zakon brez dvoma temelji na oceni sedanjega in minulega
stanja v državi in predlaga vrsto ukrepov, ki naj bi posegli
v mnoga področja, ki jih urejajo drugi zakoni. Zato se postavlja vprašanje do kakšne mere je smiselno in možno z enim
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samim zakonom urediti istočasno vse probleme v zvezi z delovanjem gospodarstva, gospodarsko politiko, kot tudi privatizacijo.
Zakon tako posega na področje urejanja fiskalnega sistema in
fiskalne politike, pri čemer mimo obstoječe zakonodaje
določa maksimalen obseg javne porabe kot tudi spremenjen
koncept integralnega proračuna. Mimo napovedanega
zakona o razporeditvi kupnine za družbeni kapital v postopku
privatizacije določa to kupnino kot vir proračunskih sredstev.
priloga poročevalca

Po predlaganem zakonu naj bi se ustanavljali v podjetjih
upravni odbori v katerih bi zaposleni delavci bili edini predstavniki preostalega družbenega kapitala, kar uvaja svojski
sistem samoupravljanja.
Zakon posega tudi na področje urejanja dohodkovne politike,
tako da omejuje izplačevanje osebnih dohodkov v družbenih
podjetjih, pri čemer je linearen in ne upošteva posebnosti
različnih dejavnosti in podjetij, kot tudi ne obstoječe ureditve
na tem področju.
Zakon posega tudi na področje pokojnin in njihovo povprečje
ureja v odnosu na ponderirano povprečje plač zaposlenih
v gospodarstvu. Predlog zakona posega tudi na področje
urejanja odnosov med poslovnimi bankami in podjetji.
Na koncu naj opozorimo, da je pretežni del zgoraj omenjenih
predlaganih rešitev že vsebovanih v obstoječi in spremenjeni
zakonodaji po posameznih področjih, ob tem da je že sprejet
tudi zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij in da se je
tudi že začelo lastninjenje po tem zakonu, pri čemer je v tem
zakonu posvečena posebna pozornost problema oškodovana

družbenega kapitala. Menimo, da je v času izvajanja zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij potrebno vso pozornost posvetiti predvsem njegovi čimhitrejši izvedbi ob upoštevanju v zakonu že vsebovanih meril, ki naj bi preprečila
oškodovanje družbenega kapitala. Sprejem predloga zakona
o zavarovanju družbenega kapitala ne bi samo posegel v že
sprejeti zakon o lastninskem preoblikovanju in porušil strokovni in politični konsenz ob sprejetju tega zakona ampak bi
posegel tudi v zakonodajo na drugih področjih urejanja
makroekonomske politike in sistema.
Vsekakor smo mnenja, da bi bilo za sprejem predlaganega
zakona potrebno doseči nov konsenz v državnem zboru, to pa
bi nedvomno zahtevalo bistveno več časa kot pa izvedba
lastninjenja po obstoječih predpisih. Z zmanjševanjem družbenega kapitala pod večinski delež v posameznih podjetjih,
pa bi po predlaganem zakonu ta zakon za ta podjetja ne veljal
več.
Sodimo, da bi posamezne predlagane rešitve bilo mogoče
uporabiti kot dopolnila oziroma spremembe sedaj veljavnih
zakonov na posameznih področjih.

1. Institucija varovanja le v kontekstu konzistentne makroekonomske politike in pravnega sistema

2. Upravičenost za proučitev ukrepov za povečanje finančne
discipline

Oblikovanje stališča Vlade Republike Slovenije o pobudi
člana Državnega sveta dr. Petra Glaviča je potrebno postaviti
v realen čas, s katerim pobuda ni računala. Proračun Republike Slovenije za leto 1993 je namreč že sprejet, sprejete so
spremembe Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
dogovori o socialnem partnerstvu so v teku, razvojni scenariji
so tudi pripravljeni do leta 1997. Obravnava gospodarskih
gibanj in perspektiv do leta 1997 nudi parlamentu celovit okvir
tako za pripravo jesenskega memoranduma, hkrati pa tudi
možnost, da se v pripravi proračunske politike za naslednje
leto in leto 1995 upoštevajo realne rešitve sistema (enačb), ki
jih pobuda na nekaterih področjih odpira, ne daje pa toliko
rešljivih enačb kot sicer našteva neznank (stroški poslovanja,
izboljšanje položaja izvoznikov, pogoji za nov konjunkturni
ciklus, v enem letu zmanjšanje javne porabe od 49% na 43%).
Ker so kritične predpostavke scenarija 1993 - 97, ne samo
zmanjšanje deleža javne porabe v GDP in realno zmanjšanje
domače privatne porabe, temveč tudi povečanje bruto nacionalnega varčevanja ob zmanjševanju pbstoječega plačilno
bilančnega presežka, bo doseganje pozitivne gospodarske
rasti seveda pogojeno s konzistentno makroekonomsko politiko (zlasti javnih financ, dohodkovne in monetarne), nikakor
pa ne z administrativnimi odloki (o 43% deležu proračuna,
glej 3. člen) in selektivnim zniževanjem davkov in prispevkov
izvoznikom, kar nasprotuje načelom davčne nevtralnosti
v tisti proizvodnji, ki je zaradi danosti in širših družbenih
interesov usmerjena pretežno na domači trg. Prav tako je
razumeti kot administrativni odlok predpis o meji doseganja
vsaj 12% dobička na družbeni kapital, ki šele omogoča
- izven sistema plač - delitev polovice presežnega dobička.
Nedopustno in skregano z obstoječo zakonodajo je tudi »inovacija« o pokojninah (10. člen), ki vpeljuje praktično nova
načela v pokojninski sistem.
Stališča Vlade glede poslanske pobude naj obvezno vsebujejo seznam veljavnih zakonov, ki bi bili kršeni oz. bi jih
- v primeru takega predloga - bilo potrebno preurediti
v postopku, ki bi trajal vzporedno ob že začetem lastninjenju.
To preurejanje in ne nazadnje tudi upravljanje podjetij in
zavodov (dokler ne pade delež družbenega kapitala na 49%)
ne bo šlo brez množice spremljajočih predpisov o določanju
deležev delavcev, bivši lastikov, države, sovlagateljev, itd., ki
bi verjetno samo povečevali transakcijske stroške ob preurejanju že napisanih pravil in postopkov.

Oblikovanje konzistentne makroekonomske politike je dokaj
širše kot jo je mogoče spraviti v okvir Zakona, ki nosi naslov
o zavarovanju družbenega kapitala. Geneza tega predloga
(str. 1) iz julija 1992 že sama po sebi dekoncentrira v členih 1,
3, 4, 9 in 10 predstavljeno zamisel v svojevrsten »mix« makroekonomske politike, ki se preprosto ne more urejati samo
skozi Zakon o zavarovanju družbenega kapitala. Je lahko le
individualna predstava makro urejanja, v katerem naj potekajo procesi obligacijskih razmerij (poglavje IV). Ožja in sprejemljiva pobuda o vsebini Zakona o zavarovanju družbenega
kapitala je torej v členih 5-8, kar bi sledilo tudi iz ene strani
obrazložitve (stran 9): večja finančna disciplina z zavarovanjem plačil in s prisilnim pozavarovanjem obveznosti, ki bi
glede na vrstni red (7. člen) zniževal plače v podjetjih
z izgubo. Ta predstava je optimistična: vodila naj bi k ugodnejšim pogojem za investiranje; zmanjšala pa recesijo, rast
brezposelnih in propadanje podjetij. Niso pa našteti spremljajoči pojavi procesa zavarovanja plačil, ki bi v mnogih podjetjih
povzročali stopnjevanje socialnih nemirov, saj pobuda premalo upošteva katastrofalne posledice hitrega krčenja trga.

priloga poročevalca

3. Procedura
Stališče Vlade o pobudi bo oblikovano ob mnenjih več vladnih resorjev, kjer ima odločilno besedo zakonodaja in njena
zamisel o konstruktivnem izpopolnjevanju gospodarskega
dela pravne zakonodaje: torej kar je že sprejeto ali je na poti
uresničevanja, naj ne podiramo! Uresničevanje pa je
potrebno pospeševati, da bi bili transakcijski stroški kar najmanjši.
Priprava proračunskega memoranduma za leto 1994 lahko
upošteva določene ideje predlagane pobude, o kateri bi glede
na širšo tematiko o zavarovanju družbenega kapitala kot pa je
le zavarovanje plačil (obrazložitev za pobudo pripada predvsem zavarovanju plačil) podal stališče tudi vladni Ekonomski
svet. Tako bi lahko Vlada po treznem premisleku jeseni ponudila ob razpravi proračunskega memoranduma in predloga
samega proračuna tudi tiste ukrepe, ki so konzistentni s scenarijem makroekonomske politike in pravnim redom. V tem
niso izključeni tudi ukrepi zavarovanja družbenega kapitala,
sploh pa ne ukrepi povečanja finančne discipline. Pripravo
teh ukrepov in njihovo povezavo z izplačili osebnih dohodkov
pa lahko začne takoj.
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SKLEP
državnega sveta ob obravnavi predloga zakona o zavarovanju družbenega kapitala
Glede na odgovor generalnega sekretarja Vlade Republike
Slovenije, ki je z dopisom št. 000-04/93-1/1-8 dne 21. 7. 1993
posredoval mnenje Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ter mnenje Zavoda Republike Slovenije za makroekonom-

ske analize in razvoj k predlogu zakona o zavarovanju družbenega kapitala dr. Petra Glavića, je Državni svet Republike
Slovenije na 15. seji dne 30. 7. 1993 sprejel ob obravnavi
predloga zakona o zavarovanju družbenega kapitala naslednji

SKLEP:
1. Državni svet je sprejel umik predloga zakona o zavarovanju
družbenega kapitala.
2. Vlada Republike Slovenije naj uporabi določene ideje in
posamezne predlagane rešitve kot dopolnila oziroma spremembe sedaj veljavnih zakonov na posameznih področjih in
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tiste ukrepe, ki so konsistentni s scenarijem makroekonomske politike in pravnega reda ponudi v proračunskem memorandumu in predlogu proračuna za leto 1994. V njih naj
nameni posebno pozornost zavarovanju družbenega kapitala
in še posebej povečanju finančne discipline. Priprava teh
ukrepov in njihova povezava z izplačili osebnih dohodkov naj
se prične takoj.

priloga poročevalca

56. člen zakona o državnem svetu
~

državni svet in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi

telesi državnega zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove
pristojnosti

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu za izdajo zakona o upravi z osnutkom zakona
Komisija Državnega sveta za politični sistem je na seji, dne 30.
7. 1993, obravnavala predlog za izdajo zakona o upravi,
z osnutkom zakona, ki ga je Vlada Republike Slovenije predložila državnemu zboru.
Komisija je v razpravi ugotovila, da Ustava v prvem odstavku
120. člena izrecno določa, da organizacijo uprave, njene
pristojnosti in način imenovanja funkcionarjev, ureja zakon.
Hkrati tudi ustava dosledno loči med nalogami uprave in
nalogami služb lokalnih skupnosti, kar zahteva drugačno
ureditev nalog dosedanje uprave.
Zato predlagatelj v predloženem zakonu drugače od dosedanje ureditve, po kateri so funkcije državne uprave opravljali
republiški in občinski upravni organi, določa oblike in način
opravljanja nalog državne uprave na celotnem območju republike. Kot temeljno obliko zakon v skladu z ustavo opredeljuje
ministrstvo kot upravni organ, ki se ustanovi z zakonom za
posamezno ali med seboj povezana upravna področja, ki
imajo lahko v svoji sestavi upravne organe in organizacije.
Bistvena novost, ki jo je predlagatelj v zakonu predvidel, so
oblike decentraliziranega opravljanja nalog državne uprave,
to je vzpostavitev upravnih okrajev. Komisija podpira takšno
ureditev, vendar meni, da bi moral biti priložen tudi poseben
zakon o določitvi območij, za katere bodo upravni okraji
organizirani.
V stvarno pristojnost upravnih okrajev bo sodilo odločanje na
prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti, torej
tiste naloge, ki so jih doslej v zvezi z izvrševanjem zakonov
opravljali občinski upravni organi, kar komisija podpira.
Razmejitev državnih pristojnosti od pristojnosti lokalnih skupnosti bo potrebno izvesti s hkratnim obravnavanjem zakona
o lokalni samoupravi in zakona o upravi. Proces hkratne
obravnave obeh zakonov bo namreč šele pokazal, da bo za
nekatera področja šele s področnimi zakoni možno postaviti
razmejitev med zadevami, ki sodijo v državno pristojnost in
zadevami iz pristojnosti lokalnih skupnosti in da bo treba
opredeliti tiste zadeve iz državne pristojnosti, katerih opravljanje bo lahko preneseno na lokalne skupnosti (34. člen predloženega zakona) oziroma tiste, ki bodo prenesene v izvirno
pristojnost širših samoupravnih lokalnih skupnosti in mestnih
občin (140., 141. in 143. člen ustave).
Zato je uveljavitev predloženega zakona po mnenju komisije
časovno pogojena z ureditvijo lokalne samouprave z novim
zakonom, tako da določbe zakona o sistemu državne uprave
in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter o repu-

bliških upravnih organih za dosedanje občinske upravne
organe ostanejo v veljavi do roka, ki ga bo za ustanovitev
novih občin določil zakon o lokalni samoupravi.
Predvidene rešitve, ki naj bi urejale vprašanja v zvezi z vodenjem ministrstev in organov v njihovi sestavi naj bi v večji meri
kot doslej zagotavljale načelo enotnosti delovanja ministrstva. Zato naj bi zakon okrepil pooblastila ministra v odnosu
do organov v sestavi ministrstva.
S tem v zvezi komisija podpira rešitev, po kateri bi zakon
določal, da se v ministrstvu imenuje generalni sekretar, ki
neposredno pomaga ministru pri obravnavanju zadev in vodenju organa ter zagotavlja usklajevanje in kontinuiteto dela (29.
člen osnutka zakona). Predlagatelj zakona namreč utemeljuje
to rešitev s tem, da bi funkcija generalnega sekretarja zagotavljala kontinuirano strokovno delo v ministrstvih oziroma
v upravi kot celoti. Glede na to, da bi moral upravni aparat
delovati izključno strokovno in lojalno do legalne oblasti, je
seveda zagotavljanje kontinuiranega strokovnega dela in
s tem vzpostavitev strokovno močnega upravnega aparata
izrednega pomena za nemoteno opravljanje funkcij države.
Ob tem komisija poudarja, da bi zato morala biti funkcija
generalnega sekretarja izključno strokovna funkcija in ne bi
smela biti pogojena s strankarsko pripadnostjo.
Zakon naj bi nadalje urejal razmerja ministrstev, in sicer do
vlade, medsebojna razmerja, razmerja v ministrstvih in razmerja do organov lokalnih skupnosti. Komisija podpira rešitve, ki naj bi urejale medsebojna razmerja med ministrstvi,
v katerih je izrecno poudarjeno medsebojno sodelovanje med
ministrstvi. V dosedanji zakonodajni oziroma parlamentarni
praksi se je namreč dostikrat pokazala neusklajenost v delu
med posameznimi ministrstvi oziroma pomanjkanje nujno
potrebnih delovnih komunikacij med njimi.
Zakon naj bi urejal dve obliki nadzorstva, in sicer inšpekcijsko
nadzorstvo in nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov
v upravnem postopku. Glede inšpekcijskega nadzorstva naj bi
zakon vseboval skupne sistemske določbe, ki bi veljale za vse
inšpekcije, medtem ko bi nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov o splošnem upravnem postopku predstavljalo posebno
obliko nadzorstva, ki bi ga opravljalo le ministrstvo, pristojno
za upravo, neposredno pa bi te naloge opravljali upravni
inšpektorji. Komisija podpira krepitev nadzorstva nad izvrševanjem predpisov o splošnem upravnem postopku, saj predlagatelj zakona le-to utemeljuje z dosedanjimi negativnimi
izkušnjami, ki kažejo številne pomanjkljivosti in nezakonitosti
pri vodenju upravnih postopkov.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu za izdajo zakona o lokalnih volitvah z osnutkom zaltona
Komisija
državnega sveta za politični sistem je na seji, dne 30.
7
1993, obravnavala predlog za izdajo zakona o lokalnih
volitvah z osnutkom zakona, ki ga je predložila v obravnavo
Vlada Republike Slovenije.
Zakon na novo ureja volitve organov lokalnih skupnosti.
Zakon naj bi določil enodomna predstavniška telesa v občipriloga poročevalca

nah in način njihove izvolitve. Podrobno so urejene volitve
v občinske svete, volitve drugih organov pa se naslanjajo na
to ureditev.
Komisija meni, da bi bilo primerno določbe prvega dela, ki
urejajo status in organizacijo organov lokalne samouprave in
so sestavni del osnutka zakona o lokalni samoupravi (to so
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predvsem 5. do 8., 14., 17. do 21. člen tega zakona) v tem
zakonu črtati.
Komisija je pri obravnavi posameznih členov oblikovala
naslednja stališča:
K 4. členu
Vprašanje je, s katerim aktom bodo opredeljena »stalno naseljena« območja, kjer živi romska skupnost (predvsem to velja
za občino Trebnje in Grosuplje).
K 7. členu

oziroma proučiti smotrnost kombinacije volitev po obeh načelih.
Skladno z navedenim komisija predlaga uskladitev teh členov
s 7. členom tega zakona.
K 129. členu
Predlagamo, da se v drugem stavku namesto imena predlagatelja napiše »samostojni kandidat«, ker je ta opredelitev bolj
razpoznavna.
K 190. členu

Po tretjem odstavku 139. člena ustave se občina ustanovi
z zakonom, po prej opravljenem referendumu, s katerim se
ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. Določilo
tretjega odstavka prejudicira ustanovitev občine.
Ob tem naj še opozorimo, da je nujno sprejeti zakon, ki bo
določil potek takega specifičnega referenduma.
K 13. členu
Komisija predlaga črtanje drugega odstavka, ker ima razpust
občinskega sveta daljnosežne posledice in predstavlja vmešavanje državnih organov v lokalno samoupravo. Če ni sprejet
proračun, je potrebno uporabiti drugačne sankcije.
K 16. členu

Predlagamo, da 15-dnevni pritožbeni rok velja tudi na nadomestne volitve.
K 194. členu
Postavlja se vprašanje, ali krije občina tudi stroške za delo
Republiške volilne komisije.
K 197. členu
Ali je v primeru predčasnih volitev potrebno opraviti tudi
volitve za župana.
K 199. členu

Določilo prvega odstavka ni izvedljivo, ker mandat občinskega odbora ni usklajen z mandatom občinskega sveta.

Določilo prvega odstavka prejudicira dva ali več kandidatov,
sicer bi bila primernejša dikcija, da je izvoljen kandidat, za
katerega je glasovala večina volivcev, ki so glasovali.

K 31. členu

K 210. členu

Določilo drugega odstavka, ki se nanaša na aktivno volilno
pravico, je v nasprotju z načelom splošne in enake volilne
pravice, določenim v 6. členu.

Ugotavljamo, da bo edino za predsednika mesta Ljubljana
veljala določba o posrednih volitvah, zato predlagamo, da se
volitve le-tega opravijo tako, kot za župane (27. člen), to je
z neposrednimi volitvami.

K 49. členu
V četrtem odstavku bi bilo primernejše sklicevanje na
določbe, ki veljajo za predčasne volitve.
K 76. do 80. členu
Komisija predlaga poenostavitev določb tako, da bo določen
ustreznejši prag števila prebivalcev za volitve po večinskem
načelu (n. pr. 10.000 prebivalcev). Nad tem pragom pa je
potrebno iskati mejo za volitve po proporcionalnem načelu,

K 214. členu
\

Menimo, da ni rešeno vprašanje, kdo bo izvajal te volitve, saj
z prenehanjem veljavnosti zakona, nimamo več občinskih
volilnih komisij. Postavlja se tudi vprašanje izvajanja referenduma.
Zato predlagamo, da se dopolni prvi odstavek 210. člen tako,
da občinske skupščine imenujejo občinske volilne komisije
po določbah tega zakona.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu zakona o pravniškem državnem izpitu — druga
obravnava
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za politični
sistem je na seji, dne 9. 9. 1993, obravnavala predlog zakona
o pravniškem državnem izpitu (druga obravnava), ki ga je
predložila v obravnavo Vlada Republike Slovenije.

- da je opravil pravniški državni izpit in

Komisija predlaga, da se drugi odstavek 8. člena dopolni tako,
da se prvemu stavku, ki se glasi:

- da ima štiri leta praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik, od tega najmanj eno leto pri odvetniku.

»Prednost med prijavljenimi kandidati imajo kandidati, ki so
v času študija dosegli višjo povprečno oceno«

V 45. členu zakona o odvetništvu je opredeljen pojem odvetniškega pripravnika takole: kdor se pri odvetniku v skladu
z določbami tega zakona in posebnega zakona usposablja za
pridobitev pravice opravljati pravniški državni izpit, ima položaj odvetniškega pripravnika.

doda besedilo:
»in kandidati, ki so skladno s 45. členom zakona o odvetništvu
že opravili enoletno pripravniško prakso pri odvetniku.«
OBRAZLOŽITEV:
8. člen določa, kateri kandidati za sodno pripravništvo imajo
prednost pri zasedbi prostih mest.
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V 25. členu zakona o odvetništvu je določeno, da je odvetnik
lahko, kdor izpolnjuje med drugim pogoja,

Ob takem položaju je nujno, da se odvetniškemu pripravniku,
ki je opravil enoletno usposabljanje v odvetniški pisarni, brez
kakršnihkoli dodatnih pogojev omogoči takojšnje nadaljevanje z zakonom o pravniškem državnem izpitu in z zakonom
o odvetništvu predpisane pripravniške prakse na sodišču.
Za poročevalca je bil določen dr. Peter Čeferin.
priloga poročevalca

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu zakona o organizaciji ministrstev — prva obravnava
Komisija državnega sveta Republike Slovenije za politični
sistem je na seji, dne 9. 9. 1993, obravnavala predlog zakona
o organizaciji ministrstev, ki ga je predložila v obravnavo
Vlada Republike Slovenije.
Komisija ugotavlja, da se napovedana reorganizacija in drugačna opredelitev policije kot posebne formacije, napovedana ob sprejemanju zakona o Vladi Republike Slovenije, še
ni izvedla, zato je vprašanje, ali je primerno upravne naloge, ki
se še vedno opravljajo v okviru ministrstva za pravosodje, ob

nespremenjeni organizaciji ministrstva za notranje zadeve,
prenesti na to ministrstvo.
Glede na ustanavljanje vrste npvih organov v sestavi raznih
ministrstev, bi bilo s stališča porabe proračunskih sredstev in
obremenitve davkoplačevalcev potrebno podrobno prikazati
potreben obseg finančnih sredstev, potrebnih za novo oblikovanje ministrstev.
Komisija je za poročevalca določila predsednika dr. Ivana
Kristana.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu za izdajo kazenskega zakonika Republike Slovenije
z osnutkom zakonika
Komisija državnega sveta za politični sistem je na seji, dne 9.
septembra 1993, obravnavala predlog za izdajo kazenskega
zakonika Republike Slovenije z osnutkom zakonika, ki ga je
vlada predložila v obravnavo državnemu zboru.

določal kaznivo dejanje neupravičene uporabe tujega izuma,
predpisati tudi odvzem predmetov.

Komisija predlog za izdajo kazenskega zakonika in osnutek
zakonika podpira. Ob tem komisija meni, da bi moral predlagatelj zakonika v teku zakonodajnega postopka zagotoviti
vsem, ki delajo na področju kazenskega sodstva in ki bodo pri
svojem delu neposredno uporabljali določbe novega kazenskega zakonika, možnost, da podajo svoje pripombe in predloge k predlaganim rešitvam.

Komisija je podprla stališče prof. dr. Bavcona, da naj bi v tem
členu, ki naj bi določal kaznivo dejanje hudodelskega združevanja, sedanji drugi odstavek postal prvi odstavek, sedanji
prvi odstavek pa naj bi se črtal. Obenem komisija predlaga, da
se med kazniva dejanja, ki jih našteva sedanji drugi odstavek
294. člena, vključi tudi kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, ki naj bi ga določal 194. člen.

V zvezi s posameznimi določbami osnutka kazenskega zakonika daje komisija naslednja mnenja:

k 390. členu:

k 130. členu/peti odstavek:
Po mnenju komisije bi bilo primerno v petem odstavku tega
člena, ki naj bi predpisoval kazen zapora do treh let za tistega,
ki bi komu pomagal pri samomoru in bi le-ta samomor tudi
storil, pri tem pa bi bile podane posebne olajševalne okoliščine, določiti tudi možnost odpustitve kazni.

k 294. členu:

Komisija meni, da je predlagana določba 390. člena nejasna.
Iz te določbe namreč ni jasno razvidno, ali je njen namen
ohraniti v veljavi določbe kazenskega zakona Republike Slovenije, ki se nanašajo na kazniva dejanja, našteta v prvem
odstavku 390. člena.

k 234. in 236. členu:

V zvezi s tem je bilo postavljeno vprašanje izrecne razveljavitve določb dosedanje kazenske zakonodaje, kar je bilo začeto
že z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnega amandmaja
XCVI k ustavi Republike Slovenije in Temeljno ustavno listino
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

Po mnenju komisije bi kazalo v 234. členu, ki naj bi določal
kaznivo dejanje preslepitve kupcev, in v 236. členu, ki naj bi

Za poročevalca je komisija določila člana komisije g. Miroslava Cerarja.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu zakona o kazenskem postopku — prva obravnava
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za politični
sistem je na seji, dne 9. 9. 1993, obravnavala predlog zakona
o kazenskem postopku, ki ga je predložila v obravnavo Vlada
Republike Slovenije.
V razpravi so bila izpostavljena naslednja načelna vprašanja
in pripombe:
1
- Vprašanje procesnih sankcij za kršitve kazenskega
Postopka na škodo obdolženca kot sredstva za preprečevanje
zlorab, glede na to, da je v predloženem zakonu opuščena
določba, ki jo vsebuje veljavni zakon In ki določa, kaj je lahko
kot procesno gradivo podlaga sodbi, kaj pa ne. Po samem
zakonu bi morali odvzeti pravno veljavo procesnemu gradivu,
ki je bilo pridobljeno oziroma je posledica uporabe nedovoljenih sredstev ali metod.

2. Sporen je odnos državnega tožilca do ministra za pravosodje. Komisija opozarja na spornost določbe 19. člena, ki daje
ministru možnost, da z navodili usmerja politiko kazenskega
Pregona.
3. Glede vloge organov za notranje zadeve, ki delujejo kot
priloga poročevalca

organi odkrivanja kaznivih dejanj in ki morajo [Poskrbeti, da se
zavarujejo dokazi, ki bodo uporabljeni v kazenskem
postopku, je odprto vprašanje, da dejanja, ki jih opravijo ti
organi brez upoštevanja procesnih pravil, ne morejo imeti
sama po sebi pravnega učinka. Komisija opozarja na besedilo
drugega odstavka 159. člena, po katerem je pooblastilo preiskovalnega sodnika organom za notranje zadeve širše kot po
dosedaj veljavni zakonodaji.
4. Komisija opozarja, da določba 154. člena ni usklajena
z določbami 19. in 20. člena Ustave Republike Slovenije.
Ustava govori le o priporu, ki je v izključni pristojnosti
sodišča, ne pozna pa pravice pridržanja, ki je dana organom
za notranje zadeve. Pridržanje, kot oblika omejitve svobode,
mora biti v izključni pristojnosti sodišča.
5. Zahteva za varstvo zakonitosti ni sredstvo, ki bi bilo le
v ingerenci državnega tožilca Republike Slovenije, ampak jo
smeta vložiti tudi obsojenec in zagovornik. Komisija opozarja,
da je v tem primeru predlagatelj prezrl, da je smiselno, da je
zahteva za varstvo zakonitosti izključna pravica državnega
tožilca, ki mora skrbeti za zakonit postopek, ne more pa to biti
funkcija državljana. Poleg tega je za obdolženca predpisan
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rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti, kar pa je
v nasprotju z izenačeno vlogo, ki naj bi jo imela državni tožilec
in obsojenec.
Glede na povedano menimo, da bi bilo potrebno ustrezno
prilagoditi tudi 414. člen.
K posameznim določbam zakona je komisija sprejela naslednje pripombe, mnenja in stališča::
- k 7. členu (drugI odstavek):
Komisija predlaga, naj bi stranke in drugi udeleženci
v postopku bili dolžni podajati vloge v jeziku in pisavi, ki je pri
sodišču v uradni rabi.
- k 19. členu:
Če bo sprejet drugi odstavek tega člena, naj bo sprejeta
varianta I., ne pa prvi odstavek tega člena. Varianta III. naj se
črta, ker gre v danem primeru za vmešavanje izvršilne oblasti
v delo pravosodja oziroma za vmešavanje politike v delo
pravosodnih organov.
- k 66. členu (četrti odstavek):
Ker v predlaganem zakonu pojem odvetniškega pripravnika
ne obstaja, bi bilo ustreznejše besedilo četrtega odstavka 66.
člena naslednje:
»Za zagovornika se sme vzeti samo odvetnik, njega pa lahko
nadomestujeta odvetniški kandidat in odvetniški pripravnik.
Če teče postopek za kaznivo dejanje, za katero se sme po
zakonu izreči kazen zapora nad 5 let, sme odvetnika nadomestovati odvetniški kandidat, odvetniški pripravnik pa le, če ima
državni izpit. Pred Vrhovnim sodiščem sme biti zagovornik
samo odvetnik.«
- k 67. členu (prvi odstavek):
Ta določba je sporna, ker je najprej v nasprotju z 12. členom,
ki določa, da se lahko obdolženec brani sam ali pa s pomočjo
zagovornika, ki si ga sam izbere izmed odvetnikov.1
V nasprotju pa je tudi s 4. členom, ki med drugim določa, da si
lahko zagovornika svobodno izbere. Če je sporna možna
kolizija interesov dveh ali več soobdolžencev, ki jih zagovarja
isti zagovornik, potem komisija predlaga, da bi se ta člen
glasil:
»V isti kazenski zadevi lahko dva ali več soobdolžencev zagovarja isti zagovornik, razen če imajo ti soobdolženci nasprotujoče si interese v tej kazenski zadevi.«
- k 135. členu:
V zvezi z nekaterimi nejasnostmi glede imunitete in napačno
uporabo 139. člena sedanjega zakona o kazenskem
postopku, je potrebno proučiti, ali formulacija tega člena
ustreza in v celoti pokrije določbo drugega odstavka 83. člena
ustave.
- k 148. členu:
V zvezi s posegi v posameznikovo zasebnost naj predlagatelj
prouči določbo tega člena, ki določa pogoje, v katerih primerih se na podlagi odločbe sodišča za določen čas ne upošteva
tajnost komuniciranja s tehničnimi sredstvi. Po predlaganem
besedilu zadostuje, da so podani razlogi za sum, da gre za
kaznivo dejanje. Vprašljivo je namreč, ali je poseg v tako
pomembno dobrino kot je posameznikova pravica do zasebnosti, dopusten na podlagi utemeljenega suma, ali pa zadostujejo že razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje,
saj bi šele s podatki, zbranimi s kontrolo komunikacijskih
sredstev, bilo mogoče pridobiti dovolj podatkov, ki bi izkazovali utemeljenost suma kaznivega dejanja.
- k 150. členu:
V prvem odstavku tega člena je pojem »podatki o osebi«
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premalo določen in ga je možno različno razlagati. Sodišče
pri odločanju namreč nujno potrebuje podatke o imenu in
priimku osebe, naslovu stalnega ali začasnega prebivališča,
rojstne podatke, podatke o državljanstvu, poklicu in o zaposlitvi.
— k 172. členu (četrti odstavek):
Po mnenju komisije ni ustrezno, da morajo zagovornik,
obdolženec ali državni tožilec izrecno zahtevati, da so navzoči
pri zaslišanju prič. Preiskovalni sodnik bi jih moral biti dolžan
vabiti že po samem zakonu. Komisija predlaga, da se četrti
odstavek tega člena glasi:
»Tožilec, obdolženec in zagovornik so lahko navzoči pri zaslišanju priče. Preiskovalni sodnik je dolžan na zaslišanje priče
vabiti tožilca in obdolženca, če pa ima obdolženec zagovornika, je dolžan preiskovalni sodnik na zaslišanje priče vabiti
njega. Oškodovanec sme biti navzoč pri zaslišanju priče
samo, če je verjetno, da priča ne bo prišla na glavno obravnavo.«
— k 177. členu (prvi odstavek):
Nedopustno je, da državnega tožilca noben člen ne omejuje,
da bi si lahko po želji ogledal vse spise v času preiskave,
obdolženec in zagovornik pa si lahko po tem členu ogledata
spise ipd. le v primeru, da preiskovalni sodnik spozna, da je to
koristno za postopek. Preiskovalni sodnik nima kaj spoznavati, ali je koristno za postopek, da si obdolženec in zagovornik ogledata spise, pač pa obdolženec in zagovornik presojata, kaj je koristno za uspešno obrambo v konkretni kazenski
zadevi. Komisija predlaga, da se prvi odstavek 177. člena
glasi:
»Tožilec, obdolženec in zagovornik si lahko ves čas trajanja
preiskave ogledajo predmete in spise, ki se nanašajo na
kakršnekoli dokaze v kazenskem postopku.«
— k 371. členu (tretji odstavek):
Komisija meni, da je prisotnost npr. zagovornika na seji drugostopnega sodišča nepotrebna, če dejansko ta nima nobenih pravic v postopku. Po mnenju komisije bi moral imeti tako
zagovornik, kot tožilec pravico, da pojasni trditve v pritožbi
oziroma odgovoru nanjo ter dopolni poročilo sodnika poročevalca, ne da bi ga lahko predsednik senata enostavno utišal.
Komisija predlaga, da se tretji odstavek 371. člena glasi:
»Seja senata se začne s poročilom sodnika poročevalca o stanju stvari. Senat lahko zahteva od strank, ki so navzoče na
seji, potrebna pojasnila v zvezi z navedbami v pritožbi.
Stranke pa lahko pojasnijo trditve v pritožbi oziroma odgovoru na pritožbo in lahko tudi dopolnijo poročilo sodnika
poročevalca.«
— k 195. členu (četrti odstavek):
Določilo tega odstavka je nekakšen nadomestek za priporni
razlog »vznemirjanje javnosti«. V obrazložitvi osnutka je predlagatelj sam navedel, da ta odstavek predstavlja nevarnost, da
bi se ta določba v praksi uporabljala kot prikrita oblika obveznega pripora zaradi teže kaznivega dejanja in da je vprašljiva
skladnost te določbe z določbo 5. člena Evropske konvencije
o človekovih pravicah. Komisija predlaga, da se to določilo
črta in se sprejme varianta.
— k 201. členu (peti odstavek):
Komisija predlaga, naj pripor traja dve leti in ne tri leta, saj bi
bil tudi takšen rok dovolj dolg za dokončanje postopka.
— k 354. členu (prvi odstavek):
Komisija ugotavlja, da je vprašljivo, če je določilo tega
odstavka v skladu z 20. členom ustave, zato predlaga, da se ta
odstavek črta in se sprejme varianta.
— k 413. členu:
Komisija predlaga, naj se doda varianta (3), ker naj bodo
možnosti za popravo napak najbolj široko odprte.
priloga poročevalca

- k 426. členu:

- k 509. členu (sedmi odstavek):

V primeru, če bo sprejet član 156. a, komisija predlaga črtanje
tega člena.

Komisija predlaga, da se besedilo tega odstavka v zadnjem
stavku glasi tako:
»na vzajemnost« in ne na »mednarodno pogodbo«.

- k 433. členu:
Komisija predlaga, da se črta drugi odstavek tega člena,
v izogib kakršnimkoli pomislekom o nepristranosti sojenja.

Komisija meni, da vseh meddržavnih razmerij ni mogoče tako
hitro urediti, da bi se lahko sklicevali na mednarodne
pogodbe in bi bila dovolj vzajemnost.
Za poročevalca je komisija določila dr. Petra Čeferina.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu zakona o sodiščih — prva obravnava
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za politični
sistem je na seji, dne 9. 9. 1993, obravnavala predlog zakona
o sodiščih, ki ga je predložila v obravnavo Vlada Republike
Slovenije.
Komisija je bila seznanjena z »Upravičenim pozivom sodnikov« in »Javnim pozivom za demokratično podporo«, ki ga je
posredoval predsednik Slovenskega sodniškega društva,
mag. Ivan Bele, s pisnimi pripombami, ki so jih posredovali
Sodišče združenega dela Republike Slovenije, Republiški
senat za prekrške, Društvo sodnikov za prekrške Slovenije in
sodniki za prekrške iz občin Celje, Velenje in Dravograd ter
s stališčem Skupščine občine Slovenj Gradec.
Glede določb, ki jih vsebuje 5. poglavje osnutka zakona, bi
bilo po mnenju komisije smotrneje, da bi predlagatelj v enem
zakonu združil materijo, ki bi urejala sodišča in opredeljevala
vse temeljne institute sodstva ter položaj sodnikov.
Komisija meni, naj bi se za področje prekrškov organiziralo
specializirano sodišče.
Komisija meni, da bi morale vse spremembe na področju
sodstva v celoti izhajati iz načela delitve oblasti. Zato je
potrebno proučiti določbe v osnutku zakona, ki sodni svet
podrejajo izvršilni veji oblasti, prav tako pa pravico ministra za
pravosodje, da imenuje in razrešuje predsednike sodišč, saj
se s tem v določeni meri vzpostavlja hierarhija med ministrom
za pravosodje in sodstvom.

K posameznim členom osnutka zakona je komisija oblikovala
naslednje pripombe oziroma mnenja:
k 24. členu, četrti odstavek:
Potrebno je določiti najnižje število glasov (vstopni prag) in
sicer v odvisnosti od večine vseh volilnih upravičencev iz
drugega odstavka 21. člena. Po mnenju komisije bi zadostovalo najmanj 25% glasov volilnih upravičencev.
k 111. in 112. členu:
Komisija predlaga predlagatelju naj prouči, ali je pri predlagani organizaciji okrajnih in okrožnih sodišč v celoti zagotovil
državljanom nivo najmanj dosedanje dostopnosti sodnega
varstva. V zvezi s tem komisija podpira stališče Skupščine
občine Slovenj Gradec o ustanovitvi okrožnega sodišča za
Koroško.
★ * ★
Po razpravi je komisija oblikovala sklep, ki ga naj sprejme
Državni svet ob obravnavi predloga zakona o sodiščih:
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, naj ponovno pretehta zelo utemeljenje pripombe, ki
jih je posredovalo Slovensko sodniško društvo in jih Vlada
Republike Slovenije pri pripravi zakonodaje za področje sodstva doslej ni upoštevala, ker gre za vprašanje, ki kot temeljna
zadevajo neodvisnost sodstva.
Za poročevalca je komisija določila Mira Cerarja.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu zakona o sodniški službi - prva obravnava
Komisija državnega sveta za politični sistem je na seji, dne 9.
9 1993, obravnavala predlog zakona o sodniški službi (prva
obravnava), ki ga je predložila v obravnavo Vlada Republike
Slovenije.

posledic, ki bodo po tem zakonu nastale zaradi novih izjemnih pravic za sodnike na področju pokojninske ureditve. Te
pravice predstavljajo znaten obseg sredstev, ki jih je potrebno
zagotoviti v državnem proračunu.

Komisija se je seznanila s pripombami Slovenskega sodniškega društva, Vrhovnega sodišča, Sodišča združenega dela
Republike Slovenije in Republiškega senata za prekrške.
Komisija meni, da bi bilo primerno materijo tega zakona
združiti z zakonom o sodiščih, ki vsebuje le načelne določbe
o sodnikih (V. poglavje zakona). Res je, da bi bil zakon
obsežnejši, vendar bi vseboval vso materijo, ki opredeljuje
status in organizacijo sodišč in sodnikov, na enem mestu.

Komisija ima k posameznim členom osnutka zakona še
naslednje pripombe:

Komisija meni, da je potrebno v nadaljevanju zakonodajnega
postopka predvsem doreči status in organizacijo na področju,
ki ga sedaj pokrivajo sodniki za prekrške. Zato komisija podpira pripombe Društva sodnikov za prekrške z dne 13. 7. 1993
ter Republiškega senata za prekrške z dne 19. 7. 1993 za
organiziranje specializiranih sodišč.
Komisija priporoča predlagatelju zakona, da ponovno pretehta vsa temeljna vprašanja, ki se nanašajo na problem
delitve oblasti in na katera opozarja že sodni svet.
Komisija predlaga posebno natančno proučitev finančnih
priloga poročevalca

K naslovu zakona:
Glede na uvodno pripombo oziroma predlog, da bi celotno
problematiko uredili v enem zakonu komisija meni, da bi bil
naslov enotnega zakona: »Zakon o sodnikih in sodiščih«.
K 1. členu:
Drugi odstavek naj se črta, ker ureja nov institut »službeno
razmerje«.
K 14. členu:
Komisija meni, da drugi odstavek ne sodi v ta zakon, ki ureja
le položaj sodnikov.
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K 44. členu:

K 91. členu:

Menimo, da je potrebna konkretizacija tega določila tako, da
bo n. pr, opredeljena izjema za stavko.
K 45. členu:

Menimo, da ni primerna določba v prvem odstavku, ki določa
disciplinsko sankcijo premestitve na sodišče enakega položaja v drugem kraju. Lahko bi šteli, kot da je to sodišče, ki mu
bodo dodeljeni disciplinsko kaznovani sodniki, manj vredno.

Glede na določbo 133. člena ustave, bi bilo potrebno našteti
še »člane državnega sveta«, saj je državni organ tudi Državi
svet Republike Slovenije.

K 96. členu:

K 49. členu:

Komisija predlaga, da se pristojnega disciplinskega tožilca
izbere izmed sodnikov.

Komisiji se postavlja vprašanje smiselnosti posebne ureditve
izven plačilnih skupin in plačilnih razredov, ki naj bi veljala za
predsednike sodišč.

Komisija je za poročevalca določila državnega svetnika g.
Miroslava Cerarja.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu zakona o obrambi - prva obravnava
Komisija državnega sveta za politični sistem je na seji, 9.
septembra 1993, obravnavala predlog zakona o obrambi (prva
obravnava), ki ga je vlada predložila v obravnavo državnemu
zboru.
Komisija se je pri obravnavi predloga zakona najprej osredotočila na tiste predlagane rešitve, ki se nanašajo na pristojnosti državnih organov glede obrambe države. S tem v zvezi se
namreč postavlja vprašanje, ali so te pristojnosti v predlogu
zakona ustrezno opredeljene in razmejene. Po mnenju komisije v predlogu zakona manjka opredelitev položaja oziroma
funkcije vrhovnega poveljnika obrambnih sil. Ustava v 102.
členu določa le, da je vrhovni poveljnik obrambnih sil predsednik republike, zato bi po mnenju komisije moral zakon
precizno opredeliti to funkcijo predsednika republike. Predlog zakona pa to ustavno določbo le povzema v 85. členu
v poglavju o vodenju in nadzoru obrambe države, s tem da naj
bi 40. člen določal obveznosti Ministrstva za obrambo do
vrhovnega poveljnika obrambnih sil. V podpoglavju o slovenski vojski v okviru poglavja o obramnih silah pa je predvidena
rešitev, po kateri naj bi minister za obrambo vodil slovensko
vojsko preko Generalštaba (41. člen), vojaško poveljevanje
s podrejenimi poveljstvi, enotami in zavodi pa naj bi bilo>
v pristojnosti načelnika Generalštaba in drugih poveljnikov
(prvi odstavek 42. člena). Zato komisija meni, da bo treba
v teku zakonodajnega postopka navedene rešitve še proučiti
glede na določbo 102. člena ustave.
Prav tako komisija izraža pomislek glede predvidene rešitve
v četrtem odstavku 86. člena, po kateri na bi za usklajevanje
nalog v zvezi z izvajanjem obrambe države vlada imenovala
Svet za nacionalno varnost kot posvetovalni in usklajevalni
organ. Po mnenju komisije bi kazalo v teku zakonodajnega
postopka proučiti, ali takšen organ ne bi sodil bolj k predsedniku republike kot vrhovnemu poveljniku obrambnih sil.
V komisiji je bilo izraženo tudi mnenje, da predlog zakona
v nekaterih delih odslikava trenutne politične razmere in
spore. K ostalim določbam predloga zakona daje komisija
naslednja mnenja:
k 44. členu:
V komisiji je bil izražen pomislek tako glede primernosti
rešitve, predvidene v prvem odstavku tega člena, po kateri naj
bi načelnika Generalštaba imenovala vlada na predlog ministra za obrambo, kot tudi glede primernosti rešitve, predvidene v drugem odstavku, po kateri bi moral načelnik Generalštaba ob imenovanju ministra za obrambo le-temu ponuditi
svoj odstop. V zvezi s tem je bilo izraženo mnenje, da funkcija
načelnika Generalštaba ni politična funkcija in da bi pri njegovem imenovanju morali odločati izključno kriteriji strokovnosti. Ob tem je bilo izraženo tudi mnenje, da bi kazalo še
proučiti, ali je izraz »generalštab« najbolj ustrezen izraz za
vodilno institucijo slovenske vojske.
k 46. členu:
Po četrtem odstavku tega člena bi minister za obrambo lahko
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določil, da se vojaška služba opravlja tudi na določenih delovnih mestih v Ministrstvu za obrambo ali v drugih državnih
organih na predlog predstojnikov teh organov. V komisiji je
bilo izraženo mnenje, da bi bilo primerneje, če bi zakon
določal, kdaj se vojaška služba opravlja tudi v drugih državnih
organih, kot pa da bi o tem odločal minister za obrambo.
k 47. členu:
V zvezi s tem členom je bilo postavljeno vprašanje, ali predlog
zakona ponuja dovolj jasno opredelitev vojaške osebe, oziroma, ali iz predloga zakona dovolj jasno izhaja, kateri subjekti, ki jih predlog zakona omenja v drugih členih, se štejejo
za vojaške osebe.
k 87. členu:
Po drugem odstavku tega člena naj bi vlada imenovala koordinacijske skupine tudi za operativno usklajevanje vojaške in
civilne obrambe na posameznih območjih države. Po mnenju
komisije v zakonu ne bi kazalo obligatorno predpisovati imenovanja teh skupin, ampak bi bilo primerneje dati vladi možnost, da jih lahko imenuje po potrebi.
k 101. členu:
Po drugem odstavku tega člena bi minister za obrambo predpisal ukrepe in postopke za zagotavljanje varstva pred požarom, varnosti in zdravja delavcev pri delu za dela na področju
obrambe, pri katerih se ne uporabljajo splošni predpisi.
V zvezi s tem je bilo v komisiji izraženo mnenje, da zakon ne bi
smel izključevati splošnih predpisov, oziroma da bi moral
določati, da se poleg splošnih predpisov uporabljajo še
posebni predpisi.
k 103. členu:
Ta člen naj bi določal zavarovalno dobo s povečanjem. Komisija meni, da bi predlagatelj zakona moral podrobneje obrazložiti finančne posledice predvidene rešitve.
k 104. členu:
Komisija opozarja, da bo treba predvidene rešitve v tem členu,
ki naj bi urejal predčasno upokojitev, ponovno pretehtati
glede na to, da je podobna ureditev v zakonu o poslancih
ocenjena kot sporna in da je o tem sprožen spor pred Ustavnim sodiščem.
k 114. členu:
V zvezi z rešitvami, predvidenimi v tem členu, ki naj bi urejal
prevzem sredstev in opreme s strani ministrstva za obrambo,
je bilo v komisiji izraženo mnenje, da bodo te rešitve predstavljale še en akt države, s katerim bi le-ta posegla v premoženje
priloga poročevalca

sedanjih občin in ga odvzela, zato bi zakon moral predpisati
Plačilo odškodnine za odvzem teh sredstev in opreme.
''IIS. členu:
Dr

ugi odstavek tega člena naj bi zavezoval predstojnike
Pravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve, da z dnem
Povzema delavcev teh organov ponudijo ministru za
obrambo svoj odstop. V komisiji so bili izraženi pomisleki
9lede primernosti takšne rešitve, pri čemer je bilo opozorjeno
"a nevarnost, da bi pri kadrovanju predstojnikov prevladal
priterij strankarske pripadnosti namesto strokovne usposobljenosti.
u

k 117. členu:
V zvezi s tem členom, ki naj bi določal oprostitev plačevanja
davkov, carin, prispevkov in drugih dajatev od vojaške
opreme in objektov, je bilo izraženo mnenje, da ne sodi v ta
zakon.
k 121 členu:
Po mnenju komisije je druga alinea te prehodne določbe
nejasna.
Komisija je za poročevalca določila člana komisije g. Branka
Matkoviča.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu zakona o preprečevanju dvojnega državljanstva — prva
obravnava
Komisija državnega sveta Republike Slovenije za politični
dne 9. 9. 1993, obravnavala predlog zakona
dvojnega državljanstva, ki ga je predložil
obravnavo poslanec Zmago Jelinčič.

Komisija meni, da je mogoče pri oblikovanju predloga zakona
za drugo obravnavo, z amandmaji Vlade Republike Slovenije
opredeliti ustrezne rešitve tako glede rokov kot tudi finančnih
posledic.

komisija meni, da je glede na namen zakona, da bi se prepreke razne špekulacije v zvezi s pridobivanjem pravic, ki jih
omogoča
status dvojnega državljanstva, potrebno tak zakon
C|
rriprej sprejeti.

Komisija je za poročevalca določila državnega svetnika g.
Danijela Božiča.

S|
stem je na seji,
0
Preprečevanju
v

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o držav'ianstvu Republike Slovenije - druga obravnava
Komisija državnega sveta Republike Slovenije za politični
stem je na seji, dne 9. 9. 1993, obravnavala predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Repu^'ke Slovenije, ki so ga predložili poslanci Štefan Matuš in
S|

penimo, da bi moral biti namen pooblastila organu pri diskre0||skem
odločanju razviden iz samega zakona, in sicer v vseh
o enih zakona (3., 4. in 5. člen predloga zakona, pa tudi 18.
'en zakona, ki se s tem predlogom zakona ne spreminja), ki
Q|
skrecijsko odločanje dovoljujejo.

Kolikor namen pooblastila za diskrecijsko odločanje ne bo
določen, bi upravni organ ravnal samovoljno.
Kadar državni interesi pogojujejo zavrnitev prošnje za sprejem v državljanstvo, organ ne bi smel po prostem preudarku
odločiti drugače (4. člen predloga zakona).
Komisija predlaga uporabo izraza »državni interes« in ne
»nacionalni interes«, saj se pravica do državljanstva veže na
državni interes.
Komisija je za poročevalca določila državnega svetnika g.
Danijela Božiča.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu za začetek postopka za spremembo ustavnega zakona
*a izvedbo ustave Republike Slovenije
ornisija državnega sveta Republike Slovenije za politični
ern e na se
za^
''' cine
predlog za
za
ačetek ' postopka
za spremembo obravnavala
ustavnega zakona
v d
v ® bo ustave Republike Slovenije, ki ga je predložila
obravnavo skupina poslancev Državnega zbora.
Komisija meni, da je primerno podaljšati rok za uskladitev
0|
očb predpisov z ustavo, saj je zaradi velikega števila pred-

pisov realno pričakovati, da do roka, določenega v ustavnem
zakonu, to ne bo mogoče opraviti.
Izraženo je bilo mnenje, da tudi do predlaganega podaljšanega roka verjetno ne bo mogoče uskladiti z ustavo vseh
zakonov.
Komisija je za poročevalca določila predsednika dr. Ivana
Kristana.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu zakona o parlamentarni preiskavi - druga obravnava
Ornisija
državnega sveta za politični sistem je navedeni
K
°n obravnavala na seji, dne 20. oktobra 1993.
***■ zbor je na 12. seji po drugi obravnavi sprejel predlog
0
za
Parlamentarni preiskavi. Komisija državnega sveta
Politični sistem je na seji 7. julija 1993 obravnavala predlog
0 te a za oria z
oblici
9
K
osnutkom zakona (prva obravnava) in
n. 'Kovala mnenje k temu zakonu oziroma k posameznim
i 9ovim predlaganim rešitvam ter ga posredovala pristojmu matičnemu delovnemu telesu državnega zbora.
n
utka poslovnika o parlamentarni preiskavi, ki je bil predloPrlloga poročevalca

žen v obravnavo skupaj z zakonom o parlamentarni preiskavi,
komisija ni posebej obravnavala, vendar pa je v razpravi
o osnutku zakona pri 4. členu izrazila mnenje, da urejanje
določenih vprašanj sodi v zakon, ne pa v poslovnik.
1. Komisija je ugotovila da je bilo pri pripravi predloga zakona
v državnem zboru za drugo obravnavo upoštevano tudi dvoje
mnenj komisije za politični sistem in sicer:
- v predlogu Zakona za drugo obravnavo je opuščena
ddločba, po kateri bi v primeru, če bi nastal dvom o dopustno23

sti parlamentarne preiskave, moral državni zbor na zahtevo
najmanj tretjine poslancev zahtevati mnenje Ustavnega
sodišča, preden bi odločil o predlogu za uvedbo parlamentarne preiskave (2. člen osnutka zakona). Komisija za politični
sistem je v zvezi s tem postavila vprašanje smiselnosti urejanja dodatne pristojnosti ustavnemu sodišču.
- v predlogu za drugo obravnavo je 3. člen dopolnjen z določbami, ki naj bi urejale vprašanja v zvezi z izločitvijo poslancev
iz preiskovalne komisije. Komisija za politični sistem je pri
obravnavi osnutka zakona menila, da bi vprašanja v zvezi
z izločitvijo moral urejati zakon. Prvotno so namreč rešitve
v zvezi z izločitvijo članov preiskovalne komisije bile predvidene v osnutku poslovnika o parlamentarni preiskavi.
2. V zvezi z mnenji komisije, ki v predlogu zakona za drugo
obravnavo niso bila upoštevana, je komisija ocenila, da bi
bilo treba ponovno opozoriti na naslednje:
- v predlogu zakona za drugo obravnavo v 4. členu ni bilo
besedila, ki je bilo v osnutku zakona predvideno v variantnem
dodatku, po katerem bi bilo možno na podlagi odločbe pristojnega sodišča v določenem primeru in za določen čas
izključiti varstvo tajnosti pisem in drugih občil in varstvo
človekove zasebnosti. Komisija za politični sistem je menila,
da bi se v zvezi s takšno določbo postavilo vprašanje, ali bi
bilo na nivoju dela parlamentarne komisije utemeljeno izklju-

čevati nekatere temeljne človekove pravice. Vendar pa I«
državni zbor k 4. členu sprejel amandma, s katerim je dodal
drugi odstavek v naslednjem besedilu: »Na podlagi odločbe
pristojnega sodišča, ki jo izda na zahtevo preiskovalne komisije, če je to nujno v interesu preiskave ali za varnost države,
se v določenem primeru za en mesec ne upošteva varstva
javnosti pisem in drugih občil ter varstvo človekove zasebnosti. Ta čas se sme iz tehtnih razlogov podaljšati vsakokrat za
en mesec.« Komisija ponovno opozarja, da bi bila določba
s takšno vsebino sporna z vidika njene skladnosti z ustavo in
zato predlaga njeno črtanje.
- v predlogu zakona za drugo obravnavo ostajajo 15., 16. in
17. člen (17., 18. in 19. člen osnutka zakona), s katerimi naj bi
zakon uvedel tri kazniva dejanja. V zvezi s tem je komisija
opozorila, da se je treba dosledno izogibati t. i. stranske
kazenske zakonodaje, saj je zaradi pomena in občutljivosti
kazenske zakonodaje nujno težiti k temu. Ker je sedaj
v postopku tudi kazenski zakonik, je umestneje proučiti
potrebo po širitvi kazenskega zakonika z novimi kaznivimi
dejanji.
Komisija je za poročevalca določila člana komisije g. Miroslava Cerarja.
Komisija predlaga, da se dnevni red seje državnega sveta,
sklicane za 27. 10. 1993, razširi z obravnavo te točke.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu zakona o političnih strankah - druga obravnava i"
predlogu zakona o volilni kampanji - druga obravnava
Komisija državnega sveta za politični sistem je na seji, dne 20.
oktobra 1993, obravnavala navedena zakonska predloga in
k posameznim predlaganim rešitvam oblikovala naslednja
mnenja:

kot trajna rešitev. Ob tem kaže tudi opozoriti, da je bil"
v postopku sprejemanja zakona o državnem svetu izraženo
mnenje, da je določba drugega odstavka 66. člena sporna
s stališča skladnosti z ustavo.

ad 1)

V zvezi s tretjo alineo drugega odstavka 2. člena, po kateri naj
bi stranke vplivale tudi na politično in demokratično delovanje državnega sveta, komisija meni, da ne obstoji nikakršna
podlaga za določbo, ki bi predstavljala podlago za institucionalno vplivanje političnih strank na delo državnega svetaV praksi stranke seveda vplivajo na delo državnega sveta,
vendar samo posredno preko svojih članov, ki so v državnem
svetu, ne bi pa bilo sprejemljivo, da bi zakon urejal institucionalno vplivanje političnih strank na državni svet, ker to ne D'
bilo v skladu z ustavno pozicijo državnega sveta, ker ne
temelji na strankarskem delovanju, ampak na interesnem
delovanju. Komisija zato na podlagi vsega navedenega meni.
da bi bilo treba tako v drugi kot tudi v tretji alinei drugega
odstavka 2. člena člane državnega sveta oziroma državni svet
črtati.

V zvezi s predlogom zakona o političnih strankah:
K 2. členu:
Prvi odstavek 2. člena naj bi opredeljeval stranke kot oblike
političnega združevanja občanov, ki sodelujejo na volitvah
v organe oblasti in v organe lokalne samouprave. V komisiji se
je postavilo vprašanje, ali ni opredelitev, ki politično stranko
veže zgolj na udeležbo na volitvah, preozka. To vprašanje se
postavlja zlasti, če upoštevamo povezanost prvega odstavka
2. člena in tretjo alineo prvega odstavka 19. člena, po kateri
naj bi registrski organ začel postopek za izbris stranke iz
registra, če bi ugotovil, da stranka dvakrat zaporedoma ni
sodelovala na volitah.
V drugi alinei drugega odstavka 2. člena, ki naj bi opredeljeval
glavne aktivnosti političnih strank, je med drugim predvideno,
da naj bi stranke tudi predlagale kandidate za člane državnega sveta. Po tretji alinei drugega odstavka 2. člena pa naj
bi stranke vplivale tudi na politično in demokratično delovanje državnega sveta. Komisija meni, da sta predlagani rešitvi
vprašljivi iz vidika strukture državnega sveta, opredeljene
z ustavo. 96. člen ustave namreč opredeljuje državni svet kot
zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in
lokalnih interesov. Opozoriti kaže na dejstvo, da po veljavnem
zakonu o državnem svetu politične stranke niso nosilci volitev
v državni svet v nobeno od petih skupin, ki sestavljajo državni
svet. V zakon o državnem svetu so bile vnešene posebne
določbe za prve volitve. Tu je samo za eno od petih skupin, t. j.
za lokalne interese dana možnost vključitve političnih strank.
Drugi odstavek 66. člena zakona o državnem svetu določa, da
lahko kandidate za člane državnega sveta - predstavnike
lokalnih interesov - določijo tudi politične stranke. Navedena
zakonska določba je uvrščena v poglavje o prehodnih in
končnih določbah in v podpoglavje z naslovom »Posebne
določbe za prve volitve članov državnega sveta«. Iz tega
izhaja, da je bila udeležba političnih strank pri določanju
kandidatov za člane državnega sveta predvidena le za prve
volitve in da ta rešitev ni bila mišljena kot sistemska oziroma
24

K 4. členu:
Ta člen naj bi uveljavil načelo javnosti dela strank, po tretjem0
odstavku pa bi se javnost dela lahko izjemoma omejila I0
v primerih, ki bi bili predvideni v statutu stranke. V komisiji i
bilo izraženo mnenje, da bi kazalo primernost določbe o omejitvi načela javnosti ponovno proučiti z vidika možnih škodlj'"
vih posledic.
K S. členu:
Prvi odstavek tega člena naj bi določal nosilce javnih funkcij'
katerim nihče ne bi imel pravice dajati v strankarske oziroma
politične namene sredstva in storitve. Med njimi so naveden'
tudi člani državnega sveta, zato se tudi na to določbo nanašajo pomisleki, izraženi k 2. členu. Komisija poleg tega meni.
da je besedilo prvega odstavka nasploh nejasno in bi terjal"
dodatna pojasnila predlagatelja, zlasti, kaj vse naj bi se razu'
melo pod dajanjem storitev. V zvezi z zadnjim delom besedila
prvega odstavka, ki se glasi »oziroma drugim fizičnim osebam«, pa se postavlja vprašanje, katere druge fizične osebe
so mišljene poleg nosilcev javnih funkcij.
K 9. členu:
V četrtem odstavku 9. člena je prvikrat v besedilu predlog8
zakona v zvezi z imenom politične stranke omenjena njena
notranja organizacijska enota, ne da bi bila posebej oprede*
priloga poročevalci

'jena. V zvezi s tem se je v komisiji postavilo vprašanje, ali ne
bi kazalo v zakonu notranjo organizacijsko enoto precizneje
opredeliti.

Ad 2)
V zvezi s predlogom zakona o volilni kampanji:

K 15. členu:
Po predlagani določbi drugega odstavka tega člena, bi moral
registrski organ, ki bi dvomil v ustavnost aktov, ki jih je
stranka predložila v postopku registracije, prekiniti postopek
in začeti postopek za oceno ustavnosti aktov pred ustavnim
sodiščem. V zvezi s tem je bilo v komisiji opozorjeno na
možnost zlorabe, ki bi jo lahko nudila takšna določba in ki bi
v
praksi lahko pomenila omejevanje ustavne pravice do političnega združevanja.

K 8. členu:
V komisiji je bilo izraženo mnenje, da bi kazalo drugi odstavek
tega člena črtati, ker se postavlja vprašanje, v kolikšni meri bi
bila ta določba uresničljiva v praksi.

K 21. členu:
Drugi odstavek tega člena naj bi določal obvezne sestavine
statuta stranke. Po mnenju komisije, če že je ta člen v zakonu,
bi morala biti kot obvezna sestavina statuta določena tudi
opredelitev organov stranke in njihovih pristojnosti.

K 16. členu:
V zvezi z drugim odstavkom tega člena komisija meni, da bi
bilo treba iz besedila izločiti javne zavode, tako, da se njihovi
prostori tudi izjemoma ne bi smeli uporabljati za potrebe
volilne kampanje.

K 26. členu:
Ta člen naj bi določal institucije, ki ne bi smele financirati
?trank, med njimi naj bi bili tudi sindikati. V komisiji je bilo
izraženo mnenje, da bi bilo treba predlagano rešitev ponovno
Proučiti iz primerjalnopravnega vidika, pri čemer je bilo opozorjeno, da n. pr. v Angliji sindikati lahko financirajo stranke
(h- pr. laburiste).

K 24. členu:
Komisija opozarja, da je določba tega člena, po kateri naj bi
se določbe tega zakona primerno uporabljale za prve volitve
predstavnikov lokalnih skupnosti v državnem svetu, ki se
volijo neposredno, bezpredmetna.

K poglavju VII. »Prehodne in končne določbe«
V tem poglavju ni predvidena razveljavitev sedaj veljavnega
zakona o političnem združevanju (Uradni list RS, št. 42/89, 3/
90 in 35/90), na podlagi katerega so bile ustanovljene in
delujejo sedanje politične stranke. V zvezi s tem se je v komiS|
ji postavilo vprašanje, ali naj bi ta zakon ostal v veljavi,
seveda
ustrezno vsebinsko prilagojen v odnosu do zakona
0
političnih strankah, in urejal politične organizacije kot
Posebno obliko združevanja državljanov.

K 15. členu:
Tudi po četrtem odstavku tega člena naj sindikatom ne bi bilo
dovoljeno dajati sredstev za volilno kampanjo. Zato je bilo
v komisiji tudi v zvezi s to določbo opozorjeno, da bi bilo treba
predvideno rešitev proučiti iz primerjalnopravnega vidika.

★ ★ ★
Komisija opozarja, da gre tako pri predlogu zakona o političnih strankah kot tudi pri predlogu zakona o volilni kampanji
za besedili, ki sta bili poslani v obravnavo Skupščini Republike Slovenije jeseni 1992. Zato je treba vse predlagane
rešitve proučiti tudi iz vidika, ali še ustrezajo sedanjim razmeram.
★ ★ ★
Komisija je za poročevalca za oba zakonska predloga določila
člana komisije g. Gregorja Mikliča.

Mnenje komisije za politični sistem o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih - prva obravnava
Komisija Državnega sveta za politični sistem je na seji, dne 20.
'0. 1993, obravnavala predlog citiranega zakona, ki so ga
Predlagali poslanci dr. Dimitrij Rupel in ostali.
Komisija meni, da namen predlaganih sprememb zakona
ni dosežen, saj se z novim odstavkom k 14. členu
razreši položaj tako imenovanega nadomestnega
Poslanca. Status tega poslanca bi lahko razrešili tako, da bi

0
Poslancih
ne

črtali določbo prvega odstavka 14. člena.
Menimo namreč, da so pravice predsednika vlade in ministrov
po prenehanju mandata ustrezno rešene v prvem odstavku
41. člena zakona o Vladi Republike Slovenije.
Komisija je za poročevalca določila predsednika komisije dr.
Ivana Kristana.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu zakona o lokalni samoupravi - druga obranava
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za politični
sistem je na seji, dne 20.10.1993, ob obravnavi tega predloga
zakona
sprejela naslednje splošne in konkretne pripombe:
1
- Zakon o lokalni samoupravi je s stališča graditve političnega sistema, najpomembnejši zakon, s katerim se institucionalizira organizacijo lokalne samouprave na osnovi ustave
Republike Slovenije.
Temeljni pogoj za uspešno izvedbo tako radikalnih in daljnosežnih sprememb je zagotovitev dovolj časa, v katerem bo
'Zdelana in sprejeta zakonodaja. Da bi preprečili nedorečene,
neusklajene in tudi izsiljene rešitve, morajo pri pripravi zakonodaje sodelovati strokovnjaki z Univerze, specialisti v občinah, občinske skupščine s svojimi stališči in zainteresirani
°bčani. Za te zakone mora biti izvedena široka javna razprava.
2

Med temeljne pogoje za pripravo zakona o lokalni samoupravi sodi vzporedna razprava in sprejem vrste zakonov, ki se
neposredno dotikajo lokalne samouprave oziroma samostojnosti občine v političnem sistemu. Mednje sodijo zakon
0
upravi, zakon o območjih upravnih okrajev, zakon o organiPriloga poročevalca

zaciji sodišč, zakon o območjih občin in referendumih, zakon
o lokalnih volitvah in zakon o financiranju javne porabe.
3. Nesprejemljiv je sklep Državnega zbora ob osnutku zakona
o upravi, da naj zakon predvidi prevzem upravnih nalog
državne uprave od občin s 1. januarjem 1994. Določitev tako
zgodnjega datuma za prevzem vseh upravnih kompetenc
občin s strani države je nedopustno prehitevanje, saj je v tem
kontekstu nadaljnja razprava o zakonu o lokalni samoupravi
v bistvu odveč. Dokler ni razčiščen celoten kompleks vprašanj
o statusu občine in pokrajine, o funkcijah in o financiranju ter
o premoženju, je potrebno pustiti sedanje občine, da delujejo
naprej z izjemo že izvršenega prenosa funkcij davčne uprave.
Na vseh drugih področjih, vključno z organiziranjem
teritorialnih obrambnih zadev, bi morali usklajeno organizirati
vse državne upravne službe tako, da bi bili upravni okraji (pa
tudi sodni) zaokrožena celota.
4. Status pokrajine ostaja odprto ustavno vprašanje. Zato se
25

zavzemamo za dvostopenjsko lokalno samoupravo z ustavno
opredeljeno občino in pokrajino. Brez institucionalizacije
pokrajine, ki bo povezovala temeljne interese, bodo občine
prešibke, da bi se lahko upirale tendencam centralizacije na
nivoju države.
5. Komisija meni, da bi morala biti druga stopnja lokalne
samouprave - pokrajina - teritorialno usklajena s teritorijem
bodočega upravnega okraja.
6. Eno najpomembnejših vprašanj reforme lokalne samouprave je premoženje ter financiranje občine in pokrajine.
Zakon ne more biti sprejet, dokler niso natančno opredeljene
naloge in kompetence občine in iz tega izvirajoče financiranje
občine ter pokrajine. Ni mogoča formalna reorganizacija
z nerazčiščenimi konkretnostmi.
7. Za odločanje o reformi lokalne samouprave je potrebno
zagotoviti najmanj naslednje podatke:
- koliko stane sedanje funkcioniranje občine,
- koliko bo stalo delovanje bodočih občin v različnih variantah.
- kolikšen bo strošek celotne reorganizacije lokalne samouprave,
- koliko delavcev je zaposlenih sedaj v občinskih upravah in
koliko ljudi bo zaposlovala bodoča državna uprava in lokalna
samouprava.
^
Vlada se je zavezala, da bo na podlagi določb VI. poglavja
osnutka pripravila simulacijo financiranja za nekaj tipičnih
občin z različno stopnjo razvitosti, kar bi moralo biti pripravljeno pred drugo obravnavo predloga zakona. Brez t^ga odločanje ni realno.
8. Država je občinam neodplačano odvzela del premoženja
- nepremičnine. Ker tudi predlog zakona o upravi predvideva
možnost odsvojitve delov premoženja le proti plačilu, je
nujno, da država do sedaj odvzeto premoženje občinam vrne
ali pa ga poplača z državnimi vrednostnimi papirji. Prav tako
bi morali občini pripadati tisti vojaški objekti, ki niso v funkciji
in propadajo.
9. Zakon ne razmejuje samoupravnih pravic lokalne samouprave od državne uprave in ne odgovarja na dilemo, katere
upravne funkcije bo občina izvajala v imenu države.
10. Komisija vztraja na funkcionalnih kriterijih pri združevanju
vasi, krajevnih skupnosti in mestnih četrti v občine in pokrajine. Meni pa, da se lahko izpusti kriterij števila prebivalcev,
ker bo zahteval preveliko število izjem. Menimo tudi, da ni
nujno, da vsaka občina izpolnjuje vse naštete kriterije, pač pa
večino izmed naštetih.
Nesprejemljivo je stališče Državnega zbora, ki je izglasoval
odpravo vseh kriterijev za ustanovitev občine, kar odstopa od
priporočila Evropske listine lokalne samouprave. Državni
zbor si s tem pušča proste roke pri odločanju o geografski
velikosti posameznih občin, saj rezultati referendumov zanj
naj ne bi bili obvezni.
11. Komisija meni, da bi zakon zaradi zavarovanja občine pred popolno centralizacijo moral našteti temeljne naloge občine,
kot je bilo določeno v 25. členu osnutka zakona.
Gre za koristno zaščito občine in konkretizacijo prvega
odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije.
Če v zakonu ne bodo določene temeljne naloge, se bodo
občine, ob tako zastavljenem trendu centralizacije, kot se
kaže sedaj, izčrpavale v dolgotrajnih ustavnih sporih z veliko
močnejšo in bolje organizirano državo.
12. Komisija tudi meni, da morajo biti za župana zakonsko
določene neposredne volitve. Realno je pričakovati, da bo
župan lahko uspešno opravljal svojo funkcijo, če bo neposredno izvoljen, tako da o njegovi izvolitvi odločajo volivci, ne
pa politične stranke.
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13. Država varuje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in
madžarske narodne skupnosti, kar se mora ustrezno odraziti
tudi v novem zakonu o lokalni samoupravi.
14. Reformo občin je po sprejemu zakona o lokalni samoupravi in drugih zakonov, ki se njuno navezujejo potrebno
temeljito pripraviti. To bo zahtevalo veliko časa, zato bo
potrebno spomladi 1994 izvesti volitve v enodomne skupščine
ali svete v okviru obstoječih občin. Novi občinski sveti bodo
imeli potrebno legitimnost za izvedbo reforme občin. Razen
tega bodo novoizvoljeni enodomni občinski sveti imeli dovolj
časa za solidno in odgovorno pripravo reforme občin, ker
bodo priprava in izvedba reforme zahtevale dalj časa.
Konkretne pripombe:
k 3. členu
Besedilo tega člena je potrebno oblikovati tako, da bo pokrajina instucionalizirana kot širša oblika lokalne samouprave.
Obrazložitev:
Komisija predlaga obvezno združevanje v širšo lokalno skupnost, to je pokrajino, ki jo je potrebno institucionizirati v tem
zakonu. Zato je potrebno v tem smislu prilagoditi vse člene
zakona, ki opredeljujejo pokrajino. Odločiti se bo potrebno,
ali in kako spremeniti ustavo.
k 5. členu
ČI6n naj se spremeni in se glasi:
»Občine varujejo in zagotavljajo pravice avtohtone italijanske
in madžarske narodne skupnosti«.
Obrazložitev:
Po mnenju komisije je ta dikcija ustreznejša in je skladna
z ustavo.
k 12. členu
Ta člen naj se črta.
Obrazložitev:
Menimo, da mora o tem lokalna skupnost sama določiti v svojem statutu.
k 14. členu
Člen naj se spremeni tako, da se glasi:
»Občina je lokalna skupnost, ki je sposobna zadovoljevati
potrebe svojih prebivalcev in zadovoljevati druge nalog0
v skladu z zakonom.
Šteje se, da določeno območje izpolnjuje pogoje za ustanovitev občine, če zagotavlja izvajanje večine naslednjih nalog:"
Nato sledijo naštete alinee iz dosedanjega 14. člena, na koncu
naštetih alinej naj se doda nov drugi odstavek:
»Zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih in zgodovinski*1
razlogov se lahko občina ustanovi tudi v primeru, če ne
izpolnjuje vseh pogojev iz 1. odstavka tega člena.«
Obrazložitev:
Globalni pogoji za ustanovitev občin morajo biti navedeni,
sicer bodo želje ljudi, tudi političnih struktur, razdrobile
občinsko organiziranost na izjemno majhne enote.
Zakon mora biti obvezen za odločitve poslancev Državnega
zbora, kajti brez naštetih pogojev ob neobveznem upoštevanju referendumskih odločitev, dopušča prosto presojo o kriterijih za oblikovanje občin.
Predlagamo, da se opusti kriterij 3.000 prebivalcev, kajti razprava o številu prebivalcev zasenči vsebinske kriterije, ki tako
ostajajo v ozadju javne razprave.
priloga poročevalce

k 22. členu

sedanjih občin, ki se bo z delitveno bilanco delilo na novo
nastale občine.«

Besedilo tega člena se nadomesti z besedilom, ki je navedeno
pod opombo (tako, kot se je glasil 25. člen osnutka zakona).

k 54. členu

Pravica občine, da vloži zahtevo za presojo ustavnosti in
Zakonitosti na Ustavno sodišče, ni dovolj učinkovito, predvsem pa je dolgotrajno sredstvo za razrešitev te problematike.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Za financiranje
lokalnih zadev javnega pomena in za zagotavljanje materialne
osnove z zakonom določenih nalog občine pripadajo občini
naslednji prihodki:
1. del prometnega davka
2. del dohodnine
3. davek od premoženja
4. davek na dobitke od iger na srečo
5. krajevna turistična in komunalna taksa
6. drugi davki in nadomestila, določeni z zakonom.«

k 24. členu

k 59. členu

Upošteva naj se pripomba k 3. členu,

Komisija meni, da so tako določene kompetence Državnega
zbora nesprejemljive, ker se država postavlja za skrbnika nad
lokalno samoupravo. To vprašanje bi bilo potrebno ponovno
proučiti in v prvi vrsti sprožiti notranje obrambne mehanizme
v občini. Brez tega zgubi lokalna samouprava svoj smisel.

Obrazložitev:
V zakonu je nujno opredeliti tudi naloge bodočih občin, ker
sicer občinska samouprava ne bo imela nikakršne zaščite
pred državo, ki ji jemlje kompentance in premoženje in s tem
slabi njeno materialno bazo.

k 35. členu
Predlagamo, da se doda drugi odstavek, v katerem bi določili
ok 6. mesecev, kot najdaljši rok za veljavnost začasnih ukrepov župana.
r

Obrazložitev:
Ne bi smeli dovoliti, da začasni ukrepi župana veljajo dalj
časa, ker bi sicer z manipulacijami lahko preprečili normalno
delo občinskega sveta.
k 36. členu
Predlagamo, da se zamenja vrstni red stavkov tako, da bo na
Prvem mestu drugi stavek, ki naj določa, da svet veljavno
sklepa, če je na seji navzoča »več kot polovica članov.«
Na koncu prvega stavka, ki bo po našem predlogu postal
drugi stavek, naj se doda besedilo: »Kolikor statut ne določa
strožje večine.«
k 42. členu
črta naj se drugi del stavka »ali pa ga izvoli občinski svet
'zmed svojih članov«.
Obrazložitev:
Zakon bi moral realno omogočiti kandidaturo in izvolitev tudi
Nestrankarskim uglednim posameznikom v občinah. V primeru izvolitve župana izmed članov sveta te možnosti praktično ne bi bilo. Tudi Evropska listina lokalne samouparave
uvršča neposredne volitve med demokratične inštitute.

k IX. poglavju
Predlagamo institucionalizacijo pokrajine, kot širše oblike
lokalne samouprave in se po potrebi zavzemamo tudi za
spremembo ustave. Kljub temu pa dajemo na posamezne
člene tega poglavja tudi konkretne pripombe.
k 73. členu
V prvem odstavku se črta beseda »lahko«.
Obrazložitev:
»Lahko« pomeni izvedbo koncepta prostovoljnega združevanja občin. Verjetno bi na tej točki prostovoljnega združevanja
občin v pokrajine morali spremeniti tudi ustavo, ker sicer
druga stopnja ne more funkcionirati. Ne gre za omejevanje
občin pri njihovem odločanju, pač pa za omejevanje države
pri popolni prevladi nad majhnimi razdrobljenimi občinami
pod demagoško formulo o demokraciji.
Prostovoljne skupnosti občin so na podlagi dosedanjih izkušenj dokazano neučinkovite. Razen tega pa se občine lahko
prostovoljno povezujejo brez zakonskega določila. Zato je
tako oblikovan člen odveč.
k 76. členu
Besedilo prvega stavka prvega odstavka naj se dopolni
z naslednjim besedilom »za kar ji država zagotovi trajni vir
financiranja«.

* 46. členu
V drugem odstavku naj se doda procent večine volilcev, ki so
fllasovall na referendumu. Predlaaamo. da ie odločitev sore'®*a, če je zanjo glasovalo najmanj 25% volilcev.

Obrazložitev:

Obrazložitev:

k 80. členu

Komisija
meni, da je potrebno določiti spodnji prag glasov za
n
ako odločitev, da jo lahko štejemo za demokratično. Uveljavitev lokalne samouprave je tako pomembna zadeva za vse
°oČine, da je potrebno določiti takšen spodnji prag.

Skladno s pripombo k temu poglavju, predlagamo črtanje
tega člena.

** 49. členu

Predlagamo, da se ta člen črta.

P^dlagamo,
da se ta člen črta, ker v zakonu niso opredeljeni
r
azni sistemi oblikovanja organov občine.

Obrazložitev:

* s2. členu
P°da se nov c|rugj odstavek, ki se glasi: »Občinam se premo*®nje, ki jim je bilo odvzeto po 25. 6. 1991, v celoti vrne
°*lroma nadomesti in je sestavni del premoženjske bilance

k 97. členu

Priloga poročevalca

Pokrajina kot samostojna skupnost mora imeti zagotovljen
reden vir financiranja.

k 90. členu

Vsebina nadzora nad zakonitostjo delovanja organov je zajeta
v 89. členu.

Predlagamo, da se ta člen Črta.
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Obrazložitev:

krajevne skupnosti,

Mandat sedanjim občinskim skupščinam poteče aprila 1994
leta. To je absolutno prekratek čas, v katerem bi ljudje dobili
pravi pogled v reformo komunalnega sistema. Ljudje niso
dobili natančne odgovore na kompetence občin, na njihovo
financiranje in tudi ne na vprašanje, koliko bo reforma stala,
zato se ne bodo mogli odločati odgovorno na podlagi argumentov, ampak zgolj emocionalno.
Odločanje je nemogoče v tako kratkem času tudi zato, ker
mora biti istočasno sprejeta tudi druga zakonodaja, ki opredeljuje delovanje občinske samouprave in državne uprave.

k 100. in 101. členu
Predlagamo, da se rok podaljša na 6. mesecev.
Obrazložitev:

k 98. členu

Predvidevamo, da bodo nekatere referendumske odločitve
med seboj v nasprotju in da jih bo potrebno strpno obravnavati in se dogovoriti z ljudmi. Zato je kratek rok prehitevanje,
ki vključuje nasilno reševanje dilem, za kar ni nikakršnega
razloga. Tudi priprava in sprejem statuta je zahtevna naloga,
zato je šestmesečni rok primeren.

Predlagamo, da se drugi odstavek spremeni tako, da bo zbor
občanov sedanje krajevne skupnosti lahko sklical predsednik

Komisija je za poročevalca določila predsednika dr. Ivana
Kristana.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu zakona o lokalnih volitvah - druga obravnava
Komisija Državnega sveta za politični sistem je na seji, dne 20.
10. 1993, obravnavala predlog zakona o lokalnih volitvah
- druga obravnava.

devetnajst (19). Ta predlog povezujemo s predlogom za spremembo 122. člena.

Komisija ugotavlja, da so v predlogu zakona upoštevane
bistvene pripombe iz mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k osnutku zakona. Tako je izpuščen prvi del besedila, ki
je vseboval določbe o organih lokalnih skupnosti ter o pogojih aktivne in pasivne volilne pravice.

Ustrezno predlagani spremembi 9. člena predlagamo tudi
poenostavitev določila drugega odstavka 122. člena, ki bi
vseboval tri razmejitve glede na število prebivalcev, in sicer:
- 7 do 19 članov v občini z do 10.000 prebivalcev,
- 19 do 35 članov v občini z do 100.000 prebivalcev,
- 35 do 50 članov v občini s preko 100.000 prebivalcev.

Glede volitev sta sedaj predvidena samo dva volilna sistema.
Menimo, da bi bilo primerno volitve po večinskem načelu
izvesti v občinah z do 10.000 prebivalcev, na kar je Državni
svet že opozoril v mnenju z dne 30. 7. 1993.

Ker Vlada Republike Slovenije ni predlagatelj zakona o lokalni
samoupravi, menimo, da je potrebno opozoriti na usklajevanje prehodnih in končnih določb s citiranim zakonom.

Predlagamo, da se spremeni drugi in tretji odstavek 9. člena
zakona tako, da se določi število članov občinskega sveta na

Komisija je za poročevalca določila predsednika dr. Ivana
Kristana.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter
slovenski narodni zastavi - prva obravnava
Komisija državnega sveta za politični sistem je na seji, 23.
novembra 1993, obravnavala predlog zakona o grbu, zastavi
in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi,
ki je državnemu zboru predložen v prvo obravnavo.
Komisija predlog zakona podpira. V zvezi s posameznimi
predlaganimi določbami pa se je v komisiji postavilo vprašanje v zvezi s 25. členom predloga zakona. Po tej določbi naj bi
organ tržne inšpekcije nadzoroval izvajanje določb tega
zakona, ki se nanašajo na uporabo grba, zastave ali njunih
sestavnih delov, na slovensko narodno zastavo ter na bese-

dilo in na notni zapis melodije himne kot znamke, modela
oziroma vzorca ali za označevanje blaga oziroma storitev ter
na izvajanje himne z namenom tržnega oglaševanja oziroma
zaznamovanje storitev. Ta določba naj bi torej urejala nadzor
nad izvajanjem le nekaterih določb tega zakona, zato se ja
v komisiji postavilo vprašanje, ali ne bi bilo potrebno urediti
tudi vprašanja v zvezi s celovitim oziroma splošnim nadzorstvom nad zakonito uporabo državnih simbolov.
Komisija je za poročevalca določila člana komisije g. Miroslava Cerarja.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu ustavnega zakona o spremembi ustavnega zakona za
izvedbo ustave Republike Slovenije
Komisija za politični sistem je na seji, dne 23. 11. 1993,
obravnavala predlagano spremembo ustavnega zakona za
izvedbo ustave Republike Slovenije.
Komisija podpira predlog spremembe, ob tem pa ugotavlja,
da ne rešuje problema volitev v enodomne svete in župane
občin.
Komisija meni, da bi morali ustavni zakon dopolniti tako, da
bo mogoče uresničiti lokalno samoupravo in nove volitve vsaj
v okvirih dosedanjih občin. Ker je zakon o volitvah v skupščine (razen določb o nadomestnih volitvah delegatov zborov
skupščin občin) nehal veljati že 27. 9. 1992, še veljavne
določbe pa se ne morejo uporabljati, ker bo mandat sedanjim
skupščinam potekel spomladi 1994, v veljavni zakonodaji pa
ni določb, ki bi omogočile volitve, obstaja pravna praznina in
zato je nujno sprejeti ustrezno dopolnilo o lokalnih volitvah.
Poleg navedenega komisija še opozarja, da v primeru, ko
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zakoni s področja lokalne samouprave (predvsem zakon
o lokalnih volitvah, ki bi vseboval norme za prehodno
obdobje) do konca leta ne bodo sprejeti, ne bo mogoče izvesti
volitev v občinah pred potekom mandata dosedanjim skupščinam.
Državni svet je na problem zakonitosti delovanja dosedanjih
občinskih skupščin opozoril že v mnenju k predlogu zakona
o lokalni samoupravi z dne 27. 10. 1993 in zato tudi predlaga'
izvedbo volitev v enodomne skupščine oziroma svete in sicer
v okviru sedanjih občin. To bi omogočalo normalen potek
reforme občin in urejanje lokalne samouprave, ker bodo enodomni sveti imeli potrebno legitimnost s strani volivcev.
Komisija meni, da ni razlogov za podaljšanje mandata obstoječim skupščinam, saj za to ni ustavne podlage.
Komisija je za poročevalca določila predsednika komisije dr.
Ivana Kristana.
priloga poročevalci

Mnenje komisije za politični sistem k predlogu zakona o referendumu za ustanovitev občin - prva
obravnava
Komisija za politični sistem je na seji, dne 23. 11. 1993,
obravnavala predlog zakona, ki ga je dne 8. 11. 1993 državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije.
Komisija je ob obravnavi navedenega zakona oblikovala
naslednje pripombe:
Komisija ugotavlja, da je poleg veljavnega zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja, katerega
splošnih določbah lahko uporabljamo pri izvajanju referenduma, potrebno za specifična procesna pravila za oblikovanje
referendumskih območij sprejeti tudi ta zakon. Vendar ob tem
komisija meni, da je potrebno najprej sprejeti zakonodajo
° lokalni samoupravi in lokalnih volitvah. Šele po sprejemu
teh zakonov in konsistentno sprejetim določbam, je potrebno
Pripraviti zakon o referendumu za ustanovitev občin, ki bo
uporaben ne le ob institucionalizaciji nove lokalne samouprave, ampak tudi v primerih kasnejših sprememb meja že
oblikovanih občin.
v

Kolikor bo v tem zakonodajnem postopku izražena zahteva po
celoviti ureditvi teh vprašanj v novem zakonu o referendumu,
komisija takemu predlogu ne nasprotuje, sicer pa se do sprejetja novega zakona uporablja še veljaven zakon.
K 2. členu:
Komisija postavlja vprašanje primernosti določbe o primarni
Pristojnosti državnega zbora za določitev predloga referendumskih območij. Komisija namreč meni, da bi morale vse
aktivnosti izhajati iz sedanjih občin, saj gre za njihovo usodo
•n neposredno izraženo voljo volivcev za organiziranje novih
občin. Temu ustrezno bi morala biti spremenjena tudi določila 7., 8. in 9. člena predloga zakona.
Ugotavljamo namreč, da predlog zakona o lokalni samoupravi
tretjem odstavku 98. člena določa posredovanje arbitraže
primeru spora glede ustanovitve samostojnih občin. Pri delu
arbitraže
ne sodeluje državni zbor. Državni zbor ima po ustavi
le
pravico, da z zakonom določi območje občine na osnovi
referendumske odločitve volivcev.

v
v

Komisiji se postavlja tudi vprašanje, ali je smiselno imeti
referendume istočasno na celotnem območju države, ali bi bil
Primernejši sukcesiven pristop.

K 6. členu:
Komisija predlaga, da se vnese v ta člen določba, ki bo
zagotavljala vsem volilnim upravičencem formalizirano obliko
obveščenosti (podobno kot za volitve) o nameravanem sklicu
zbora volivcev za oblikovanje referendumskega območja in
možnost, da se bo lahko vsak izrekel o tem predlogu.
K 12. členu:

•
Komisija meni, da bi morala biti na referendumu postavljena
vsa tista vprašanja, ki pripeljejo do končnega rezultata to je
oblikovanja občine. Zato bi bilo primerno predvideti možnost
oblikovanja več vprašanj oziroma glasovnic, ki bi v okviru
referendumskega odločanja pripeljale do izvedljive odločitve.
Obenem predlagamo, da bi se istočasno glasovalo tudi
o vprašanju oblikovanja mestne občine.
K17. členu:
Glede na določbo drugega odstavka 16. člena predloga
zakona o lokalni samoupravi predlagamo, da se tudi v tem
zakonu določi za sprejem referendumske odločitve večina
volivcev, ki so glasovali s pogojem, da se glasovanja udeleži
večina volivcev na referendumskem območju. Oblikovanje
nove občine je namreč za občane življenjskega pomena in bi
zato bilo smiselno predpisati za veljaven sklep referenduma
pogoj, da se referenduma udeleži več kot polovica volilnih
upravičencev.
Ne nazadnje pa je pomembno, da bi zakon vseboval tudi
določbo, da se lahko ponovi referendum o določanju referendumskega območja šele po preteku šestih mesecev.
K 21. členu:
Predlagamo, da bi se v tem in vseh ostalih členih, kjer se
zakon sklicuje na uporabo določb zakona o volitvah v državni
zbor, sklicevali na določila zakona o referendumu in o drugih
oblikah osebnega izjavljanja oziroma na zakon o lokalnih
volitvah.
Komisija je za poročevalca določila člana komisije Danijela
Božiča.

Mnenje komisije za politični sistem o predlogu zakona o referendumu in ljudski iniciativi
obravnava
Komnisija državnega sveta za politični sistem je na seji, dne 6.
decembra 1993, obravnavala predlog zakona o referendumu
'n ljudski iniciativi, ki je državnemu zboru predložen za prvo
obravnavo.
^ splošni razpravi o predlogu zakona je komisija v zvezi
vrstami zakonodajnega referenduma , ki so predvidene
Predlogu zakona, menila, da bi zakon poleg predhodnega in
Naknadnega referenduma moral dajati državljanom tudi možn
°st razveljavitvenega referenduma, s katerim bi le-ti lahko
r
V|azveljavili že sprejet in uveljavljen zakon ali katero od njegoh posameznih določb. Komisija ob tem poudarja, da prvi
°dstavek
90. člena ustave določa, da državni zbor lahko
0v
Prašanjih, ki se urejajo z zakonom, razpiše referendum. Kar
P° mnenju komisije pomeni, da je to lahko referendum katerekoli vrste, kar jih pozna pravna teorija, torej tudi razveljavljeni referendum. Komisija nadalje tudi meni, da bi se bilo
'reba v zvezi s tem v nadaljnjem zakonodajnem postopku
Seznaniti s prakso držav, ki imajo bogate izkušnje z referendumskim odločanjem, pri čemer je na prvem mestu Švica.
2
v

K Posameznim predlaganim rešitvam y predlogu zakona daje
komisija naslednja mnenja:
Priloga poročevalca
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K 10. členu:
Ta člen naj bi določal zakone, glede katerih ne bi bilo mogoče
razpisati zakonodajnega referenduma. Komisija meni, da bi
bila takšna določba vprašljiva glede na prvi odstavek 90. člena
ustave, po katerem lahko državni zbor o vprašanjih, ki se
urejajo z zakonom, razpiše referendum. To po mnenju komisije pomeni, da državni zbor lahko razpiše referendum o vseh
vprašanjih, ki se urejajo z zakonom. Zlasti je po mnenju
komisije vprašljiva prva alinea tega člena, po kateri ne bi bilo
mogoče razpisati zakonodajnega referenduma o zakonih, ki
se sprejemajo po hitrem postopku, kadar to zahtevajo izredne
potrebe države, interesi obrambe ali naravne nesreče. To
besedilo daje po mnenju komisije možnost izključitve vrste
zakonov iz referendumskega odločanja.
K 13. členu:
Ta člen naj bi določal, da mora biti v zahtevi za razpis referenduma jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma. Komisija meni, da bi bilo treba imeti v vidu tudi primere, ko referendumska odločitev zaradi pravnostrokovne
zahtevnosti zakonske materije ni izvedljiva samo na podlagi
enega samega vprašanja, ampak je potrebna kombinacija več
vprašanj. Zato bi kazalo v tem pogledu to določbo precizirati.
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K 14. členu:
Po tretjem odstavku tega člena naj bi volivec dal svojo podporo zahtevi za razpis referenduma s podpisom na predpisanem obrazcu, ki bi ga podpisal osebno pred pristojnim organom. Po mnenju komisije bi bila ta določba bolj jasna, če bi
določala, da se pri tem smiselno uporabljajo določbe zakona
o volitvah v državni zbor, ki urejajo kandidiranje.
K 15. členu:
Po tem členu bi državni zbor, če bi menil, da v zahtevi za
razpis referenduma ni jasno izraženo vprašanje, ki naj bo
predmet referenduma, ali če zahteva ne bi bila obrazložena
pozval predstavnika predlagatelja, naj jasno opredeli vprašanje oziroma dopolni zahtevo z obrazložitvijo, če bi predstavnik predlagatelja vztrajal pri vprašanju ali če ne bi dopolnil
zahteve z obrazložitvijo, pa bi državni zbor lahko odločil, da
referenduma ne razpiše.
Komisija meni, da bi določba s takšno vsebino lahko v praksi
pomenila omejevanje pravice do referendumskega odločanja
oziroma omejevanje avtonomne volje volivcev. Zato bi kazalo
razmisliti o njenem črtanju ali pa v zakonu predvideti, da bi
v primeru spora med predlagatelji za razpis referenduma in
državnim zborom odločilo ustavno sodišče. V kolikor bi
v nadaljnjem zakonodajnem postopku prevladalo stališče, da
bi bilo treba v tem primeru uveljaviti vlogo ustavnega sodišča,
bi 16. člen predloga zakona lahko črtali. Vsekakor pa ne bi
smel imeti samo državni zbor pravico sprožiti spor pred ustavnim sodiščem, ampak tudi predlagatelji.
K 17. členu:
Po tem členu bi se predlog oziroma zahteva za razpis predhodnega referenduma lahko vložila od dneva, ko je predlog
zakona predložen državnemu zboru, do začetka tretje obravnave predloga zakona. Komisija meni, da je predlagana rešitev vprašljiva oziroma nejasna zaradi besedila »do začetka
tretje obravnave«, saj bi morale pri referendumskem odločanju biti jasne vse predlagane temeljne zakonske rešitve. S tem
po mnenju komisije predlog zakona tudi ne daje precizne in
jasne opredelitve predhodnega referenduma.
K 21. členu:
V zvezi s tem členom komisija meni, da bo treba v nadaljnjem
zakonodajnem postopku proučiti problem rokov za razpis
naknadnega referenduma, zlasti v zvezi z možnostjo, ki jo
daje ustava, po kateri razpis referenduma lahko zahteva
40.000 volivcev. Komisija meni, da bi bilo treba tudi v zvezi

s tem vprašanjem proučiti prakso držav z bogatimi izkušnjami
na področju referendumskega odločanja.
K 35. členu:
Po prvem odstavku tega člena bi pravico glasovanja na refe;
rendumu imeli državljani, ki imajo pravico voliti v državni
zbor. V zvezi s tem je bilo opozorjeno na Evropsko listino
o lokalni samoupravi, po kateri imajo pri referendumu
v lokalni skupnosti pravico odločati prebivalci te skupnosti.
V komisiji pa se je postavilo tudi vprašanje, ali bi bilo smotrno,
da bi imeli pravico glasovanja na referendumu tudi državljani
brez stalnega prebivališča v Sloveniji.
K 47. členu:
Po tem členu za glasovanje na referendumu ne bi veljale
določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na
glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. Komisija
meni, da bi bilo treba to vprašanje še proučiti glede na to, da
naj bi se določbe tega zakona smiselno uporabljale tudi za
referendum v lokalni skupnosti in v postopku za izvedbo
referenduma o ustanovitvi občine, saj v tem primeru zgoraj
navedena omejitev ne bi bila upravičena.
K 57. členu:
Drugi odstavek tega člena naj bi določal, da mora biti v predlogu za začetek postopka za spremembo ustave navedeno,
v čem in kako naj se ustava spremeni, ter razlogi za spremembo. Po mnenju komisije bi besedilo »v čem in kako«
lahko povzročalo zaplete, kar bi dejansko v praksi pomenilo
omejevanje možnosti uresničitve ljudske iniciative. Zato
komisija meni, da bi zadoščalo, če bi bili v predlogu za
začetek postopka za spremembo ustave navedeni razlogi za
spremembo.
K 59. členu:
Po mnenju komisije določba prvega odstavka tega člena, ki
naj bi določala, kdo lahko da pobudo volivcem za vložitev
predloga za začetek postopka za spremembo ustave oziroma
pobudo za predložitev predloga zakona, ni potrebna in bi jo
zato kazalo črtati. Pri tem pa bi bilo treba ustrezno dopolniti
drugi odstavek tega člena tako, da bi se glasil, da volivec da
svojo podporo predlogu za začetek postopka za spremembo
ustave ali predlogu zakona na način, ki je določen v 14. členu
tega zakona.
Komisija je za poročevalca določila člana komisije g. Gregorja
Mikliča.
■
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Mnenje komisije za politični sistem

Državni svetnik Danilo Kovačič je dal državnemu svetu
pobudo, da oblikuje in posreduje državnemu zboru mnenje
v zvezi s predlogom za sprejem obvezne razlage
- določb 1., 2., 50. in 51. člena zakona o igrah na srečo
(Uradni list SRS št. 32/80, 29/86 in 8/90).
- določb 3. točke 1. člena. 29. in 36. člena zakona o davkih
občanov (Uradni list RS št. 8/91, 14/92 in 7/93),
- določb 70., 71. in 72. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90 ter Uradni list RS
št. 42/90) in
- določbe 2. alinee (48. a člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS št. 55/92, 7/93 in 31/93),
ki ga je vložila skupina poslancev državnega zbora. Državni
svet je na seji 9. novembra 1993 sklenil, da naj navedeno
pobudo obravnava komisija za politični sistem.
Komisija za politični sistem je pobudo državnega svetnika
Danila Kovačiča in predlog skupine poslancev obravnavala na
seji dne 23. novembra 1993. Pri tem se je komisija seznanila
tudi z mnenjem sekretariata državnega zbora za zakonodajo
in pravne zadeve.
Komisija se je pri obravnavi navedene pobude in predloga
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o pobudi Danila Kovačiča za obvezno razlago nekaterih zakonov
osredotočila na namen instituta obvezne razlage zakona, ki jo
predviden v poslovniku državnega zbora v členih 208 do 212.
V komisiji je bilo uvodoma poudarjeno, da obvezna razlaga
zakona nedvomno predstavlja poslovniški institut, ki ga j?
treba v zakonodajni praksi skrajno restriktivno uporabljati. Pfl
tem je treba opozoriti na določbo drugega odstavka 208.
člena, ki določa obvezne sestavine predloga za sprejem
obvezne razlage, med drugim označitev člena, za katerega se
zahteva obvezna razlaga. To pomeni, da je predmet obvezne
razlage lahko samo posamezna zakonska določba, čeprav
poslovnik državnega zbora ne vsebuje posebej definicija
obvezne razlage zakona, pa je v teoriji prava nesporno, da se
z obvezno razlago ne more dopolnjevati ali spreminjati vsebina posameznih zakonskih določb, ampak se z njo lahko
dodatno pojasni namen določbe zakona zaradi njene premalo
jasne dikcije. Obvezna razlaga še posebej ne more spreminjati ali dopolnjevati posameznih zakonskih določb z veljavnostjo za nazaj, kar je namen predlogov besedil obvezne
razlage določb zgoraj navedenih zakonov. Tega, kar želijo
doseči predlagatelji, ni mogoče doseči z obvezno razlago,
ampak samo s spremembo zakona, ki pa bo veljal za naprej In
ne za nazaj.
Komisija opozarja na določbo 155. člena ustave, po kateri
zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka
za nazaj, razen če zakon določi, da imajo posamezne njegove
priloga poročevalca

določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se
s tem ne posega v pridobljene pravice. Temeljni ustavni princip je torej, da zakoni in drugi predpisi veljajo od sprejema
dalje, zato seveda tudi s pomočjo instituta obvezne razlage ni
mogoče spreminjati pomena posameznih zakonskih določb
za nazaj. Komisija zato meni, da je restriktiven odnos do
instituta obvezne razlage zakona v interesu funkcioniranja
Pravnega sistema in v interesu pravne varnosti nasploh.
Na seji komisije je bilo tudi opozorjer>o, da so dajali možnost
obvezne razlage zakona tudi poslovniki bivše Skupščine SRS,
vendar je bil ta institut v zadnjih dvajsetih letih uporabljen le
v dveh ali treh primerih. To po mnenju komisije vsekakor kaže

na to, da je treba v primerih, ko posamezna zakonska določba
zaradi nedorečenosti povzroča težave v praksi, v prvi vrsti
razmisliti o postopku za njeno spremembo ali dopolnitev.
Komisija se je tudi izrecno pridružila mnenju sekretariata
državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve o predlogu
skupine poslancev za obvezno razlago. Izraženo pa je bilo
tudi mnenje, da bi v zakonodajnih postopkih morala v čim
večji meri sodelovati pravna stroka, da bi bile zakonske rešitve čim bolj dodelane.
Komisija je za poročevalca določila člana komisije g. Miroslava Cerarja.

^oročilo komisije za gospodarske dejavnosti o obravnavi problematike piač v negospodarstvu
Komisija za negospodarske dejavnosti je na seji, 24. 5. 1993,
nadaljevala z obravnavo problematike plač v negospodarstvu.
K razpravi so bili povabljeni tudi predstavniki sindikatov,
Podpisnikov kolektivne pogodbe za negospodarstvo in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
V2 zvezi s to problematiko je bila komisija seznanjena tudi
vprašanjem člana Državnega sveta dr. Petra Glaviča v zvezi
J odločbo Ustavnega sodišča RS o določitvi osnove za obračun plač v državnih organfh in zahtevami območnega odbora
Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije osnovnih šol občine Velenje.
Komisija je bila že na prejšnji seji, 28/4-1993, seznanjena
zlndotedanjim potekom dogovarjanja med predstavniki Vlade
sindikati, podpisniki kolektivne pogodbe za negospodarstvo in podprla predlog, naj Državni svet opozori Državni zbor
•n Vlado, da kljub zakonsko določenemu tridesetdnevnemu
[oku za predložitev kolektivne pogodbe Vlada tega ni izvedla.
Sindikati so Vladi Republike Slovenije dne 26. 3. 1993 predlagali konkretne celovite spremembe kolektivne pogodbe,
»lada pa je dne 19. 4. 1993 v svojih stališčih sindikatom
Predlagala samo podaljšanje sedanje kolektivne pogodbe,
v skladu z 11. členom zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona
o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (Uradni
lis
t RS, 17/93) je bila Vlada dolžna v 30 dneh od uveljavitve
zakona predložiti v usklajevanje in sprejem splošno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Podpredsednik Komisije je po razpravi že na prejšnji seji sveta
Predlagal,
naj Državni svet opozori Vlado Republike Slovenije
'n predsednika Državnega zbora, da se navedeno zakonsko
določilo
ne spoštuje, vendar o tem svet ni sprejel posebnega
s
klepa. Ker po mnenju komisije ostajajo vprašanja ureditve
Plač še vedno nerešena, saj je ponujen v podpis le normativni
del kolektivne pogodbe, je Komisija sklenila, da bo na to
opozorila matično delovno telo Državnega zbora In Vlado
Republike Slovenije.
j.o pojasnilih razpravljalcev je Vlada šele v tem tednu predloga v podpis s pripombami sindikatov usklajeni normativni
del kolektivne pogodbe, medtem ko ostaja sprejem tarifnega
dela še vedno odprt. S 6/5-1993 je tarifni del kolektivne
Pogodbe za negospodarstvo prenehal veljati. Sindikati vztrajalo pri načelu, ki je zapisano tudi v zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja
P'ač, da se je treba dogovoriti tudi o tarifnem delu kolektivne
Pogodbe, in sicer o novi višini izhodiščne plače za negospodarstvo, pri čemer bi morala biti izhodiščna plača najmanj
enaka
zajamčeni plači. V večji meri je treba izenačiti izhoa
'sčno plačo v gospodarstvu in negospodarstvo, ker tako
Podcenjenega dela v družbenih dejavnostih ni bilo od srede
let. Upoštevaje sprejeti republiški proračun Vlada vztraja
Pri sedanji vrednosti izhodiščne plače, saj bi po njenih izraču[j'n izenačitev izhodiščne plače z zajamčeno zahtevala 1,5%
dodatnih sredstev, ki pa v proračunu niso zagotovljena. Po
Mnenju razpravljalcev dosedanje obnašanje Vlade kaže na to,
oa se bo po preteku veljavnosti zakona konec maja skušalo to
Področje tudi vnaprej urediti z zakonom.
Prlloga poročevalca

Statistični podatki sicer kažejo, da je razkorak med povprečnimi plačami v gospodarstvu in negospodarstvu v preteklih
dveh mesecih bistveno višji, kot v prejšnjih obdobjih, vendar
pa pri teh primerjavah ni upoštevano dejstvo, da se v obdobju
od februarja do maja v negospodarstvu izplačujejo poračuni
za lansko leto. To vpliva na višjo raven izplačil, zato bi bilo
treba tudi pri izkazovanju teh podatkov ločeno navajati
podatke o plačah in o poračunih.
Komisija je v zvezi s tem sprejela sklep, da bo Zavodu
Republike Slovenije za statistiko predlagala, naj se pri izkazovanju izplačil v negospodarstvu ločeno prikažejo podatki
o plačah in poračunih za leto 1992. Zavodu bo tudi predlagala, naj prouči sedanjo klasifikacijo dejavnosti, saj so med
negospodarske dejavnosti uvrščene npr. tudi združenja
OZD, banke, zavarovalnice in druge dejavnosti, ki v določeni
meri vplivajo na izkazane podatke o višini plač in na objektivno prikazovanje razmerja med plačami v gospodarstvu in
t. i. družbenimi dejavnostmi.
V primeru ločenega izkazovanja podatkov bi bila odstopanja
bitveno manjša, saj je izhodiščna plača za negospodarstvo
dosegla najnižjo raven v primerjavi s povprečno plačo
v gospodarstvu. Sedaj znaša 36% povprečne plače v gospodarstvu in je nižja tudi od zajamčene plače. Ob podpisu
kolektivne pogodbe za negospodarstvo je izhodiščna plača
predstavljala 58% povprečne plače na delavca v gospodarstvu, v oktobru lanskega leta pa le še 42%. Glede na to, da
bodo v maju zadnjič izplačani poračuni za lansko leto, bodo
ob nespremenjeni izhodiščni plači, v naslednjih mesecih
izplačane plače v negospodarstvu najmanj 25% nižje. Zato je
realno pričakovati, da se bo začel v teh dejavnostih stavkovni
val, ki je na področju šolstva že napovedan, kar bo povzročilo
motnje ob zaključku šolskega leta, lahko pa tudi ogrozi zaključne izpite in vpis v nadaljevalne programe. Širitev stavkovnega vala na druge družbene dejavnosti lahko ogrozi vitalne
funkcije celotne države. Ob tem pa je bilo opozorjeno, da bi
bilo treba upoštevati, da so razmere v gospodarstvu izjemno
težke, tako zaradi izgube trgov v nekdanji Jugoslaviji kot
zaradi zmanjševanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva zaradi visok# cene dela.
Državni svet se je ob obravnavi predloga zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993
v sklepih opredelil za krčenje realne ravni plač, vendar ne
z interventno zakonodajo, ampak predvsem s kolektivnimi
pogodbami oziroma socialnim paktom. Dopustil je sicer tudi
možnost zakonske ureditve do konca tega leta, vendar je
zahteval, naj bi povprečne plače za celo leto 1993 ohranili na
ravni leta 1992. V teh sklepih se je Državni svet zavzel tudi za
enotno sistemsko ureditev plač, ki naj na enotnih načelih
uredi plače zaposlenih v gospodarstvu, negospodarskih in
gospodarskih javnih službah, v državni upravi in v pravosodju,
tako da bi bila zagotovljena enakopravnost in primerljivost.
Komisija je bila seznanjena, da je Vlada ustrezno analitično
gradivo s predlogi za bodočo ureditev že predložila Državnemu zboru, ne pa tudi Državnemu svetu.
Glede na dosedanji potek dogovarjanja med Vlado Republike
Slovenije in predstavniki sindikatov negospodarskih dejavno31

sti o kolektivni pogodbi za negospodarstvo je Komisija, ki
zastopa interese predvsem negospodarskih dejavnosti, sprejela sklep, da predlaga Državnemu svetu Republike Slovenije razširitev predlaganega dnevnega reda 11. seje, ki bo 2.
junija 1993, z obravnavo Poročila o sistemu plač in drugih
prejemkov v javnem sektorju, ki ga je pripravila Vlada Republike Slovenije.
V zvezi s pobudo oziroma vprašanjem člana Državnega sveta
dr. Petra Glaviča v zvezi z odločbo in sklepom ustavnega
sodišča (Uradni list RS, št. 33/92), ki se nanaša na določitev
osnove za obračun plač v državnih organih, je komisija ugotovila, da je iz obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča razvidno, da Vlada RS v svojih sklepih ni upoštevala 60. člena
zakona o. delavcih v državnih organih in 6. člena zakona
o funkcionarjih v državnih organih in obveznosti objave teh
sklepov v uradnem glasilu. Zato je Ustavno sodišče sklep
Vlade RS o določitvi osnove za obračun plač v državnih
organih z dne 21/5-1992 delno odpravilo, druga dva sklepa
Vlade z dne 24/7-1992 in 27/8-1992 pa nista začela veljati, ker

nista bila objavljena. Pri tem Ustavno sodišče v postopku za
oceno zakonitosti ni ocenjevalo metodologije izračunavanja
povprečnih plač, saj zakon kot osnovo za obračun plač
v državni upravi določa uradne podatke zavoda RS za statistiko o povprečnem osebnem dohodku na delavca, izplačanem v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekli mesec.
Ta je lahko zmanjšan za odstotek, ki ga določi Vlada RS glede
na proračunske možnosti, vendar ne več kot 50%. Glede na to
komisija navedene pobude oziroma vprašanja ni podprla.
Predstavnik Vlade RS oziroma Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve je pojasnil, da je bil intervencijski zakon, ki
naj bi omogočal nižjo osnovo za obračun plač Vlada predložila skupščini prejšnjega sklica, vendar ni bil obravnavan.
Člani komisije so bili seznanjeni tudi s protesti sindikatov
zaradi navedb dr. Petra Glaviča o njihovi vlogi pri dogovarjanju o plačah.
Za poročevalca na seji sveta je bil določen podpredsednik
Komisije Erih Šerbec.

Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu zakona o Skladu za investicije v zdravstvu
v obdobju 1993-1997
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za negospodarske dejavnosti je na seji, 13. 9. 1993, obravnavala predlog
zakona o skladu za investicije v zdravstvu v obdobju
1993-1997, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije
predložila v obravnavo Vlada RS.
Člani komisije so v razpravi podprli predlagani zakon, s katerim se bodo v časovno omejenem obdobju zagotavljala sredstva za dokončanje investicij iz obdobja pred uveljavitvijo
nove zdravstvene zakonodaje in ustrezno ureditev prostorskih pogojev v bolnišnicah, klinikah in inštitutih, katerih ustanovitelj oziroma lastnik je Republika Slovenija. Za ta namen
so bila v letih 1992 in 1993 v republiškem proračunu name-

njena le minimalna sredstva, s katerimi ni bilo mogoče nadaljevati in ne dokončati niti nujnih'investicij, zato je primerna
rešitev, ki predvideva tudi dodatne vire za te namene. Opozorjeno pa je bilo, da bo moral biti tudi v bodoče za realizacijo
v zakonu določenih investicij glavni in stalni vir republiški
proračun, saj bo obseg presežkov Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije v posameznih letih lahko zelo različenZato so člani komisije predlagali, naj bi se proučila možnost
zagotovitve tudi drugih dodatnih virov sredstev za investicije
s posebnim aktom, ki bi bil sprejet ob zakonu in s katerim bi
se natančneje določil njihov obseg do leta 1997.

Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o delovnih razmerjih in predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti
Komisija Državnega sveta za negospodarske dejavnosti je na
8. seji, dne 18. 10. 1993, sprejela konkretne pripombe k navedenima predlogoma zakona.
Ad 1)
V 3. členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o delovnih razmerjih se v drugem odstavku za vsemi
tremi alineami doda za besedo »delovne dobe« besedilo »pri
organizaciji oziroma delodajalcu«.
OBRAZLOŽITEV
Na ta način bi konkretno definirali delovno dobo, ker se je
v dosedanjih praktičnih primerih to večkrat pokazalo kot
problem, obenem pa bi zmanjšali stroške v organizaciji oziroma pri delodajalcu.

Ad 2)
1. V 48. a členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti se črta besedilo »lahko«.
OBRAZLOŽITEV
Po zakonu morajo za vse organizacije oziroma delodajalce
veljati enaki pogoji oziroma morajo biti določeni kriteriji, na
osnovi katerih je možno uveljaviti povračilo stroškov prispev"
kov na bruto plače.
2. 48.a člen se razdela z ustreznimi kriteriji.
OBRAZLOŽITEV:
Samo na osnovi opredeljenih kriterijev je 48. a člen v praksi
možno izvajati enotno za vse organizacije oziroma delodajalce.

Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu zakona o zagotavljanju sredstev za realiza*
cijo temeljnih razvojnih programov Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju - prva obravnava
Komisija državnega sveta za negospodarske dejavnosti je ne
seji, dne 18.10. 1993, obravnavala predlog zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo razvojnih programov Republike
Slovenije v vzgoji in izobraževanju (prva obravnava), ki ga je
državnemu zboru predložila v obravnavo skupina poslancev.
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Uvodoma je poslanec Rudi Moge poudaril, da mora Slovenija
nameniti vlaganju v znanje posebno pozornost tudi zato, ker
se pri nas hkrati s procesi prestrukturiranja gospodarstva
odvijajo procesi prestrukturiranja znanja, da bomo lahko starejše, neustrezno usposobljene kadre izobrazili za nove zahpriloga poročevalca

teve zaposlovanja. Predlagatelji ugotavljajo, da je stanje na
nekaterih sklopih šolskega sistema tako, da zahteva takojšnje
ukrepanje. Predstavnik predlagateljev vpisa v srednje šole in
na univerzah, pa tudi projekt 20 tisoč računalnikov v slovenske šole, s katerim bi izvedli predvsem računalniško izobraževanje učiteljev in projekt, ki bi omogočil začetek pouka tujega
jezika že v tretjem razredu osnovne šole in nato v sedmem
razredu pouk drugega tujega jezika.
Predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport je pojasnil, da bo
uradno mnenje do tega predloga zakona zavzela Vlada Republike Slovenije na četrtkovi seji, v ministrstvu pa podpirajo
namen predlaganega zakona in sicer predvsem prva dva
izmed programov, navedenih v drugemn členu, kot tudi način,
da se zagotovijo dodatna sredstva v letih 1994-1997 iz držav-

nega proračuna.
V razpravi so člani komisije načelno podprli namen zakona,
da z dodatnimi sredstvi iz najetih posojil realiziramo vsaj
nekatere razvojne programe na tem področju. V zvezi z investicijami v šolski prostor so opozorili, da je treba glede na
obstoječo mrežo šol točno opredeliti, kje so najbolj pereče
potrebe po večjem vlaganju v šolsko infrastrukturo in da je
glede vlaganja v povečanje števila ur učenja tujih jezikov
treba razmisliti tudi o usposobljenosti učiteljev za sodoben
pouk tujih jezikov. Poleg tega je bilo v razpravi zastavljeno
vprašanje, ali se predlagatelji zavedajo, da zagotavljanje
dodatnih sredstev s posojili v breme državnega proračuna
pomeni zvišanje postavke državnega proračuna za področje
šolstva.

Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu zakona o zagotovitvi sredstev za gradnjo
Univerzitetne knjižnice v Ljubljani — prva obravnava
Komisija Državnega sveta za negospodarske dejavnosti je na
seji, dne 18.10.1993, obravnavala predlog zakona o zagotovitvi sredstev za gradnjo Univerzitetne knjižnice v Ljubljani
(prva obravnava), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo Vlada Republike S^venije.

izgradnjo skupnega objekta za nacionalno in univerzitetno
knjižnico, kot je opredeljeno v 1. členu predloga zakona,
dodatna sredstva pa se zagotovijo v državnem proračunu pod
postavko Ministrstva za znanost in tehnologijo v letih
1994-1998, zmanjšana za delež Mesta Ljubljane.

člani komisije so v razpravi ugotovili, da se projekt izgradnje
knjižnic Narodne univerzitetne knjižnice in Centralne tehniške knjižnice pripravlja že vrsto let in da so bili dokumenti za
utemeljitev potreb in metode njihovega reševanja izdelani že,
novembra 1992. S sklepom vlade je bil podprt predlog za

Predvideno financiranje skupnega projekta Univerzitetne
knjižnice v Ljubljani so člani komisije podprli s tem, da so
menili, da bo treba načrtovano dinamiko gradnje iz 3. člena
spoštovati, če želimo pričeti z gradnjo objekta že leta 1995.

Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o proračunskem memorandumu za leto 1994
komisija Državnega sveta za negospodarske dejavnosti je na
seji, dne 25.10.1993, obravnavala proračunski memorendum
za leto 1994, ki ga je Državnemu zboru predložila v obravnavo
Vlada republike Slovenije.
komisija je gradivo obravnavala po posameznih področjih.
Predstavnik Ministrstva za kulturo je poudaril, da se je v zadnjih treh letih obseg sredstev za kulturo močno skrčil (v letu
1991 za 30%) kot izhaja iz gradiva »ocena položaja kulturnih
dejavnosti v letu 1993« tako, da se je položaj nekaterih dejavnosti znotraj področja zelo poslabšal (film, knjižničarstvo,
v
arstvo kulturne dediščine, investicije), ker renominacija
sredstev ni v skladu z inflacijskimi stroški, se po njihovih
ugotovitvah manjša tudi global proračunskih sredstev za
naslednje leto, čeprav je za leto 1993 program kulture ovrednoten v višini, ki ne predvideva realnega zmanjšanja sredstev
glede na leto 1992. Poudaril je še, da sta v pripravi akta
Nacionalni program razvoja kulture in zakon, ki bo uredil
organiziranost in financiranje kulturnih dejavnosti, s katerima
le treba dopolniti pregled potrebnih sprememb zakonodaje
na
posameznih področjih v memorandumu in v skladu z njima
zahtevali več sredstev iz državnega proračuna.
V razpravi so člani menili, da je stanje na področju kulture
zaskrbljujoče in si delamo iluzije, če si predstavljamo, da
oomo rešili gospodarstvo s tem, da kulturo ukinjamo. Menili
s°. da se je treba opreti tudi na druge vire financiranja, npr.
davčne olajšave, skladi za dodatna sredstva, da ne bi prihajalo
do nadaljnjega krčenja sredstev za to dejavnost v družbenem
Produktu. Podprli so tudi pripravo nacionalnega programa
kulture, ki bi utemeljil zahtevo za takšen obseg sredstev iz
državnega proračuna, s katerimi bo mogoče ohraniti pro9rame kulture vsaj na lanskoletni ravni.
Uvodoma je predstavnik Ministrstva za znanost in tehnologijo
Poudaril, da bi bilo treba za področje znanosti proračunska
sredstva povečati za sofinanciranje razvojnih projektov (predvsem aplikativnih) in omogočiti zagonska sredstva za Tehnološki razvojni sklad Republike Slovenije (po predlogu zakona,
Kl
ie bil v prvi obravnavi že sprejet na državnem zboru),
s čimer bi pomagali pri prenosu razvojnih dosežkov v proizvodnjo.
Priloga poročevalca

V razpravi so člani menili, da je vprašljivo, da bo za vse
navedene naloge s področja znanstvene in tehnološke politike v memorandumu in na strani 7 zadosti proračunskih
sredstev, saj podatki sindikata s tega področja kažejo, da se je
število raziskovalcev v treh letih zmanjšalo za približno četrtino, sredstva zanje pa za polovico. Na vprašanje članov, da
v memorandumu ni posebne postavke za tehnološki razvojni
sklad, je predstavnik ministrstva opozoril, da so zagonska
sredstva zanj opredeljena iz naslovov kapitalnih vložkov
države in pospeševanja tehnološkega razvoja.
Na področju šolstva so člani na prejšnji seji komisije podprli
predlog zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina na
tem področju, kot so npr. investicije v šolski prostor, izobraževanje učiteljev v informatiki in poučevanju tujih jezikov.
V zvezi s plačami učiteljev, ki pomenijo velik del sredstev za to
področje, pa se pripravlja nov zakon o razmerjih plač v javnih
zavodih in državnih organih, ki bo v prvi obravnavi na novembrski seji državnega zbora.
Člani so v razpravi ugotovili, da na tem področju sicer niso
predvidena krčenja sredstev, vendar so opozorili posebej na
problem investicij v visoko šolstvo, npr. dokončanje biološkega središča in izgradnje Univerzitetne knjižnice v Ljubljani, za katere ni razvidno, ali so zajete v memorandumu, kot
tudi financiranja podiplomskega študija na univerzah. Glede
pripomb dr. Petra«Glaviča v zvezi s tem področjepn so menili,
da njegove ocene izhajajo iz različnih šolskih sistemov, ki
niso primerljivi, saj je pri nas aktivni šolski dan daljši kot
drugod.
Za področje zdravstva je državna sekretarka, gospa Gregorič,
obrazložila bilanco zdravstva in planske občine za obdobje
1994-1997. Povedala je, da bo Ministrstvo za zdravstvo nadaljevalo z uresničevanjem razvojnih usmeritev in prednostnih
ciljev, ki izhajajo iz Plana zdravstvenega varstva do leta 2000.
Ministrstvo bo zagotovilo uresničevanje Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v smislu postopnega povečevanja določil k storitvam iz obveznega zdrav33

stvednega zavarovanja in na ta način uveljavilo večji delež
osebnih sredstev za plačilo storitev iz obveznega zavarovanja.
V proračunskem memorandumu od 1994 do 1997 se prihodki
obveznega zdravstvenega zavarovanja zmanjšujejo za 2%
letno, to zmanjševanje pa se nadomešča z doplačili neposredno od uporabnikov preko dodatnega zdravstvenega zavarovanja.
Posledica take bilance prihodkov in odhodkov obveznega
zdravstvenega zavarovanja je padec deleža družbenega proizvoda.
Poleg nadomestila izpada prihodkov iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja se računa tudi s pokritjem iz drugih virov,
predvsem proračunskih, tudi občinskih, v največji meri pa
republiškega.
Ministrstvo za zdravstvo soglaša s predlagano bilanco prihodkov in odhodkov v zdravstvu ob upoštevanju postopne uveljavitve opredelitev, ki jih vsebuje Plan zdravstvenega varstva do
leta 2000 in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.
Gospa Gregorič je opozorila na odprto vprašanje virov financiranja zdravstvenih pravic, ki niso predmet zdravstvenega
zavarovanja, temveč bi se morali zagotoviti iz proračunskih
sredstev.
Predlog Ministrstva za zdravstvo je, da se to vprašanje razreši
z Zakonom o skladu za investicije v zdravstvu v obdobju
1993-1997, katerega je tudi vložilo v parlamentarno razpravo,
vendar je bil v Državnem zboru umaknjen z dnevnega reda.
(Državni svet je ta zakon obravnaval in ga tudi podprl).
V proračunskem memorandumu je sicer predvideno povečanje sredstev iz proračuna za investicije in to od letošnjih 700
mio SIT na 1.800 mio SIT v naslednjih dveh letih, in v zadnjih
dveh letih na 2.500 mio SIT, vendar to predstavlja 40% primanjkljaja za dokončanje najnujnejših investicij.
Ministrstvo predlaga, da se ob potrditvi predloženega proračunskega memoranduma za zdravstvo uvrsti v obravnavo in1
sprejem Zakona o skladu za investicije v zdravstvu v obdobju
1993-1997, v nasportnem primeru pa je potrebno za manjkajoča sredstva povečati proračun.
Državni svetnik Boris Šuštaršič je poudaril, da je potrebno
probleme šolske mladine, s katerimi se srečujemo tudi vključiti v področje zdravstva, ker so to dejansko zdravstveni in
socialni problemi ter za to zagotoviti določena sredstva.
Državni svetnik dr. France Vodopivec je opozoril na probleme
nesistematičnega dela inšpektorjev, ki so dolžni kaznovati
tiste, ki neupravičeno koristijo določene pravice, ker bi na ta
način tudi prištedili določena saredstva.
Državni svetnik gospod Erih Šerbec je v svojem imenu in
imenu državne svetnice Šlajmerjeve poudaril, da je obvezno
treba v proračunskem memorandumu za področje zdravstva

povečati sredstva, ki so bila planirana za investicije v zdravstvu, v kolikor ne bo sprejet Zakon o skladu za investicije
v zdravstvu v obdobju 1993-1997.
Državni svetnik Franc Grašič je opozoril na problem visoke
stopnje bolniškega staleža, ki ga plačujejo delodajalci. Prav
tako je opozoril na visoke socialne pomoči, katerih posledica
je, da se nekaterim ne da več prijeti za delo. Zastavil je tudi
vprašanje, ali ni mogoče v negospodarskih sektorjih določene
prihranke izpeljati z racionalizacijami tako kot so to primorani
v podjetjih.
V razpravi, v kateri so sodelovali še državni svetniki, Zoltan
Jan, dr. Miha Tišler, Polde Bibič, so se oblikovala naslednja
stališča:
- Komisija za negospodarske dejavnosti podpira povečanje
sredstev v proračunskem memorandumu za področje zdravstva za vsoto, ki je bila predvidena v zakonu o skladu za
investicije v zdravstvu v obdobju 1993-1997, v kolikor ne bo
sprejet ta zakon.
- Komisija za negospodarske dejavnosti opozarja, da je
potrebno pričeti z izvajanjem inšpekcije dela in medicine
dela.
- Komisija za negospodarske dejavnosti prosi Ministrstvo za
zdravstvo za pojasnilo, kje so vzroki za občutno povečanje
bolniškega staleža do 30 dni.
Člani so obravnavali tudi področje sociale in opozorili, da so
v proračunskem memorandumu sredstva za socilane transfere znatno prenizka.
Državni svetnik dr. France Vodopivec je zastavil Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve vprašanje, kaj je to aktivna
politika zaposlovanja.
V razpravi, v kateri so sodelovali še državni svetniki Erih
Šerbec, Zoltan Jan, dr. Frnce Vodopivec, Boris Šuštaršič,
Franc Grašič in Polde Bibič je bilo oblikovano sledeče stališče:
- Komisija za negospodarske dejavnosti predlaga, da se
v proračunskem memorandumu sredstva za socialo povečajo.
- Komisija za negospodarske dejavnosti prosi Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve za pojasnilo, kakšen program in katere aktivnosti izvaja pod terminom »aktivna politika zaposlovanja«.
V zaključku razprave so člani menili, da nas gospodarske
razmere silijo v nujne racionalizacije znotraj posameznih
področij javne porabe, vendar se jim ob tem zastavlja vprašanje produktivnosti v gospodarski sferi. Zato so člani zavzeli
stališče, da je v memorandumu upravičeno vztrajati na relativnem in ne absolutnem zmanjšanju deleža javne porabe
s predpostavko, da bruto družbeni proizvod ne bo padal.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Zoltan Jan.

Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu zakona o usklajevanju pokojnin in denarnih
nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993 — prva obravnava
Komisija za negospodarske dejavnosti je na svoji 10. redni
seji, dne 8. 11.1993, obravnavala predlog zakona o spremembah zakona o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil
za primer brezposelnosti v letu 1993.
Predstavnik vlade je obrazložil, da bi bila s sprejemom tega
zakona izpolnjena obveznost državnega zbora, ki mora na
osnovi prvega odstavka 159. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju v začetku vsakega leta določiti razmerje med povprečno plačo na zaposlenega in povprečno
starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo, to razmerje
pa mora zagotavljati 85%-no razmerje med povprečno sta34

rostno pokojnino za polno pokojninsko dobo in povprečno
plačo na zaposlenega v državi.
V letošnjem letu je to področje urejal interventni zakon
o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za primer
brezposelnosti, ki pa bo s pretekom koledarskega leta prenehal veljati. Vlada Republike Slovenije zato predlaga, da se
s spremembami zakona o usklajevanju pokojnin in denarnih
nadomestil v letu 1993 podaljša veljavnost interventnega
zakona še za celotno prihodnje koledarsko leto.
Vlada Republike Slovenije predlaga podaljšanje veljavnosti
priloga poročevalca
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,n'erventnega
zakona, s katerim bi začasno, v obdobju do
°nca leta 1994. nadomestili določbe sistemskega zakona, ki
I® Nanašajo na način usklajevanja pokojnin in drugih dajatev
< Pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Z ozirom na
°®lstvo, da bo Državni zbor predvidoma do konca leta 1993
jav spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju in
ruarovanju za primer brezposelnosti, s katerimi bo med
9irn urejen tudi način usklajevanja denarnih nadomestil za
r|
P rner brezposelnosti, se iz interventnega zakona črtajo
°'očbe o usklajevanju teh nadomestil.
U Razpravi, v kateri je državni svetnik Franc Grašič, izrazil
Zaporo
k sprejemu omenjenega zakona z argumentacijo, da
0|
zvodnja in gospodarske aktivnosti v državi Kažejo nega-

tivne trende tudi v letu 1994 in dejstvom, da zviševanje
splošne porabe slabša konkurenčno sposobnost naših podjetij. Večina državnih svetnikov je njegovi podpori zakonu
nasprotovala in izrazila globoko prepričanje, da morajo biti
pokojnine, ki ne sledijo življenjskim stroškom in z njimi ljudje
ne morejo dostojno živeti, usklajene z rastjo plač in tudi
poračuni morajo biti tekoči oz. v kolikor Zavod za statistiko ne
more zagotoviti tekočih podatkov za obračun pokojnin, je
potrebno pokojnine usklajevati za nazaj.
Na osnovi razprave je bilo sprejeto skupno stališče, da komisija za negospodarske dejavnosti ne podpira predloga zakona
o spremembah zakona o usklajevanju pokojnin in denarnih
nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1933.

Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu zakona o spremembah zakona o pokojninam in invalidskem zavarovanju
°misija Državnega sveta Republike Slovenije za negospodejavnosti je na seji, 13. 9. 1993, obravnavala predlog
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
Pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so ga Državzboru republike Slovenije predložili v obravnavo
p
°slanci Ivan Sisinger, Miran Potrč in Franc Horvat.
ar
ske
a

Razpravi so člani komisiji ocenili, da je razmerje med predniki
interesnih skupin, ki izhaja iz načela sorazmerja med
*'lrni, ki zagotavljajo sredstva za pokojninsko in invalidsko
darovanje in uživalci pravic v dosedanjem zakonu, ki izhaja

iz načela sorazmernosti, ustreznejše od predlaganih sprememb v sestavu skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ob tem so tudi poudarili, da glede na
podrobno ureditev pravic iz tega zavarovanja v zakonu, sprememba sestave skupščine ne bi odločilno vplivala na odločitve, ki jih sprejema skupščina zavoda. Izraženo pa je bilo tudi
stališče, da bi v primeru sprejema spremenjene sestave
skupščine zavoda morali ohraniti razmerja med predstavniki
upokojencev in delovnih invalidov glede na populacijo, ki jo
zastopajo.

^enje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu zakona o skupnosti študentov - prva
Ravnava
|/
^misija Državnega sveta za negospodarske dejavnosti je na
V načelni razpravi so člani menili, da že delujeta študentski
J'.dne 13 g 1993 obravnavala predlog zakona o skupnosti
organizaciji obeh univerz, ne glede na to, da njun pravni
tov
3
status očitno ni urejen, saj predlagatelj v predloženem zakonu
Prert
~
P™
obravnava,
ki
ga
je
skupina
poslancev
Vložila Državnemu zboru Republike Slovenije.
želi urediti tako »študentsko organizacijo« kot tudi »skupnost
študentov« in oba izraza izmenično uporablja v 1., 2. in 3.
'Jvocj,'oma so predstavniki študentske organizacije poudarili,
členu predloženega zakona. Ker je verjetno, da sta to dve
statusno različni obliki organiziranosti študentov (organizaoj) -8- člen predloga zakona o visokem šolstvu - druga
cija in samoupravna skupnost), bi bilo po njihovem mnenju
Vnava določa sku n
lost'
P ost študentov
kot obliko
organiziranujno, da se do druge obravnave na državnem zboru opredeligStl študentov in v drugem
odstavku tega
člena že
napovetve v zakonu pojasnijo. Menili so še, da iz določb o organiziraVen?' mriOnii
Povezovanje
študentov
v
zvezo
skupnosti,
kar
po
njihonosti študentov v zakonu o visokem šolstvu izhaja možnost,
i ni r-mipnln/> 7 i A cl/i mini nnn I o n r*nu 4n v /1 i I o
ar_ Mnenju ni smiselno. Zato je skupina poslancev že vložila
kako naj se študenti organizirajo za volitve svojih predstavnik 68, |enu
Inač n ot)lik
č
zakona o visokem šolstvu, s katerim se
kov, ki bodo sodelovali pri delu in upravljanju visokošolskih
*ak' nom °vanja skupnosti študentov določi s posebnim
zavodov, ne pa druge oblike organiziranosti.
tov°
in amandma k 46. členu, s katerim skupnost študenkftP^'o'P'ra pri sredstvih iz nacionalnega programa visoV konkretni razpravi so člani k 7. in 11. členu pripomnili, da se
ka šolstva.
besede »so dolžni zagotoviti« nadomestijo z besedo »zagoK®r
tavljajo«, ker je dolžnost sodelovanja pri urejanju vprašanj
predlagatelji
zakona
o
skupnosti
študentov
sklicujejo
na
ekonomske in socialne varnosti študentov, na strani študeno vi^o'očene oblike organiziranosti študentov iz zakona
tov, če so vabljeni. Glede nadzora v 10. členu so menili, da naj
kem
ga izvaja ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo ali za fiHa sse oba zakona
šolstvu, na
sodržavnem
člani komisije
podprli
njihovo
stališče,
zboru sočasno obravnavata.
nance.
^Mrie
^enje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu za izdajo zakona o Bloudkovih priznanjih
^^utkom zakona
Ko
seiP'rt'a Državnega sveta za negospodarske dejavnosti je na
V|aJjQa ne 5. 7. 1993, obravnavala navedeni zakon, ki ga je
Republike Slovenije predložila Državnemu zboru.

memba je predvidena pri omejitvi števila letno podeljenih
nagrad in plaket, s čimer je poudarjena selektivnost pri odločanju.

ujg^nik predlagatelja je poudaril, da se s tem zakonom
*a erTlne
P°delievanje najvišjih državnih priznanj za delo oziroma
v ;aJK
dosežke na področju športa. Predlagane rešitve
onu sledijo tradiciji Bloudkovih priznanj, bistvena spre-

Člani komisije k navedenemu zakonu niso imeli konkretnih
pripomb in menijo, da naj predlagatelj pri pripravi predloga
zakona o Bloudkovih priznanjih upošteva pripombe matičnega odbora državnega zbora.

"r''°ga poročevalca
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Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu za izdajo zakona o nagradah Republika
Slovenije na področju šolstva s predlogom zakona
Komisija Državnega sveta za negospodarske dejavnosti je na
seji, dne 5 7. 1993, obravnavala navedeni zakon, ki ga je
Vlada Republike Slovenije predložila Državnemu zboru Republike Slovenije. Člani komisije so tudi prejeli poročilo matičnega odbora Državnega zbora k navedenemu zakonu.
Uvodoma je predstavnik predlagatelja pojasnil, da najvišje
nagrade in priznanja na področju šolstva niso bila podeljena
že dve leti, ker veljavni zakon o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja (iz leta 1978) ni ustrezen, predvsem glede kriterijev za podeljevanje nagrad. Iz tega razloga predlagatelj s tem
zakonom na novo ureja podeljevanje nagrad za najvišje
dosežke na področju šolstva in predlaga, da se ga sprejme po
skrajšanem postopku, da bi se na njegovi podlagi vsaj v letošnjem letu nagrade podelile.
V razpravi so člani komis'ije imeli pomisleke v zvezi s 3.
členom predloga zakona, ki odkazuje natančnejšo ureditev

vprašanj, komu se nagrade podelijo, njihovo število, kdo!
predlaga in kriteriji za izbor, na izvršilni predpis pristojnef
ministra. Menili so, da bi bilo ta vprašanja treba urediti v je j
zakonu, le kriteriji za izbor kandidatov so lahko opredeli^
s pravilnikom, ki naj ga sprejme Odbor za podeljeva")
nagrad na podlagi mnenj stanovanjskih organizacij.
glede opredelitve nagrad v 1. členu so menili, da je p1*
hlapna in jo je treba konkretizirati v smislu podeljeva™^
priznanj in nagrad za najvišje dosežke v pedagoški praksi
teoriji.
jj
s
Menili so, da je predlog matičnega odbora zbora, da se zM
obravnava kot predlog za izdajo zakona o nagradah RS'
področju šolstva, z osnutkom zakona upravičen, tako da'T
bo predlagatelj do faze predloga zakona lahko še opredelil' |<
vseh navedenih pripomb, vendar čimpreje, da bi se nag'8' ll
podelile še letos.

Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu zakona za izdajo zakona o spremembah>p
dopolnitvah zakona o plačah delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih s predlogom zak^P
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za negospodarske dejavnosti je na seji, dne 5. 7. 1993, obravnavala
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o plačah delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodih, s predlogom zakona, ki sta ga poslanca dr. Dimitrij
Rupel in Rudolf Moge predložila Državnemu zboru Republike
Slovenije.
Uvodoma je predlagatelj navedenega zakona poudaril, da
predložene spremembe in dopolnitve ne predstavljajo celovite rešitve problema plač v šolstvu, temveč zaradi krivic, ki so
povzročile stavke učiteljev, popravljajo koeficiente za
osnovne plače učiteljev z visoko, višjo in srednjo stopnjo
izobrazbe ter asistentom z VIII. in VII. stopnjo, da bi se takq
omilila nesorazmerja med koeficienti v primerjavi z nosilnimi
poklici v drugih negospodarskih dejavnostih. Poudaril je še,
da je Odbor Državnega zbora za kulturo, šolstvo in šport
k navedenemu zakonu oblikoval dva amandmaja, in sicer je
v prvem amandmaju k 9. členu dodal novo 7. točko, ki omogoča dealvcem, ki niso zajeti v sistem napredovanja v nazive,
po merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti, dodatnih največ 10% na osnovno plačo za stimulacijo, v drugem amandmaju pa se v 14. členu doda nov tretji odstavek, s katerim
omogoča delavcu v osnovni šoli, ki ima višjo izobrazbo, da
v kolikor opravlja dela na delovnem mestu s predpisano višjo
ali visoko izobrazbo, dobi 90% plače, ki bi mu pripadala, če bi
imel visoko izobrazbo.
Predstavnica Ministrstva za šolstvo in šport je pojasnila, da
vladni amandma k 1. členu predloženega zakona predstavlja
korekcijo nesorazmerij med koeficienti za posamezna tipična
delovna mesta v veljavnem zakonu, predvsem pa povečanje
koeficientov glede na vrednotenje nosilnih delovnih mest.
v drugih negospodarskih dejavnostih. V amandmaju za novi 2.
člen teh sprememb se podobno kot v drugem amandmaju
matičnega odbora Državnega zbora, rešuje problematika plač
delavcev z višjo stopnjo izobrazbe, saj ob pripravi veljavnega
zakona o plačah, po njihovem mnenju niso bili v zadostni meri
upoštevani kriteriji zahtevnosti dela, ki se ne razlikujejo od
dela učitelja z visoko stopnjo zahtevnosti. Zato tudi ni upravičena tolikšna razlika med koeficientoma VI. in VII. stopnjo
izobrazbe ob dejstvu, da so se na delovna mesta, za katera se
zahteva višja ali visoka izobrazba, razporejeni predvsem starejši delavci z dolgoletno pedagoško prakso. V amandmaju za
novi 3. člen teh sprememb se za 0,10 popravljajo koeficienti
za napredovanje v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu, ker
so bili po mnenju predlagatelja po veljavnem zakonu prenizko
ovrednoteni. Amandma za novi 4. člen teh sprememb le na
drug način kot odbor v svojem amandmaju rešuje delovno
36

uspešnost tistih delavcev, ki nimajo možnosti za napred^e
nje v nazive. V amandmaju za novi 5. člen je opredel| (
rešitev za učitelje, katerih obseg neposrednega vzgojno-''
braževalnega dela je manjši od normativno določen®?'
s čimer se rešuje presežne delavce. V amandmaju k 2. c'fj
predlaganih sprememb pa je določen rok 1. november 1=J
(i
ko naj bi se spremembe pričele uporabljati, po mnenju pr®r<j(t<
gatelja, le zaradi proračunskih možnosti.
6

Predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Sj
venije je menil, da so predlogi Vlade RS v razmerju do P'e°.j
gov poslancev, za učitelje v srednjih in osnovnih »°j '
v amandmaju k 1. členu slabši, saj znižujejo koeficienteJ i
učitelja z visoko stopnjo izobrazbe iz predlaganih 3,40 na |,
(kar pomeni neto plača na izhodiščno osnovo 26 000.0^,
53.218,80 na 51.122,50) in za učitelja z višjo izobrazb®
predlaganih 2,80 na 2,75 (kar pomeni neto plača na |Z
diščno osnovo 26.000,00 iz 44.833,80 na 44.135,00), ne P" L'
učitelja s srednjo izobrazbo, ki ostaja na predlaganih *'j ^
(neto plača 40.641,30), zato podpirajo predloge poslance^
pomenijo približanje vrednotenju nosilnih delovnih % ^
v drugih negospodarskih dejavnostih. Strinjajo pasespr®° ^
gom Vlade RS za novi 3. člen, ki pomeni višje vrednoten)® ' ^
posebno kvaliteto dela učiteljev v osnovnem in sred nI ^
šolstvu. Glede amandmaja k 2. členu sprememb je menil, o ^
nevzdržno, da bi se predlagane spremembe začele uporab11^ ^
šele s 1. novembrom 1993, možno bi se bilo dogovarjati l® ^
rok z novim šolskim letom.

V razpravi so člani komisije menili, da Vlada RS v amandfflJ
k 1. členu predlaganih sprememb sicer izhaja iz razmerij^ ,
koeficienti za tipična delovna mesta v celotnem 5. ® j
¥oijavnoyo zakona
tanui la ou plačah
piaoai I uv^i
icijcv , vendar
vcilUdl JO
veljavnega
učiteljev,
je li.ii^"'
izhodišč®'.«1 .
rednega profesorja iz koeficienta 5,2 na 5,3 prenizko p°sj ]
Ijeno (načeloma je vedno veljalo, da je redni univerzi'J
profesor izenačen po osebnem dohodku z ministrom oziI
namestnikom, sedaj pa je predlagani koeficient za univerz' i
nega profesorja 5,3, medtem ko ima državni sekretar k o® |
ent do 6,5) napram drugim nosilnim poklicem v negosp0 . I
stvu, kar se potem nadaljuje tudi navzdol do učiteljev z vis
j i
in višjo izobrazbo, katerih koeficienti so v amandmaju Vls ;
RS znižani. K amandmaju za novi 2. člen so menili, da je .
upravičena zahteva, da učitelju z višjo izobrazbo, ki je
rejen na delovno mesto za katero je predpisana višja ali ,z j
izobrazba, pripada^plača učitelja z visoko izobrazbo, zn ■
za 10% kot to predlaga matični odbor Državnega zbora
v J
jem amandmaju. Menili so, da pogoji v drugem odj0\)
amandmaja Vlade RS glede dopolnjenih 30 let delovnevl0J
ni sistemska rešitev. Amandma za novi 3. člen, ki z
priloga poroče

^koeficient
za napredovanje v nazive, člani komisije podpirajo,
Sa
iVr predstavlja za učitelje v srednjih in osnovnih šolah višje
,° ednotenje njihovega dela, tako da se za napredovanje
< naziv svetnik prišteje osnovnemu koeficientu namesto 0,90
p°eficient 1. Glede amandmaja za novi 4. člen so menili, da je
^"landma matičnega odbora državnega zbora, ki določa do
največ 10% osnovne plače za stimulacijo sprejemljivejši,
e'9'ede na rešitve v drugih negospodarskih dejavnostih,
ff* amandmaju Vlade RS k 2. členu sprememb, ki določa rok
Uporabnosti zakona s 1. novembrom 1993, so člani komisije
penili, da ni sprejemljiv če ugotavljamo, da so predlagane
^spremembe
poslancev in tudi predloženi amandmaji Vlade
'^ars na te spremembe, posledica interventnega ukrepanja
* adi stavke učiteljev in dogovora z njimi, da v primeru
^rejema sprememb zakona o plačah učiteljev, ne bodo
stavko nadaljevali v začetku novega šolskega leta.
c

Člani komisije so tudi ugotovili, da večina poslanskih klubov
podpira predloženi zakonski predlog in da so spremembe
veljavnega zakona o plačah učiteljev že drugič v zakonodajnem postopku (prvič v novembru leta 1992). Ker niso bile
sprejete, prihaja vedno znova do konfliktov v šolstvu.
V zaključku razprave so člani še poudarili, da bodo navedena
stališča komisije posredovali za sejo matičnega odbora
Državnega zbora, ki bo v torek, dne 6. 7. 1993, in da se
zavzemajo predvsem za čimprejšnjo obravnavo zakona o plačah delavcev v javnem sektorju, ki bi sistemsko uredil razmerja med plačami vseh zaposlenih v negospodarskih dejavnostih.
Za poročevalca komisije državnega sveta za negospodarske
dejavnosti je bil določen predsednik Zoltan Jan.

Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu za izdajo zakona o državni statistiki s tezami
'n o predlogu za izdajo zakona o nacionalnem programu statističnih raziskovanj s tezami

'Misija Državnega sveta Republike Slovenije za negospodarske dejavnosti je na seji, dne 24. 5. 1993, obravnavala
ji Podlog za izdajo zakona o državni statistiki s tezami in
/^[®dl°g za izdajo zakona o nacionalnem programu statistič" Raziskovanj s tezami, ki ju je vlada Republike Slovenije
Pre
<Jložil
" "ila v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije.
(l
a)
je predlagatelj poudaril, da bo s sprejetjem tega
P
uporaba
predpisov
bivšeprilagodiJugoslaDrugi razlog smiselna
za ureditev
je vsebinska
in pravna
statističnega sistema Republike Slovenije standardom in
®ntevam, ki so se na tem področju že izoblikovali v okviru
i r°pskih integracijskih procesov.

?vn
j, Jve-

od adla

i j ra*Pravi so člani ugotovili, da je Zavod Republike Slovenije
j j® statistiko kot osrednja državna institucija, ki je odgovorna
J; ,Ur|kcioniranje statističnega sistema, preimenovan v CenI
statistični urad Republike Slovenije, ki se ujema z bodostatistike znotraj državne uprave in bi v skladu
2 "^Položajem
ak
|f |^r v°nom o Vladi, urad postal samostojna strokovna služba.
; nj ac Predlogu za izdajo zakona vprašanje spremembe orga{? * 'jskega
statusa zavoda še ni povsem rešeno, so se člani
za
j1 kot
rešitve v 3. členu tez zakona, kjer je urad določen
i strokovna samostojna organizacija.
!
rTIIS a
j' (j^On
'i je menila, da je glede na veljavno statistično zakonoa
i1 ~Jr0' ki temelji še na predpisih bivše Jugoslavije nujno, da se
jjP ejnie0 nova slovenska normativna ureditev statističnega
„ tema in je zato podprla predlog za izdajo zakona o državni
) Cm!'a ' s ,ezami t®r predlaga matičnemu delovnemu telesu
* vnega zbora, da ob obravnavi tega zakona upošteva
mn
®nje komisije.

b)
V razpravi je bilo opozorjeno, da bo potrebno v naslednjih
fazah priprave zakona in programa upoštevati predvidene
pristojnosti lokalnih skupnosti, ki bodo lahko same določile
obveznost zbiranja določenih podatkov, spremembe, ki bodo
posledica sprejetja zakona o gospodarskih družbah ter sprememb v klasifikaciji dejavnosti.
Pri zbiranju podatkov kar je konkretna vsebina nacionalnega
programa statističnih raziskovanj, je treba vsebino in način
dajanja podatkov aktualizirati in prilagoditi mednarodnim klasifikacijam. Na področju statistike izvenbolnišničnega zdravstvenega varstva bi bilo treba pri poročevalskih enotah upoštevati, da obratnih ambulant praktično ni več, pri statistiki
bolnišničnega zdravstvenega varstva pa se podatki o bolnikih
podvajajo. V zvezi za nalogami, ki jih opravlja Inštitut za
zdravje, bi bilo treba zagotoviti, da bi bili podatki o spremljanju zdravstvenega stanja prebivalstva primerljivi s podatki
v svetu in zbrani na podlagi enaki indikatorjev (ter je 102), kot
jih uporablja Svetovna zdravstvena organizacija in Svetovna
organizacija za delo. Te je treba upoštevati tudi pri kategorizaciji kadrovskih struktur in nomenklaturi poklicev. Na
področju statistike vzgoje in izobraževanja ter kulture (knjižničarstvo, arhivistika) je bilo opozorjeno na nekompatibilnost
podatkov s teh področij.
Komisija je podprla predlog za izdajo zakona, svoja mnenja in
pripombe pa bo posredovala matičnemu delovnemu telesu
državnega zbora.
Glede na razpravo je komisija menila, da ni razlogov, ki bi
utemeljevali obravnavo navedenih zakonov na seji državnega
sveta.

Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu resolucije o temeljih oblikovanja družinske
Politike in o predlogu zakona o družinskih prejemkih
d^iia Državnega sveta Republike Slovenije za negospod/h deiavnosti je na seji, dne 24. 5. 1993, obravnavala
D ®Jj °9 resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike in
cii
*akona o družinskih prejemkih. Tako predlog resolula h Prec"°9 zakona sta bila že uvrščena in obravnavana
Cevnih redih zborov Skupščine prejšnjega sklica.
Is
^misija
za negospodarske dejavnosti je predlog resolucije
ert1e
ljih oblikovanja družinske politike kot tudi predlog
žaJ
0na
o družinskih prejemkih v načelu podprla in se zavzela
?a
da se ju čimprej sprejme.
prav 0
koJ^
' predloženem
predlogu
se člani
Misije strinjali,
da le-ta sledi
ciljem, resolucije
ukrepom insotemeljnim

čiloga poročevalca

načelom, ki so usklajeni tudi z nekaterimi mednarodnimi
listinami kot Konvecija o otrokovih pravicah, Evropska socialna listina, prav tako pa tudi s pomembnostjo zagotavljanja
pogojev za nastanek in razvoj družine. Resolucija se dotika
vseh pomembnejših področij, kjer je potrebno zagotoviti
pogoje za nastanek družine, zavzema se za enakost pogojev
za otroke, ko gre za pravico do zdravega življenja, oskrbe,
vzgoje in izobraževanja.
V razpravi so člani komisije podrli tudi predlagana temeljna
načela, cilje in ukrepe, ki jih predlagatelj ponuja ob posameznih konkretnih poglavjih ob tem pa menili, da je resolucija
vendar precej splošna in konkretnih rešitev ne nakazuje oz.
jih tudi ob upoštevanju že sprejetih zakonov na posameznih
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področjih ni moč realizirati v življenju.
Opozorjeno je bilo na vprašanje zagotavljanja ustreznega
zdravstvenega varstva, predvsem preventive, ko gre za družino in otroka, saj se dispanzerske službe ne krepijo in so
nekatere dispanzerske dejavnosti, kot npr. varstvo žena, tudi
vedno težje dostopne.
Ukrepi stanovanjske politike ne zagotavljajo možnosti za
razreševanje stanovanjskih problemov za mlade družine in
socialno šibkejše, porušen je sistem socialnih stanovanj.
Na področju dela zaposlitve in zaposlovanja je bila v razpravi
podprta večja fleksibilnost, ki jo resolucija ponuja, ko gre za
koriščenje porodniškega dopusta, zato mora politika zaposlo-

vanja podpirati družinsko politiko in zagotavljati staršem, da te
se odločajo za različne oblike koriščenja porodniškega dopU'111
sta. Ob tem pa se je treba zavedati, da bodo ponujene V
zakonsko zagotovljene možnosti glede koriščenja porodni' g
škega dopusta za starše, predvsem pa za ženske in materfcj n
sprejemljive takrat, ko jim bo tudi dejansko zagotovljefjai
vrnitev na delovno mesto, pa tudi poklicno napredovanje. T° p
pa je v sedanjih gospodarskih razmerah in stopnji nezposlB' g
nosti vedno težje uresničljivo.
&
§
V razpravi o predlogu zakona o družinskih prejemkih je koti"'
sija v načelu podprla uvedbo otroškega dodatka za v*e
otroke, pa tudi pravico do starševskega dodatka, vendar vl
bilo izpostavlje/io vprašanje zagotovitve materialnih sredste
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ž
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Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu za izdajo zakona o ustanovitvi Visoke šole 11 |
zdravstvo v Ljubljani z osnutkom zakona
i
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za negospodarske dejavnosti je na seji, dne 28. 4. 1993, obravnavala
predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani, z osnutkom zakona, ki ga je Državnemu zboru
predložila v obravnavo Vlada Republike Slovenije.
Uvodoma je predstavnica Višje šole za zdravstvene delavce
poudarila, da proces prehoda iz višje v visoko šolo poteka že
od leta 1985 na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije, ki
je ugotovila, da izobraževanje medicinskih sester v Sloveniji
ne zadostuje glede na njena priporočila. Tako se je pričelo
s pripravami visokošolskih programov za zdravstveno vzgojo
in sanitarno inženirstvo, ki sta bila na podlagi že spremenjenih programskih zasnov sprejeta leta 1992 v znanstvenopedagoškem svetu te šole in Univerze v Ljubljani.
Predstavnik predlagatelja je še dodal, da je študij obeh visokošolskih programov v letu 1993-1994 predviden le za študente ob delu in ne še kot redni študij, h kateremu bi kasneje
morala dati soglasje še Vlada Republike Slovenije. Takšen

prehod šole je tudi usklajen s tezami zakona o visoke'' ^
šolstvu, ki predvideva visoke strokovne šole s 3 in 4-letni^1 d
programi in omogoča obnovo pedagoških kadrov na ter p
področju.
"
|k
b
V razpravi so člani komisije zastavili vprašanje kvalitete obejj d
programov, vendar je predstavnica Ministrstva za zdravstvo j
zagotovila, da se bo v proces izgrajevanja programov vključil« F
tudi področje promocije zdravja oz. krepitve in pospeševani? t
zdravja, poleg programa ožje preventive, kot smo ga pozna1 j
doslej, kar bo vplivalo na kvaliteto teh programov.
F
0
Člani komisije so menili, da prehod iz višje v visoko š '° j(
predstavlja postopen dvig ravni izobraževanja teh zdravstvfj n
nih delavcev, zato podpirajo prehod iz višje v visoko šolo 1 _ p
predlagajo odboru državnega zbora za kulturo, šolstvo u
šport, da ob obravnavi predloga za izdajo zakona o ustanovi rj
tvi Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani, z osnutkom zakon® |,
upošteva mnenje komisije.
j

Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu za izdajo zakona o spremembi zakon* p
o ustanovitvi Visoke pravne šole v Mariboru s predlogom zakona
p
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za negospodarske dejavnosti je na seji, dne 28. 4. 1993, obravnavala
predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o ustanovitvi
Visoke pravne šole v Mariboru, z predlogom zakona, ki ga je
Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije.
Uvodoma je predstavnik predlagatelja pojasnil, da Visoka
pravna šola v Mariboru izpolnjuje vse kriterije, ki se zahtevajo
za preimenovanje v fakulteto oz. za njeno dejavnost, saj sme
izvajati poleg dodiplomskega tudi podiplomski študij in
opravljati raziskovalno delo, sicer pa visokih strokovnih šol na
področju pravne dejavnosti v Evropi ne poznajo.
Poudaril je, da so na koordinaciji obeh univerz januarja letos
ugotovili, da je Visoka pravna šola odgovorila na pripombe
Pravne fakultete v Ljubljani in navedla podatke, da izpolnjujejo tako kadrovske pogoje kot zahteve po izvajanju podi-

plomskega študija.
V razpravi so člani komisije ugotovili, da so pripombe PraV^J
fakultete v Ljubljani iz decembra lanskega leta in da
so Pj
zagotovilu Visoke pravne šole pripravili poseben elab°L
o kadrovski zasedbi posameznih predmetov in kadrovsk®.
razvoju šole, na podlagi katerega je bilo na koordinaciji ob ,
univerz sprejeto pozitivno mnenje za preimenovanje v faku
teto.
Člani komisije so menili, da so glede na navedbe predlagal
Ijev izpolnjeni pogoji za preimenovanje Visoke pravno »o
v Mariboru v Pravno fakulteto v Mariboru in predlagajo,zada J
obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembi ^°n[
o ustanovitvi Visoke pravne šole v Mariboru, s predlog®
zakona, Odbor državnega zbora za kulturo, šolstvo in $P
upošteva mnenje komisije.

Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu za izdajo zakona o ustanovitvi Višje zdrfv
stvene šole v Mariboru z osnutkom zakona
^
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za negospodarske dejavnosti je na seji, dne 28. 4. 1993, obravnavala
predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Višje zdravstvene šole
v Mariboru, z osnutkom zakona, ki ga je Državnemu zboru
predložila Vlada Republike Slovenije.
Uvodoma je predstavnik predlagatelja pojasnil, da UKC
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v Ljubljani potrebuje kvalitetne kadre za zdravstveno nesj
saj iz njihovih poročil izhaja, da imajo le 60% zasedbo .
mest. Program zdravstvene nege, ki se bo izvajal na novi s
je po osnovnih standardih enakovreden programu na d°se
nji Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. Poudaril je
da z ustanovitvijo nove šole soglaša tudi Ministrstvo za za' ^
stvo in obe univerzi, pa tudi kadrovski in prostorski pogoj' ;
izvajanje višješolskega programa zdravstvene nege so
^
priloga poročeva| ld\ I

3

'hijeni.

] ^ razpravi so člani izrazili vprašanje, ali je bilo pred predla, 93no ustanovitvijo nove šole ugotovljeno, koliko delovnih
j v^est bo za diplomate te višje šole in visoke šole v Ljubljani na
3 oljo v zdravstvenih zavodih in to ne le na podlagi izkazanih
Potreb in interesa kandidatov (prav tako za visokošolska progama sanitarno inženirstvo in zdravstvena vzgoja na Visoki
za zdravstvo v Ljubljani), pač pa ali bodo diplomanti teh
s
°l po zaključnem šolanju tudi dejansko zaposleni.
p ^edstavnica
Ministrstva za zdravstvo je na zastavljeno vpraan
e j ie odgovorila, da so izkazane potrebe po kvalitetno izobraženih kadrih s strani zdravstvenih zavodov in da so v proradu
za leto 1993 že zagotovljena sredstva za delovanje te
s
°le v letu 1993-1994.

Predstavnik Univerze v Mariboru je še pojasnil, da je pobudo
za ustanovitev te šole dalo Ministrstvo za zdravstvo prav iz
razloga, ker imajo izkazane potrebe po teh kadrih.
V nadaljnji razpravi so člani komisije menili, da je zaradi
kvalitete zdravstvenega varstva oz. skrbi za nacionalno
zdravje bistvenega pomena, kako izobražene medicinske
sestre zaposlujejo v zdravstvenih zavodih in je zato zaželeno,
da se tudi sedanji kader iz srednjih šol lahko izobražuje naprej
na višji in visoki šoli. Zato člani komisije podpirajo ustanovitev
nove šole in predlagajo odboru državnega zbora za kulturo,
šolstvo in šport, da ob obravnavi predloga za izdajo zakona
o ustanovitvi Višje zdravstvene šole v Mariboru, z osnutkom
zakona, upošteva mnenje komisije.

Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu zakona o visokem šolstvu — druga obrav
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stavili vprašanje novega naziva profesor univerze, s katerim
prihaja predlagatelj v nesoglasje z ustaljenimi nazivi. Menili
so, da bo iskanje novih kriterijev za pridobitev tega naziva
povzročilo le vrsto anomalij, ki ne bodo vplivale na višjo raven
univerze. Člani komisije so podprli rešitev, ki jo predlaga
rektor Univerze v Mariboru, da se novi naziv nadomesti z redni
profesor - predstojnik, s čimer bi bili naslovljeni tisti redni
profesorji, ki bodo strokovno vodili katedre, inštitute ali
oddelke na fakultetah, kar se določi v aktu o ustanovitvi.
Predstavniki študentske organizacije so člane seznanili še
z novima predlogoma amandmajev k 46. in 68. členu tega
zakona, ki nakazujeta oblikovanje skupnosti študentov
s posebnim zakonom oziroma financiranje te skupnosti iz
nacionalnega programa. Člani komisije so menili, da so opredelitve iz teh amandmajev povezane s pravo obravnavo predloga zakona o skupnosti študentov. Podprli so amandma k 67.
členu, s katerim študentje želijo, da so zaradi pravice do
soupravljanja pri delu visokošolskih zavodov vabljeni preko
svojih predstavnikov na seje vseh organov teh zavodov, predvsem iz razloga zagotovitve pretoka informacij in amandma
k 20. členu, da je študentski svet tudi organ na ravni članic
univerze.
V razpravi so člani podprli opozorilo prof. dr. Franca Vodopivca k prvi alinei 55. člena, da je v naziv visokošolskega
učitelja lahko izvoljen, kdor ima doktorat znanosti in preverjene pedagoške sposobnosti. Menili so, da taka opredelitev
predstavlja oviro, da bi kvalitetni raziskovalci iz neuniverzitetnih inštitucij enekopravno kandidirali za naziv univerzitetnega
učitelja. Tako bi bil v naziv lahko izvoljen tudi, kdor ima poleg
doktorata znanosti še znanstvene ali strokovne reference in bi
z nastopnim predavanjem dokazal tudi predagoške sposobnosti. Predstavnik predlagatelja je v zvezi s tem predlogom
opozoril na 53. člen tega zakona, kjer so navedeni znanstveni
delavci.
Člani komisije so na predlog prof. dr. Franca Vodopivca
oblikovali dva konkretna predloga k 38. In 70. člena tega
zakona:
1. Črta se besedilo drugega odstavka 38. člena, ki se glasi:
»S študijskim programom se lahko določijo predmeti izbirnega dela mature.«
Obrazložitev
S prvim odstavkom tega člena je določen splošen pogoj za
vpis v visokošolski študij, to je opravljena matura. V drugem
odstavku je visokošolskim zavodom dana možnost, da določijo predmete izbirnega dela mature, kar je kasneje v predlogu tega zakona opredeljeno v drugem odstavku 41. člena
kot eden od kriterijev za izbiro študentov v primeru omejitve
vpisa na posamezni zavod. Črtanje besedila drugega
odstavka 36. člena iz splošnih pogojev za vpis je nujno, saj
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ima visokošolski zavod možnost izbire s programom določenih predmetov mature le v primeru omejitve vpisa v 41. členu.
Sicer pa bi bilo treba prvo maturo v šolskem letu 1994/95, ki jo
uvaja novela zakona o usmerjenem izobraževanju iz leta 1989,
urediti s posebnim zakonom o maturi, ki ga predlagatelj sam
v obrazložitvi tega zakona že napoveduje. Poleg tega se
v primeru ohranitve možnosti, da fakultete s študijskimi programi določijo predmete izbirnega dela mature, lahko zgodi,
da bodo ti predmeti na različnih fakultetah tako različni, da bo
kandidatom za vpis onemogočilo, da se v primeru, da niso
sprejeti na eno fakulteto, vpišejo na katero drugo.
2. V drugem odstavku 70. člena se doda drugi stavek, ki se
glasi: »Za več kot eno leto se lahko podaljša status študentkam, ki so na porodniški v času študija.«

Obrazložitev
Drugi odstavek tega člena opredeljuje, da se iz upravičenj
razlogov status študenta lahko podaljša, vendar največ za eno
leto. Ta določba je v škodo študentkam, ki se odločijo rodi'
v času študija, saj je težko pričakovati, da bi študentke »
takega razloga »pavzirale« le eno leto.
Člani komisije so v zaključku razprave predlagali, da se m"6'
nje komisije posreduje Odboru Državnega zbora za šolstvo,
kulturo in šport, ki naj navedena stališča in predlagane prl"
pombe upošteva v razpravi o zakonu o visokem šolstvu.

Mnenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu Nacionalnega raziskovalnega program*
— prva obravnava
Komisija Državnega sveta za negospodarske dejavnosti je na
sejah, 18. in 25. oktobra 1993, obravnavala predlog Nacionalnega raziskovalnega programa, ki ga je Državnemu zboru
Republike Slovenije predložila Vlada Republike Slovenije.
V razpravi so člani komisije menili, da je celoten predlog
Nacionalnega raziskovalnega programa napisan tako, da
omogoča zelo različno udejanjenje, zato bo raziskovanje,
predvsem pa njegovi cilji, v največji meri odvisni od stališča
organov, ki raziskovanje usmerjajo. Po ugotovitvah so se ti
organi do sedaj ukvarjali predvsem z znanstvenim področjem
raziskovanja in premalo s tehnološkim, na vseh nivojih delovanja družbe, ne samo na industrijskem ali gospodarskem.
Poudarili so, da pa je v politiki MZT čutiti, da se zaveda
v naraščajoči meri pomena raziskovanja, katerih cilje je
mogoče udejaniti v Sloveniji.
Člani komisije so podprli konkretne predloge prof. dr. Franca
Vodopivca za dopolnitve oziroma spremembe predloga Nacionalnega raziskovalnega programa, ki so naslednji:
1. Na 43. strani v točki »Dolgoročni cilji v raziskovalni dejav-*
nosti« je zapisano od četrte vrstice naprej »... jedro raziskovalcev za delo v znanosti in zahtevnem razvoju (okrog 5.000
visoko usposobljenih raziskovalcev, ki pokrivajo vsa temeljna
področja ved, ali približno 0,25% prebivalstva; gospodarstvo
pa naj bi imelo zaposlenih v razvoju 2% vseh oziroma 10.000
razvojnikov)«. Obe številki se ne ujemata, če se nanašata na
število prebivalstva. Če predstavlja 0,25% 5.000 raziskovalcev,
potem predstavlja 2% 40.000 razvojnikov. Če je predlagatelj
teksta mislil na število zaposlenih v industriji, naj se tekst
temu primerno dopolni.
2. V podaljšanju teksta po I. je zapisano:
- dolgoročno Slovenija pokriva vse temeljne znanstvene discipline in osvaja moderne raziskovalne in spoznavne metode.
Predlaga se, da se tekst na tem mestu spremeni takole:
- dolgoročno Slovenija pokriva vse temeljne znanstvene discipline in stroke, potrebne za ohranitev in uveljavitev nacionalne identitete ter razvoja vseh področij njene infrastrukture in gospodarstva in obsega
Potrebo po zožitvi disciplin, ved in strok, ki jih Slovenija lahko
podpira, nakazuje sestavljalec predloga Nacionalnega raziskovalnega programa na strani 45 v točki »Obseg in struktura
raziskovalnih dejavnosti, kjer je od 11 vrstice naprej zapisano:
Z uporabo primerno izpeljanih kriterijev za določitev obsega
in usmeritve javnega (so)financiranja raziskovalnega potenciala v srednjeročnem obdobju, se bo le-ta prestrukturiral
skladno z IU NPR v bolj kakovosten in dejanskemu povpraševanju po razvojnih storitvah bolj prirejen raziskovalni potencial. Samo tako strukturiran potencial je ekonomsko
dopustna dolgoročna infrastrukturna naložba Slovenije in kot
taka tudi nujna nacionalna investicija. Njena vrednost se meri
z gibanjem čistega proizvoda na prebivalca«.
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3. Na strani 44, levi stolpec spodaj, je zapisano »Zajem novij j
raziskovalcev glede na strokovna področja se ravna P „
naslednjih kriterijih:
- kakovost skupine, kjer se odvija delo MR,
- dosedanja uspešnost skupine pri usposabljanju MR; re '
- velikost pretoka MR v uporabniške ustanove in inte " r
tovrstnih ustanov v usposabljanje, ki zajema delo na aplikat'" v1
nih programih«.
Dosedanje izkušnje kažejo, da se pojavljajo resni problemi P f
zagotavljanju pretoka MR v uporabniško sfero. Zato, da J? f
moral biti prav kriterij uspešnosti pretoka MR osnovni krite n !
pri odločanju za zajem novih raziskovalcev, kar se sicer tu 1 t
poudarja v točki raziskovalni kadri. Zato naj se ta krite' C
a
postavi na prvo mesto.
c
C
4. Na strani 46 je v točki raziskovalna infrastruktura in razis^
valna oprema od 15. vrstice naprej zapisano »Država si g'00 C
spet na (so)financiranje opreme lahko pridrži lastninsko P'
vico oz. vlogo pri opravljanju centra, da lahko vpliva na Čil"
boljšo izrabo naprav. S temi centri se zagotavlja pridobivali
aparatur, ki omogočajo napredek v znanosti in drugih str
kovnih storitvah in katerih cena se giblje praviloma od ne«
100.000 do nekaj milijon dolarjev«.
Z izkupičkom od dela dragih raziskovalnih aparatur 0
mogoče amortizirati, zato se njihovo delo subvencionira W
v razvitih državah. Po drugi strani je vprašljivo, ali se razisiK.
valna sfera lahko racionalno in demokratično uskladi V,
projektih za nabavo velike raziskovalne opreme. Najbolj '
dokaz za upravičenost tega dvoma je svež nakup super rac
nalnika. Zato predlagam, da se preje zapisani tekst od
vrstice naprej dopolni takole:
»
nekaj milijonov dolarjev. Nabavo aparatur v vredno'!
nad 250.000 USD in za katere bo potrebno zagotavljati^
zacijo in stroške vzdrževanja iz sredstev MZT
Državni zbor. Pogoje komercialnih ....«.
5. Na strani 47 je v točki sredstva po osrednjih progra"1^
v desnem stolpcu prva vrstica zapisano:
»Odpre se vprašanje zgornje meje zaslužka raziskovalca
roma univerzitetnega učitelja iz državnih sredstev prek raZL
nih ministrstev kot virov prihodka. (Ali še ohraniti omejitev
1,3 plače in s tem vzpodbujati angažiranje na podjetnisk ,
trgu, kjer lahko zaslužek presega omenjeni limit brez orn i
tve, ali dopustiti, da lahko na tem trgu nastopajo tudi tel j,
države kot povpraševalci po strokovnih storitvah in s tem H
odpraviti?).
To vprašanje se sploh ne bi smelo odpirati, ker ga la
razv^
države ne poznajo in dopuščajo vsakomur samo eno P ,1
proračunskih sredstev. Postopoma je potrebno dvigniti p
univerzitetnih učiteljev in kvalitetnih raziskovalcev narora
sp° .
ben nivo in odpraviti tudi sedanjo limito 1,3 plače iz P
<rt;
skih virov. Zato se predlaga, da se preje citirani odstavek c
priloga poročevalk

Jer tudi vsebinsko ne spada v predlog Nacionalnega raziskovalnega programa.
h Ln :
kratkoročne opredelitve in politika je pod 5 zapi0 ®* ° »Vzpostavitev znanstvenega sveta kot vrha ekspertnega
,1 '"tema
MZT
za področje znanstveno-raziskovalnega pror
z 9 ®ma; v ta namen se preoblikuje dosedanji svet predsednipodročnih svetov nacionalnih koordinatorjev. Dosedanje
'*kuSnje kažejo, da v organih MZT prevladujejo dokaj ozko
znanstveno usmerjeni člani, kar vsaj zavira uresničenje
t P'novne Intenzije Nacionalnega raziskovalnega programa, ki
- jc>Hdopolni
*aP'sana
pod
točko II. Zatokoordinatorjev.
se predlaga, V
dasvetu
se točka
tako:
»..nacionalnih
mora
Primerno zastopano tudi področje tehnologije v najširšem
P°roenu besede«.
Poglavju kratkoročne opredelitve in politika je na strani
, /" Pod točko 3 zapisano: »Ureditev položaja javnih razisko»sjnih
zavodov in razčiščenje ter sprejem kriterijev za njihov
'bor ter ureditev lastniškega vprašanja neprofitnih in profit-

nih raziskovalnih organizacij«.
Ureditev statusa raziskovalnih zavodov, katerih premoženje je
bilo, ne glede na način pridobivanj, v celoti podržavljeno
z zakonom o zavodih, zamuja že več kot leto in pol, pri čemer
se MZT še edino srečuje z začetnimi dilemami, zaposleni
v inštitutih pa so prikrajšani za pravice lastninjenja tudi za
premoženje, ki je bilo ustvarjeno brez državnega financiranja.
Zato se predlaga rok 6 mesecev, da se uredi pravni status in
problem lastnine javnih zavodov (s tem bo nastala skoraj 2letna zamuda za uresničevanje zakona o zavodih). Zato se
predlaga, da se točka 3 dopolni tako: «... raziskovalnih organizacij. Vlada mora v roku 6 mesecev od dne, ko Državni zbor
Republike Slovenije sprejme predlog Nacionalnega raziskovalnega programa, urediti vprašanje statusa in lastnine vseh
raziskovalnih zavodov, ki so bili podržavljeni z zakonom o zavodih.«
Za poročevalca je komisija določila prof. dr. Franca Vodopivca.

J^nenje komisije za negospodarske dejavnosti o predlogu zakona o izvrševanju proračuna in o proradu Republike Slovenije za leto 1993
Pjnisija Državnega sveta za negospodarske dejavnosti je na
i 1 dne 29. 3. 1993, obravnavala predlog zakona o izvrševai- ^Proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto
v «1 s.Pr"°9ami, ki ga je Vlada Republike Slovenije predložila
»Prejem Državnemu zboru.

podprejo tudi člani Državnega sveta. Poudarili so, da je delež
nacionalnega dohodka, ki ga namenjamo za kulturo, šolstvo
in znanost nižji kot v večini držav, delež nacionalnega
dohodka, ki ga zahteva proračun, pa je bistveno višji kot
v večini držav.

p[®ds,avnik Ministrstva za šolstvo in šport je v obrazložitvi
za
ItiJh Una
^°'stvo poudaril, da sredstva v proračunu pred0 15,6% delei
bloh'
družbenega proizvoda, kar pomeni, da
D
skrbnem gospodarjenju z njimi, ohranili dosedanji nivo
đ6i
03
8 0 n
Jtvii n "'28T ** ' možnosti za dvig plač zaposlenih v šolOrn«' '"
Zboljšanje materialnega stanja šol. Zaradi tako
prn
sredstev se bodo sicer ohranili predvideni razvojni
jliJ® ti (npr. asistenti - stažisti v visokem šolstvu) in investiIjJ' !nPr- dokončanje prve faze biološkega središča Ljubno
19 ? 'zobraževanje učiteljev, ravnateljev in zunanje preverjakvalitete znanja (uvedba mature).

Na področju zdravstva se glede na probleme investicijskega
vzdrževanja in dokončanja že začetih investicij v lanskem letu
in glede na spremenjeno zakonsko ureditev, po kateri se
večina nalog avtonomno financira iz sredstev zdravstvenega
zavarovanja, del pa iz republiškega prorčauna (med njimi tudi
investicije) postavlja vprašanje, ali bodo v proračunu predvidena sredstva zadostovala za te namene v celotni mreži bolnišničnih javnih zavodov, katerih ustanovitelj je po novem
republika. Drug problem so omejitve višine in rasti plač, ki
zaradi usklajevanja zajamčene plače, vodijo k uravnilovki in
podvrednotenju strokovnega dela.

prI??Prav' so člani menili, da je delež sredstev družbenega
jgi^oda za to dejavnost manjši kot v razvitih državah in da
v »n® n.e zavedamo, da ni sanacije gospodarstva brez vlaganja
Plaf »' Poudarili so, da predstavlja poseben problem raven
dq® ^.so'stvu, zaradi nizke izhodiščne plače po kolektivni
9°dbi za negospodarstvo.
'kUtbna s,,uac'ia i® v znanosti, kjer je sredstev za podiplomm»»iL
' Pomalo,
prav tako so
sredstva za infor"ko (NUK-u
so zmanjšana
za zmanjšana
42%).
Po?n»,?Vn"c Min'strstva za kulturo je poudaril zelo kritičen
in kulturnih
dejavnosti,
sajrealno
so sredstva
za
jgUro' vkulture
proračunu
za leto 1993
v izhodišču
manjša za
da ° kot v izhodišču za leto 1992. Po njihovi oceni to pomeni,
nih ® b° mogoče financirati kulturne dejavnosti izven kulturv kot tuc1 ne
dfiiau
'
'
financirati vseh obveznosti izrednih
delau°st'.
Zaradi nastale situacije je bilo na zboru kulturnih
cev
b0H^
Predlagano, da se oblikuje amandma, s katerim
V Qh na Državnem zboru zahtevali valorlzaci|o sredstev
ki bo fte zagotavljal opravljanje glavnih kulturlh
tu
Sali i n ,anl komisije so s predlaganim amandmajem soglaPredlagajo, da ga ob obravnavi proračuna za leto 1993

Kljub nujnosti zadrževanja realne rasti plač za rastjo cen na
vseh področjih je zaradi zamrznitve plač z Interventnim zakonom in določitve 33% nižje izhodiščne plače za negospodarstvo v primerjavi z gospodarstvom delo v javnem sektorju
podvrednoteno, zaposleni pa v primerjavi z gospodarstvom
v neenakem položaju. Zato je treba tudi ob določanju deležev
v proračunu za leto 1993 upoštevati nujne korekcije tega
razmerja v korist neto plač. Pri tem je treba ponovno preveriti
tudi obseg sredstev, ki se iz proračuna neposredno prelivajo
v gospodarstvo in so namenjena za sanacijo bank ter prestrukturiranje podjetij in posredno zvišujejo ceno dela.
Komisija je k predlogu proračuna očitala, da nejasno opredeljuje, kolikšna sredstva so namenjena za »klasične« proračunske uporabnike in kolikšen delež se bo direktno vrnil v gospodarstvo. V negospodarstvu je vsaka investicija, vsaka akcija
natančno in decidirano navedena ter ovrednotena, delež proračuna, ki je namenjen za gospodarstvo, pa se prekriva
s splošnimi termini.
Za poročevalca na seji državnega sveta je bil določen Zoltan
Jan.

Si*06110 komisije za gospodarstvo o predlogu zakona o Tehnološkem razvojnem skladu Republike
- prva obravnava
Kq
9

Državnega sveta za gospodarstvo je na seji, dne 15.
3, obravnavala predlog zakona.

9

CJaiio
meni, da predstavlja zakon koristno pobudo, opoIa
Pa na naslednje pomanjkljivosti:
D

9a poročevalca

- zakon ne omogoča spodbujanje nastajanja novih delovnih
mest s tem, da bi proračunska sredstva lahko prekvalificiral
v dotacijo, če se na osnovi projekta razvije, npr. v treh letih,
podjetje, ki ima nekaj redno zaposlenih delavcev. Takih sredstev pri nas ni, kar pomeni osnovno oviro za start številnih
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posameznikov, ki imajo ideje, nimajo pa zagonskih obratnih
sredstev;
ne bi bilo prav, če bi se po sprejetju tega zakona dogodilo,
da se preneha vlagati sredstva iz proračuna po principu
sofinanciranja v aplikativne in razvojne raziskave, kar je vpeIjano pri nas, pa tudi v vseh razvitih državah in v veliki meri
vzpostavlja kontakte med akademsko raziskovalno sfero in
industrijo;

_ rešjtev da bj se sk|ad fjnancjra| tudj jz kupnine javnihp
zavodov, je nesprejemljiva. Več deset raziskovalnih zavodov
je bilo v aprilu 1992 podržavljeno, status javnega zavoda PJ
vlada podelila le nekaterim, drugi živijo v pravnem vakuuff®!
oz so sj
anj v njih samj poda|jša|i mandate, čeprav imajjzavodi lastnika Zastav|ja se vprašanje, ali se bo status drugI
zavodov uredil s prodajo njihove lastnine, ne da bi pri t0C
zaposleni imeli pravico do beneficiranega odkupa vsaj tistega
deia |astnjne, ki ni nastal s financiranjem iz proračuna.
K<

—
Poročilo komisije za gospodarstvo o predlogu zakona o dohodnini — prva obravnava
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo je na seji, dne^. 9. 1993, obravnavala predlog zakona
o dohodnini.

laga komisija zmanjšanje osnove v višini 10% osnove
dohodnino. Prav tako naj se prva točka 9. člena predlog^
zakona razširi s sredstvi, vloženimi v obveznice za infrastru^L
turne objekte.

Po mnenju komisije bi moral zakon z zmanjšanjem osnove za
dohodnino stimulirati tudi vlaganje sredstev direktno
v podjetja z nakupom delnic, reinvestiranje sredstev iz kapitala ter investiranje v poslovne prostore. Za te namene pred-

Dan je bil tudi predlog, da se intelektualnim storitvam (delo P"
pogodbi) priznajo materialni stroški v višini 40% od dosei®'^
nega dohodka s temi storitvami.
p

Poročilo komisije za gospodarstvo o predlogu zakona o standardizaciji — prva obravnava
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo je na seji, 15. 9.
1993, obravnavala predlog zakona o standardizaciji.

—'K<
IHU
Komisija je sklenila, da bo predlog zakona ponovno obravfl*
vala, ko bo o njem na voljo pisno poročilo Komisije za st0%<
dardizacijo pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
k
m

Poročilo komisije za gospodarstvo o Resoluciji o strategiji Republike Slovenije do tujih investicij
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo je na seji, dne 15.
9. 1993, obravnavala navedeno resolucijo.

A

15Konkretna vprašanja, ki se nanašajo na obravnavani doK"j^
ment, so naslednja:
L®

V načelni razpravi se je zastavilo vprašanje, zakaj v temeljnem
dokumentu Republike Slovenije, ki se nanaša na tuje investicije, niso izkazani nameni o tem, kakšna bo politika oziroma
strategija Republike Slovenije do vlaganja sredstev domačih
pravnih oseb v tujino.
»

- kdaj bo pripravljen zakon o tujih vlaganjih;

Načeloma se komisija zavzema proti podržavljanju (razen
železniške infrastrukture) in za vzpostavitev konkurence med
podjetji Slovenske železnice. Glede konkretnih rešitev se je
komisija opredelila za osnovni tekst 11. oziroma 20. člena

. ,n0jS\'
Komisija predlaga Državnemu svetu, da podpre radikain K
koncept sanacije Slovenskih železnic z zmanjšanjem sub
cij ter intenzivnejšo privatizacijo tega segmenta.
!*<
fe

- katere so tiste države, iz katerih si želi oziroma pričaka j
Republika Slovenija največ tujih investicij (točka ll/d);
v
jL
a
- ali je pri prostem transferu dobička ob čistem izvozu « " L
tala predvidena večja obdavčitev tujega investitorja?
j6
<"■&<
Poročilo komisije za gospodarstvo o predlogu za Izdajo zakona o železnicah z osnutkom zako"'pl
o gradivu v zvezi s sanacijskim načrtom Slovenskih železnic
1}J
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo je na seji, dne 15.
zakona, s tem, da se na koncu 11. člena doda »in poKrl f)
9. 1993, obravnavala navedena gradiva.
razliko stroškov«.
>,

Poročilo komisije za gospodarstvo o predlogu zakona o igrah na srečo — druga obravnava
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo je na seji, dne 6.
10. 1993, obravnavala navedeni predlog zakona.
Ker zakon o igrah na srečo regulira tudi vprašanje porabe
dela sredstev od iger na srečo za socialno-humanitarne in

p
v
pW.fe( &

športne namene, komisija opozarja, da je treba pri
predloga zakona v tretji fazi upoštevati, da vzpostavi
sistem financiranja deluje uspešno že dve desetletji in ga10 fl,
ne bi spreminjali. To tudi pomeni, da bi loterijski svet im " K
val Državni zbor Republike Slovenije.
1

Poročilo komisije za gospodarstvo o poročilu vlade o problematiki celulozne in papirne industr'1'
oziroma o konkretnih ukrepih za obratovanje Vldem-Papir In Videm Celuloza ter TCP GoričaneJ [J;
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo je bila na seji, dne
20. 10. 1993, seznanjena s poročilom Vlade Republike Slovenije o problematiki celulozne in papirne industrije in predlaga
Državnemu svetu, da poročilo uvrsti na dnevni red seje ter
o njem razpravlja.
Komisija ugotavlja, da bi bilo treba predloženo poročilo

dopolniti s podatki o izplačanih plačah v podjetjih, moti»■ p' ^
predvsem dejstvo, da iz poročila ni razvidna odgovorn v
odgovornih oseb za nastalo situacijo v podjetjih celulozne<
papirne industrije TCP Goričane in Videm, Krško, zato ko f
sija predlaga Državnemu svetu, da na podlagi pete aH1"
97. člena Ustave Republike Slovenije zahteva, da Dri* p
zbor odredi o tem preiskavo.

kročilo komisije za gospodarstvo o predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z
tužbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na
J^nočju Triglavskega narodnega parka - hitri postopek
I.^misija Državnega sveta za gospodarstvo je na seji, dne 6.
s 1993, obravnavala navedeni predlog zakona.
^misija ugotavlja, da je predloženi zakonski predlog
Pomanjkljiv,
zato ga ne podpira in predlaga, da predlagatelji
'akona pripravijo novo zasnovo predloga zakona.
!čl: komisije so mnenja, da samo lastninjenje turističnih
gani
b
iektov po tem zakonskemu predlogu ne more bistveno
Plivati na razvoj in prispevati k učinkovitejšemu in uspešneje
"iu delovanju teh podjetij.

Glede na naravnanost zakona, da se lastninijo podjetja, ki
opravljajo turistično dejavnost, je treba preprečiti, da pridejo
zaposleni v teh podjetjih s posebnim zakonom v slabši položaj
kot po osnovnem zakonu, saj se predlaga pravica lastninjenja
tudi tistim prebivalcem na območju TNP, ki se ne ukvarjajo
s turizmom.
Fizična delitev delavcev v turističnih podjetjih, ki imajo pravico lastninjenja nad premičninami in prebivalcev TNP, s pravico lastninjenja nepremičnin, tudi ni sprejemljiva.
Dolgoročno zakonski predlog ne zagotavlja, da bodo lastniki
ostali le slovenski državljani.

Uročilo komisije za gospodarstvo o predlogu zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger
U®®rečo - hitri postopek
'^misija
Državnega sveta za gospodarstvo je na seji, dne 27.
t u-1993, obravnavala navedeni predlog zakona.
^atere
rešitve, ki jih ponuja predlagatelj zakona o posebeni
prometnem davku od posebnih iger na srečo, so po
u komisi e
jr\aas|i'
i nedorečene,
ednja mnenja
in predloge: zato naj prouči in upošteva

3. Dodatnega razmisleka je potrebna rešitev iz zakona, da se
uvede davek, za katerega je zavezano podjetje, ne pa posamezna igralnica, kar zopet pomeni neenakopraven položaj
igralnic.

m

15'Uvajanje dodatnega prometnega davka v razponu od
de an
fint'eres° za
iposlovanje,
ske realizacije
ima
lahko poslovanja
za posledico
krčenje
obsega
in zmanjšan
tudi zapine
'
igralnic.
Vlada
bi
se
morala
problema
igralništva
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5rRA6ra'n0, na v®6*1 segmentih, kot so obdavčevanje iger na
lastninjenje igralnic ter nenazadnje problematika HITa
,
J'^a zakonom, ki ga je predlagala Vlada Republike Slovenije
e em
vb n Položaj
'
P°gospodarski
hitrem postopku,
sekipostavljajo
v neenakoprasubjekti,
se ukvarjajo
z isto dejavj *10. Zastavlja se torej vprašanje enakih pogojev gospodar"K'.saj glede na drugi odstavek 2. člena predloga zakona
n m osebam z
IPIa^Ca,
'i posebnega prometnega
igralnimi avtomati
davka. zunaj igralnic ni treba

4. Ob uvajanju davka, ki se plačuje od vrednosti prejetih
vplačil za udeležbo pri igrah na srečo, zmanjšanih za vrednost
dobitkov in precejšnji progresiji dodatnega davka, komisija
zastavlja vprašanje, zakaj se namesto tega ne obremeni dobiček podjetij.
5. Po mnenju komisije bi bilo treba v zvezi z zakonom pripraviti ekonomsko obrazložitev, iz katere bi bila razvidna tudi
struktura porabe bruto dobička oziroma stroškov v igralnicah.
6. V obrazložitvi k zakonu bi moral predlagatelj zakona pripraviti tudi mednarodne primerjave, iz katerih bi bila razvidna
ureditev oziroma davčna obremenitev te dejavnosti v posameznih državah.
7. Komisija se ne strinja, da se zakon sprejme po hitrem
postopku, saj posledice tako sprejetega zakona ne morejo biti
v celoti proučene.

'^^čilo komisije za gospodarstvo o predlogu zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za
.^sjritev ali preselitev dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo — hitri postopek
1'

za gospodarstvo
je na seji, dne 27.
' "3. Državnega
obravnavalasveta
navedeni
Dredloa zakona.
{

na a u9°,avlia' da restriktiven pristop predlagatelja
akon''
. ki s preloženim zakonom vzpostavlja nadzor nad

širitvijo gospodarske dejavnosti, omejuje podjetniško iniciativo in je s tega stališča problematičen.
Komisija se zavzema, da Vlada Republike Slovenije pripravi
strategijo, na podlagi katere bo, v izogib delnim in začasnim
rešitvam, področje igralništva urejeno celovito.

J^Čilo komisije za gospodarstvo o predlogu zakona In dopolnitvah zakona o zunanjetrgovinskem
v^jovanju — hitri postopek
|y
lošija Državnega sveta za gospodarstvo je na seji. dne 18.
• '993, obravnavala navdeni predlog zakona.
18 8

' iaiT
' '' bilo
^'iub
mnenju,
davbibesedilo
vsebinozakona
predlaganih
*Ona
moč
vključiti
že obsprememb
sprejemaakona
' '»o rfas
o zunanjetrgovinskem poslovanju februarja letos,
uv s Protuje, da se zakon sprejme ter predlaga, da se ga ne
j.
" na dnevni red seje Državnega sveta.
Vr
opravi ob predlogu zakona pa sta bili na Vlado Republike

°9a poročevalca

Slovenije naslovljeni naslednji vprašanji:
1. Glede na informacijo, da nekatere države niso pristale, da
Sloveniji posredujejo podatke o slovenskih podjetjih, ki imajo
registrirana podjetja oziroma kapitalske naložbe v tujini, se
zastavlja vprašanje, katere države so to?
2. Kakšne metode iskanja bo Vlada Republike Slovenije uporabila, ko se bo iztekel zakonsko določen 30-dnevni rok za
prijavo lastništva oziroma solastništva podjetja v tujini?
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Mnenje komisije za gospodarstvo o vprašanju Franca Grašiča, kaj namerava storiti vlada za pomot'
tistim podjetjem, ki jim je bil določen del premoženja odvzet v Srbiji in Črni gori in ki imajo neplačan«
terjatve iz naslova izvoza v bivšo Sovjetsko zvezo
.
i
■m
\\
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo je na seji, dne 18.
Vlada naj zato pripravi splošen pregled, ki bo zajemal dolgov*'
11. 1993, obravnavala navedeno vprašanje.
in terjatve prizadetih podjetij ter ukrepe, ki bodo pripomofl"
k sanaciji stanja oškodovanih slovenskih podjetij.
I\
Komisija meni, da je vprašanje, ki zajema problematiko odvzema premoženja v Srbiji in Crni gori ter neplačanih terjatev
Glede na sprejet zakon, s katerim je država Slovenija
iz naslova izvoza v bivšo Sovjetsko Zvezo, treba razširiti na
določenimi pogoji odkupila zapadle terjatve do Iraka. Kube ^
vprašanje terjatev slovenskega gospodarstva generalno in
LR Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov
v celoti, kakor tudi na vprašanje premoženja slovenskih
posebnega pomena, komisija zahteva, da Vlada Republik*
podjetij v ostalih republikah bivše Jugoslavije.
Slovenije poroča o realizaciji tega zakona.
Poročilo komisije za gospodarstvo o predlogu zakona o spremembah zakona o začasni uredi
izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb — hitri postopek
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo je na seji, dne 18.
11. 1993, obravnavala navedeni predlog zakona.
Ne glede na to, da je v postopku sprejemanja nov zakon
o zavarovalnicah, bi moral biti, po mnenju komisije, tudi

v predloženih spremembah zakona opredeljen rok, v katere^
je še potrebno za ustanovitev zavarovalnih družb dovoljeni'.
Ministrstva za finance. Komisija zato predlaga, da se v p<e°' f
logu obravnavanega zakona ta rok na novo in realnejše op<*,
deli.

Mnenje komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o Strategiji razvoja kmetijstva v Sloveniji
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je na seji, dne 11.5.1993, obravnavala
Strategijo razvoja kmetijstva v Sloveniji, ki jo je Državnemu
zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo Vlada
Republike Slovenije.

zemlja in s tem ohranjena poseljenost, kmetijstvo je ekolog ,1
sprejemljivo zaradi zmerne intenzivnosti, povečanje poljed®'
ske pridelave in t.i. alternativnih poljščin zagotavlja bolj usKl«* ^
jeno prehransko bilanco. Scenarij pa predvideva dražjo hran®<
in več proračunskega denarja za kmetijstvo.
'

V uvodni predstavitvi so predstavniki Ministrstva za kmetijstvo
in gozdarstvo dejali, da je Strategija razvoja slovenskega
kmetijstva, ki jo je kmetijsko ministrstvo začelo pripravljati že
ob koncu leta 1990 in je bila v domala enaki vsebini, kot je
sedaj predložena v obravnavo Državnemu zboru Republike
Slovenije, pripravljena že lani, saj je prejšnja vladna ekipa
nadaljevala delo na tem področju.

V razpravi so člani komisije izpostavili pomembno dejstvo, d' i
se strategija postavlja na programsko samooskrbo s hran"' i
tako da je opredelitev ohranjanja poseljenosti in kulturo
krajine ter ohranjanje kmetijske zemlje, o obdelani vsaki Pe° '
zemlje, vredna izjemne podpore in je hkrati dopolnjevan)'!
ideja o ekosistemu, ki ga naj kmetijstvo podpira. Razumlj'v'j ;
da bo potreben konsenzualni sprejem strategije, kar pom®11 |
zavestno odločitev, da vloga kmetijstva ne bo le pridela"' |
hrane, pač pa tudi varovanje prijaznega okolja.
i

Po široki javni razpravi so bile upoštevane številne pripombe
in tudi predlogi posameznih ministrstev, zato sedaj sprejeta
strategija ne opredeljuje samo področja pridelave hrane,
ampak se dotika tudi vprašanj ohranjanja rodovitnosti zemlje,
zdravega zraka, čiste vode, poseljenosti in izgleda kulturne
krajine. Kmetijstvo je namreč tista dejavnost, s katero lahko
ob pravilni politiki prispevamo k ohranjanju tega, česar ne
moremo uvoziti (rodovitna zemlja, čista voda, zrak).
Kjub nekaterim pomislekom, da je kmetijska strategija samo
del globalne gospodarske strategije in da je zato ne kaže
prehitro sprejemati, je obveljalo prepričanje, da je strategijo
razvoja kmetijstva takšna kot je pripravljena, možno vključiti
tudi v celotno strategijo razvoja slovenskega gospodarstva.
Strategija razvoja kmetijstva izhaja iz temeljite analize sedanjega stanja v slovenskem kmetijstvu in analize kmetijstva in
njegovega razvoja v sosednjih državah. Pri možnostih razvoja
slovenskega kmetijstva je bilo proučenih več variant in
v skladu s tisto, za katero se je odločil predlagatelj strategije
oz. Vlade Republike Slovenije, so definirani tudi cilji kmetijske
politike in naloge, ki iz njih izhajajo.
Med tremi tako imenovanimi scenariji razvoja slovenskega
kmetijstva, ki so sestavni del natančne analize razmer, je
scenarij, poimenovan kot ekosocialno tržni, tisti, ki predstavlja koncept usmerjanega razvoja kmetijstva in v vseh sestavnih delih ustreza ciljem sodobne kmetijske politike. Njegove
značilnosti in hkrati pričakovani rezultati so: obdelana je vsa

44

O vlogi znanja in izobraževanja ne bi smeli govoriti K®'
o postranskem faktorju, temveč kot temeljnem izhodišču 1
izvedbene naloge, ki izhajajo iz strategije razvoja slovensk®0p
kmetijstva. Vprašanje znanja je poglavitnega pomena in *®
teva odgovor, kdo naj bo tisti katalizator in Inlclator, kl "
znanje razpredal na podeželju.

|

\
j
\
i

V nadaljnji razpravi so člani komisije pri sami definiciji* K'j
|
kmetijstvo sploh je, menili, da bi v stretegiji lahko opred®1'
kmetijstvo kot pridelavo, predelavo in trženje hrane, saj j®'
zelo široko področje in v tej relaciji nekih razdvojenosti ^ ,
more biti. Posebej so poudarili, da se mora kmetijstvo razvil*,
v takšni meri, da bomo doma pridelali najnujnejšo hrano I",
tako zagotovili samostojno oskrbo; za dosego tega cilja P® L
potrebno kmete izobraziti in zato v strategijo vključiti
šolski sistem.
V zaključni razpravi so člani komisije ocenili, da stratefljj!
razvoja slovenskega kmetijstva obeta pomembne prernl*
v kmetijstvu, da je dobro pripravljena, zato jo komisija pO®
pira, vključo s tretjim scenarijem kot temeljnim speclfi*"'!,
izhodiščem prikazanih razvojnih možnosti, ter pričakuje. °
bo Vlada Republike Slovenije čimprej pripravila konkre'®
program posameznih delov te strategije In upoštev«'
bistvene usmeritve v pripravi proračuna za prihodnje I®' j
Odboru Državnega zbora za kmetijstvo In gozdarstvo pa fi'81
komisije predlagajo, da ob obravnavi Strategije razvoja k"
tijstva v Sloveniji upošteva mnenje komisije.

priloga poročevalk

Mnenje komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o predlogu zakona o posebnih dajatvah pri
{uvozu kmetijskih proizvodov in živil
K°misija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo,
»gozdarstvo in prehrano je na seji, dne 11.5.1993, obravnavala
Podlog zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih
»Proizvodov
in živil, ki ga je Državnemu zboru predložila
l|V obravnavo Vlada Republike Slovenije.

uveljavitev tega zakona pa so nujne dobre informacijske podlage o censkih gibanjih na trgu kmetijskih pridelkov in živil,
tako na domačem in tujem, zato bo potrebno razmere spremljati tekoče.

iV "vodni obrazložitvi je predstavnik Ministrstva za kmetijstvo
' n 9ozdarstvo poudaril, da predlagani zakon predstavlja
1
^Polnitev k Strategiji razvoja kmetijstva v Sloveniji, saj so
i -''Ji kmetijske politike, na katere se sklicuje 5. člen predloga
' on
■ °Pr®deljeni v sami strategiji. S predlogom zakona je
opredeljen način zaščite
domače kmetijske pridelave pred
"mpinžkim uvozom. Mehanizem oblikovanja cen, katerega
®stavni del je zunanjetrgovinska politika, se želi s predlagali*'01 .ekonom postopoma prilagoditi tržno cenovni politiki in
lenim reformam v Evropski skupnosti.

V razpravi so člani komisije menili, da je nujno potrebno
zasledovati cilj in vztrajati pri stališču, da se iz prilivov prelevmanov napaja kmetijski del proračuna oz. da se sredstva, ki se
bodo vodila na posebnem računu, namenijo uresničevanju
ciljev kmetijske politike.

1li ti'srt*etore
' za P°st°pno
ravnisistemov.
zaščite domače
krnepridelave
ravni prilagajanje
razvitih tržnih
Za uspešno

S tem zakonom naj bi torej dolgoročneje uredili zaščito
domače pridelave, za katero veljajo sedaj le začasni ukrepi.

Komisija podpira predlog zakona o posebnih dejstvih pri
uvozu kmetijskih proizvodov in živil; k predlaganemu zakonskemu aktu ni imela bistvenih pripomb in je v skladu s tem
ocenila, da ni razlogov, ki bi utemeljevali njegovo uvrstitev na
dnevni red in obravnavo na seji Državnega sveta.

Mnenje komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o pobudi za pripravo »Nacionalnega prehranjena in živilskega programa Republike Slovenije«
ornisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo,
darstvo in
DoK
Prehrano
je na seji, dne
14.6.1993, in
obravnavala
pobudo za pripravo
Nacionalnega
prehranskega
živilskega
[j °9rama Republike Slovenije, ki ga je na podlagi pogovora,
10. 3.1993, na Biotehnični fakulteti v Ljubljani, pripravila
^ uPina prehranskih in živilskih strokovnjakov.
"^razložitvi so predstavniki pobude poudarili, da je pro9ra
nje mJ. nujno potreben kot strategija za smotrno prehranjevanie
kar bo vodilo k zdravju, delovni uspešnosti in
re
pdobi
mu počutju ljudi. Izdelal bi se naj načrt za izvedbo
r
Ha t arna' bi naj vseboval konkretne dejavnosti in ukrepe
hra I* Področju.
Sam program bi naj izdelala skupina preživ ,skih
,iishyS vinstva
'
strokovnjakov s področja zdravstva, kmesku
torej' interdisciplinarna
^ uPina,*' ki" bi jo' veterinarstva,
naj imenovalašolstva,
Vlada Republike
Slovenije.
l2Va an e
h
' ' programa naj bi se ustanovila Agencija za pre0 Re ublike
izva")an
P
Slovenije kot vladni organ, ki bi skrbela za
USu 'e nacionalnega programa in izvedbenega načrta,
'ao t Vala
aktivnosti med posameznimi resorji, skrbela za
Prehnrane,evzadružbe
nih sredstev,
izobraževanje
ipd. namenjenih za izboljšanje

Že v fazi izdelave programa je potrebno natančneje razdelati
sistem financiranja, saj bo v primeru, da bo program obravnavan v okviru strategije razvoja slovenskega kmetijstva,
potrebo opredeliti indirektne posledice, pri čemer je potrebno
upoštevati gospodarski vidik, ki sam lahko pokrije nujne stroške, drugo pa so subvencije; če je sprejetih veliko interventnih ukrepov, potem na področju prehrane tega ni mogoče
razvijati. Sprejemljivejši se zato zdi način sofinanciranja
s pomočjo stimulacije skozi davčno politiko.

fepravi so člani komisije menili, da je nacionalni prehrann
VDr *'vilski program Republike Slovenije potrebno vključiti
r
ar s re e<0
P i mora
Strategijo
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saj
0|
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Vlada
nB
Pubhke Slovenije.

Komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira pobudo za pripravo Nacionalnega prehranskega in živilskega programa Republike Slovenije, ki se naj
začne postavljati ob strategiji razvoja kmetijstva v Republiki
Sloveniji; hkrati člani komisije podpirajo interdisciplinarnost
tega projekta.

V nadaljnji razpravi so člani komisije poudarili, da koncentracija pridelave hrane na industrijski način ni dober sistem;
Republika Slovenija ima tako specifično lego, kar bi bilo
potrebno upoštevati v pripravi programa. Preventiven ukrep
bi naj bil v tehnološko neoporečni surovini (hrani), s svojo
produkcijo surovin bi lahko zagotovili pridelavo kakovostne
hrane. Program bi moral vsebovati tudi permanentno izobraževanje za kmetijstvo in turizem; pogrešajo se prehrambni
časopisi (publikacije), kjer bi strokovnjaki lahko osveščali
prebivalstvo o načinu prehrane in vplivu na zdravje in počutje
ljudi.

počilo komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o predlogu zakona o ponovni vzpostavitvi
jS^nlh skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic - druga obravnava
Ko SI)a
g0zda državnega sveta Republike Slovenijei za kmetijstvo,
0 in r0
P hrano je na seji, dne 30. 6.1993, obravnavala
sPredion 'a
kun 9stl* izdajo zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih
Drjjg ° ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, ki so ga
Poslan*boru Republike Slovenije predložili v obravnavo
^'rnitrTD
Peršak,
dr. France
Bučar.
dr.
'I Rupel, Bavčar,
mag. IgorTone
Omerza
in poslanka
Danica
Simšič.
^nenju predlagateljev, poslanske skupine Demokratske
eno
Pom ' bi na' Predlagane zakonske rešitve tpopravile
.
onrmbneiSih pomanjkljivosti sprejetega zakona o denaci
Svet a<?'i'vo leta
1991, ki je med drugim za vračanje po 2.
da n"'
'ni nacionaliziranega premoženja uveljavil načelo,
? Pravica do vrnitve premoženja oziroma plačilo odškodnine
Oseb6"10 cerkve 'n verskih skupnosti, pripada le fizičnim

Razlog za predlaganje posebnega zakona je torej nedoslednost zakona o denacionalizaciji, ki ni upošteval načina razlastitve agrarnih skupnosti. Niti zakon o agrarnih skupnostih
(leta 1947) niti zakon o razpolaganju s premoženjem bivših
agrarnih skupnostih (leta 1965), premoženja nista odvzela
posameznim fizičnim osebam temveč sta agrarne skupnosti
ukinila, jim skupno premoženje odvzela ter ga dala v upravljanje zadrugam, podjetjem in drugim upravljalcem družbenega
premoženja.
Predlagane zakonske rešitve omogočajo ponovno vzpostavitev agrarnih skupnosti, če bi se za to izrekla vsaj tretjina bivših
članov in njihovih dedičev. Če to ne bi bilo izvedljivo, pa
ostaja prebivalcem vasi, v katerih je pred ukinitvijo delovala
agrarna skupnost, možnost, da se na novo organizirajo kot
vaška skupnost. Vsak član agrarne skupnosti naj bi dobil

toliko pravic in obveznosti, kolikor jih je imel pred ukinitvijo
oziroma nacionalizacijo skupnih zemljišč. Za vračanje nepremičnin, pritiklin, premičnin in pravic nekdanjih agrarnih skupnosti naj bi uporabljali določbe zakona o denacionalizaciji,
postopke za vrnitev pa bi naj vodili upravni organ, pristojni za
kmetijstvo.
Predstavnica Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo je v zvezi
s predlaganimi zakonskimi rešitvami opozorila na vrsto odprtih vprašanj. Zakon o agrarnih skupnostih iz leta 1947 je
razglasil za splošno ljudsko premoženje z vsemi ustreznimi
pravicami. S tem premoženjem so opravljali občinski ljudski
odbori, racionalno in v skladu z njihovim namenom. Zakon
o upravljanju je govoril o tem, kako se upravlja s tem premoženjem. Ta zakon je vzpostavil tudi režim skupnih pašnikov;
pravica se je razširila tudi na druge, ki so imeli interes do teh
skupnih pašnikov, pri čemer so skupna zemljišča bila last
vseh. Upoštevati je potrebno dejstvo, da agrarne skupnosti
nikoli niso bile pravne osebe.
Če člani nekdanjih agrarnih skupnosti lahko dokažejo, da so
bili solastniki, se premoženje lahko vrača tudi po zakonu
o denacionalizaciji, drugo pa je vprašanje tam, kjer nikoli niso
bili solastniki, zato se jim po zakonu o denacionalizaciji to ne
more vrniti. Če se pa vračajo samo pravice, se le-te ne morejo
vračati po dveh ali več zakonih oziroma predpisih.
Naslednje vprašanje je ponovna vzpostavitev agrarnih skupnosti, če najmanj tretjina nekdanjih članov ali njihovih dedičev podpiše izjavo; postavlja se vprašanje, kaj je z drugo
tretjino nekdanjih članov in ali se morajo s tem strinjati.
Potrebna je politična opredelitev, da se vseh pravic zaradi
spremembe v naravi ne bo dalo ponovno vzpostaviti, pri
čemer je potrebno jasno povedati, katere pravice se vračajo in
pod kakšnimi pogoji. Marsikatere pravice niso bile vpisane
v zemljiško knjigo, zato bo težko dokazati, s čim so upravljali
in gospodarili.
Po mnenju predstavnice Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo je predlog za izdajo zakona nedodelan in ni možno, da bi
začel veljati v tako kratkem času. Ministrstvo je dobilo nalogo,
da tak zakon pripravi, vendar stvari niso tako preproste, kot se
na prvi pogled zdijo, saj v mnogih primerih ni bilo pisne

dokumentacije. Razmišljati je potrebno tudi o tem, da 9*fti
oblikujejo posebni organi, saj občinski upravni organi teifij
nalogi enostavno ne bodo kos. Vsekakor pa se je potrebni
opredeliti glede vrste pravic v skladu z že sprejeto zakonov1
dajo, kot sta zakon o gozdovih in zakon o skladu kmetijski! ! 1
zemljišč in gozdov.
^

V razpravi so člani komisije menili, da predlog za izcla!°
zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti nakazuj6]?
možnost in poskus začetka reševanja tega problema. ProbW|n
matika je težka, saj je potrebno popravljati revolucionarovi!
zakone, kjer stroka ni sodelovala, marveč se je vse podreja]%
političnim ciljam. Ta zakon bi bilo potrebno hkrati sprejeti 2 H]
ob sprejemu zakona o denacionalizaciji, gozdovih, Sklad"
kmetijskih zemljišč in gozdov, žal zato ni bilo ustrezne Pripravljenosti. Na vseh nekdanjih agrarnih skupnostih so w
stvari dogajale racionalno, zato teze predlaganega zakon'pc
nakazujejo možnost vzpostavljanja ponovnega spoštovani
reda tam, kjer je že bil. Zaradi nerešene problematike biv:si M
agrarnih skupnosti so marsikje kmetijska zemljišča posta1
gozd narave, zapuščale so se rodovitne in obdelane površin™«
zato bo potrebno ponovno aktivirati tista zemljišča, ki so b"
že nekdaj rodovitna.

Analiza nekega realnega stanja se lahko hitro vzpostavi1
zasledovati je potrebno osnovni cilj, da se ob upoštevam 3'p
ustreznih vprašanj vzpostavijo oziroma opredelijo razmeH
služnostnih pravic, postopkov in lastnine, pri čemer dikcij®!®
v zakonu ne more izhajati iz premoženja temveč iz pravic®'*
izkoriščanja le-tega.
|k

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano podpira predlog za izdajo zakon« v
o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi nji'103] v
vega premoženja in pravic s tezami ter predlaga, da predlag '
telji in Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo ponovno Pr°'0 k
učijo zakonske rešitve in upoštevajo pripombe komisij , g
Komisija hkrati ocenjuje, da navedeni predlog za izdajo ^
s tezami terja odgovore na številna odprta vprašanja, z®* t
meni, da še ni razlogov, ki bi utemeljevali uvrstitev naveo®"8 p
nega predloga za izdajo zakona na dnevni red seje Državneg j
sveta Republike Slovenije.
(j

Poročilo komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o proračunskemu memorandumu za leto
Komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na seji, dne 21. 10. 1993, obravnavala proračunski
memorandum za leto 1994, ki ga je državnemu zboru predložila v obravnavo in sprejem Vlada Republike Slovenije.
Po obširni razpravi je komisija do proračunskega memoranduma za leto 1994 sprejela naslednja stališča:
1. Sam memorandum je napisan skopo, je nerazumljiv,
predvsem v delih, ki zajema usmeritve na področju kmetijstva;
2. Memorandum opredeljuje kmetijstvo v popolnem
nasprotju s, v parlamentu Republike Slovenije, večinsko sprejeto Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva v Republiki
Sloveniji;
3. Opazna je tendenca v memorandumu, da se na vseh
področjih gospodarstva in tudi negospodarstva zavzema za
pokritje stroškov in dvig stroškov na evropsko raven, le pri
kmetijstvu se zavzema za pokrivanje proizvodnih stroškov do
80%;
4. Realno zmanjšanje podpore v obliki subvencij v kmetijstvu (-10%) dejansko predstavlja posmeh sprejeti Strategiji
razvoja slovenskega kmetijstva, saj je zavestno bila sprejeta
tretja varianta razvoja, zavedajoč se, da bo hrana draga,
predvsem zaradi težavnosti in neenakih pogojev pridelave
hrane;
5. Prestrukturiranje v kmetijstvu je ravno tako potrebno in
pomembno kot v ostalih gospodarskih dejavnostih, v memo46

randumu zapisano dejstvo pa kaže, da s pokrivanjem strošk®
do 80% proizvodne cene, naše kmetijstvo ni uravnovešen
glede pogojev pridelave in s tem primerjave z Evropo;

K

6. Memorandum je napram geografsko ogroženim ob"10^ s
jem v Republiki Sloveniji neprijazen v primerjavi s centri, za ^
je potrebna opredelitev možnosti ekološkim in higienski :0
standardom v Evropi;
>i<
7. Glede na pomanjkanje globalne strategije razvoja držav^
bi memorandum moral nakazovati smeri, kdo bo ustvarjal
sodeloval pri ustvarjanju oziroma porastu družbenega bru
proizvoda in koliko; če je kmetijstvo ena od panog, ki Pr®
zema breme gospodarstva v bodoče, ga je potrebno tudi ta
opredeliti;

^

\
■
|

8. V memorandumu je potrebno opredeliti tudi
!
v kmetijstvu in sicer, kdaj je lahko tudi kmet brezposeii •
oopredeliti je potrebno, ali so kmetje upravičeni nadomesi
.j
za brezposelne. V ta namen ustrezni resorni organ naj u9° k| (
za celotno državo, koliko delavcev ni na listi brezposelnih,
jih je absorbiralo kmetijstvo;
\

9. Na prihodkovni strani proračuna je na področju Pobir?'j|o i
davkov sivega trga narejeno zelo malo, zato je potreb
iztržiti davščine z obstoječo strukturo, ne pa z zaposlitvi .
novih davčnih delavcev;
10. Ni opredeljen marketing v kmetijstvu, kot tudi ne
bude na domačem trgu, kjer bi lahko s promocijami anim"n .
prebivalstvo, da kupuje domače proizvode, saj so mnogi
priloga poročevalk

en
ei lastne
akovredni
uvoženim
prehrambnim
S promo3°
prehrane
v Republiki
Slovenijiartiklom.
bi podpirali
tudi
m
ače kmetijske proizvajalce;
0

' !]• Na področju izobraževanja in štipendiranja kmečkih
P»ok je potrebna opredelitev, saj obstaja razkorak zaradi
^'ičnega pojmovanja katastrskega dohodka;
B-lme^eP°sredna povezava s Strategijo razvoja slovenskega
°P>6r tijstva je tudi zavzemanje za tako kreditiranje v kmetijstvu,
l bi poskušali ohranjati ali formirati večje kmetije oziroma
$iatrfeVati kmeti<e s Proda)° kmetijskih zemljišč tem kmeiu
V memorandumu je potrebno opredeliti gozdarstvo kot
e
|ap^ bn° povezavo s kmetijstvom, predvsem v hribovitem
J4- Pri izvoznih stimulacijah imamo živinorejo vezano na
bkbV°2' a^ePrav je znano, da je izvozna politika sosednjih držav
la!
na stimulacije;
'jj:a Prehramba industrija je v prednosti pred ostalimi, zato se
l vključuje v ostale industrije; prehrambni del se naj ne

vključuje v stimulacije, temveč le osnovne surovine;
16. Cilji kmetijstva morajo biti tudi pokrivanje samooskrbe,
zato je v tem kriznem obdobju samooskrbo potrebno povezati
z blagovnimi rezervami;
17. V memorandumu ni upoštevan in zajet Javni zavod za
gozdove Slovenije, kakor tudi Nacionalni program namakanja
v Republiki Sloveniji, ki naj bi stekel v drugem polletju 1994;
18. .Struktura proračuna se naj prilagodi povezavi kmetijstva
z drugimi dejavnostmi, kot so prehrambna industrija, ekologija ipd.
19. Glede na razkorak med proračunskim memorandumom
in sprejeto Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva je ob
vsaki strategiji potrebno izdati izvedbeni akt, ki naj vsebuje
časovno in finančno opredelitev.
Komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano državnemu svetu predlaga, da njena stališča k proračunskemu memorandumu za leto 1994 podpre; stališča komisije se naj dostavijo tudi odboru državnega zbora za kmetijstvo in gozdarstvo.

počilo komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o predlogu zakona o uporabi sredstev
'^olidarnosti za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 1993 — hitri postopek
IK
hri^i.ja državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in pre'j0 n° ie na seji, dne 9. 11.1993, obravnavala predlog zakona
sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše
rojstvu v letu 1993, ki ga je državnemu zboru predložila
i- uravnavo Vlada Republike Slovenije.
ilKoi S a u 0,av a da
9ois' '' 9 gospodarskim
'i '
obstoječi
sistem solidarnosti
ni prila-[J^novim
in družbenim
razmeram, karoneu
ra
J'aho: P° b° določb družbenega dogovora o načinu upoPosi dlc
h" uPrav'ianje s sredstvi solidarnosti za odpravljanje
d0l ®
naravnih nesreč. Obstoječa zakonska regulativa
tjjjo t ' da se sredstva solidarnosti lahko le izjemoma uporajev > u 2arabo
°dpravo posledic suše; z odpravo sedanjih kriterija VorP°
sredstev solidranosti, ki jih določa družbeni
t)k?Plni . bi izenačili prizadete po suši, ne glede na to, v kateri
se nahajajo.
poudarja pomembnost izenačitve posledic suše
'kod ki. naravnimi
nesrečami in enakomerno porazdelitev
krite ri®'e '° 'e suša POvzorči|a- Vsled tega bi bilo nujno
s t ' za delitev sredstev solidarnosti nadomestiti z novimi
O. da bi 2. člen zakonskega predloga bilo potrebno
'°t>lik0Va z °Predelitvijo vsaj načelnih izhodiščnih podlag za
jen * nje kriterijev ter z določitvijo organa, ki bi bil pristo| za odločanje o dodelitvi sredstev solidarnosti.

Komisija meni, da bi sredstva za odpravo posledic suše v letu
1993 morala znašati vsaj 10% ocenjene škode, zato predlaga,
da se 1. člen zakonskega predloga dopolni tako, da se iz
zbranih sredstev solidarnosti za leto 1994 pokrije nastala
škoda zaradi posledic suše iz leta 1993 v višini 800 mio SIT.
Letošnja sredstva za delno odpravo posledic suše v letu 1993
pa je potrebno razdeliti čimprej, saj bo le tako omogočeno
regresiranje zalog tudi po 31. 12. 1993.
Po razpravi je bilo sprejeto naslednje
stališče:
Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira sprejem predloga zakona o uporabi sredstev
solidarnosti za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 1993
po hitrem postopku s tem, da se 1. člen zakonskega predlga
naj dopolni z določilom, s katerim se del zbranih sredstev
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč za leto
1994, nameni pokritju nastale škode zaradi posledic suše iz
leta 1993.
Skladno s 56. členom zakona o Državnem svetu se naj poročilo dostavi odboru državnega zbora za kmetijstvo in gozdarstvo.

lignje komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o predlogu za izdajo zakona o ponovni
**Po stavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic
Ko
go^iia Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo,
va| arstvo in prehrano je na seji, dne 24. 11. 1993, obravnaati. Podlog zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnoVrr|
nem6r
itvi njihovega premoženja in pravic, ki ga je Državu z )oru
er . '
llDfi^,
predložila v obravnavo Poslanska skupina
"okratske RS
stra£ke
sprerazloži
rtlern tvi je predstavnik predlagateljev navedel bistvene
be, ki so jih skušali na podlagi stališč in sklepov
druge9a zbora RS ob prvi obravnavi zakona, pripraviti za
In Ve obravnavo v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije
*o razlaščenih vasi Slovenije.
I Pred'|aC,U s sta''®^' Državnega zbora RS, ki je ob prvi obravnavi
* a zakona
naložil predlagateljem,
da posamezne
stvari
j lataancneje
precizirajo,
so 1. člen zakonskega
predloga
Pril

°ga poročevalca

dopolnili z besedilom, da se Agrarnim skupnostim vrnejo
premoženje in pravice, ki jim je bilo odvzeto po letu 1945, na
Primorskem pa po letu 1920. S tem je jasneje opredeljeno
obdobje, na katerega se zakon nanaša. Zaradi natančnejšega
opredeljevanja upravičencev so ta člen dopolnili z navedbo,
da so z agrarnimi skupnostmi mišljene tudi druge sorodne
oblike skupnosti.
Za ponovno vzpostavitev agrarne skupnosti (2. člen) so
prvotno predlagani cenzus ene tretjine nekdanjih članov oziroma njihovih dedičev nadomestili z zahtevo, da izjavo
o ponovni vzpostavitvi podpišejo le trije nekdanji člani, njihovi
dediči ali pravni nasledniki. Zakonski predlog je dopolnjen
tudi z rešitvijo (3. člen), da z dnem vpisa v register skupnosti
pridobi pravno in poslovno sposobnost.,
47

Jasneje je opredeljeno tudi, da so nekdanji člani skupnosti
lahko lastniki oziroma nosilci pravic in obveznosti le
v obsegu, kakršen jim je pripadal pred razlastitvijo (4. člen).
Spremenjena je določba o uvedbi postopka (5. člen) s tem, da
se postopek začne na zahtevo stranke, to je agrarne skupnosti. Glede roka za ponovno vzpostavitev agrarne skupnosti (2
leti) so izhajali iz osnovnega zakona, ki rešuje vračanje premoženja, to je zakona o denacionalizaciji.
Predstavnica Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo pa je
člane komisije informirala, da so se s predstavniki predlagateljev zakona sestali štirikrat, kjer so poskušali razčistiti dileme
v zvezi s stališči in sklepi Državnega zbora RS, ki jim jih je
naložil ob prvi obravnavi. Poudarila je, da je še veliko stvari
v zakonu povsem odprtih, kar ocenjujejo tudi predstavniki
drugih resornih ministrstev in v primeru, da bo zakon takšen
kot je sedaj predložen tudi sprejet, bo imel nepredvidljive
negativne posledice.
Predlagani zakon še ni zadovoljivo rešil mnoga vprašanja;
sprejeti je potrebno zato takšne rešitve, ki bodo ustrezale
vsem spremembam, ki so se dejansko zgodile v naravi. Tako
je na primer že leta 1910 deželni zakon uredil služnosti, kar
pomeni, da nekdo, ki se ne ukvarja s kmetijstvom, te služnostne pravice ne potrebuje, zato se zastavlja vprašanje,
komu potem dati te služnosti. Zakonski predlog gre po neki
časovni presoji, vendar je potrebno vložiti dodatne napore za
njegovo izboljšavo, saj bo v nasprotnem primeru imel Državni
zbor RS izredno težko nalogo, če bodo na predlog zakona
vložena preštevilna dopolnila. Člani komisije so bili obveščeni, da bo zakonski predlog Vlada RS obravnavala in sprejela mnenje že na prvi naslednji seji.
V razpravi so člani komisije menili, da bi predlagane zakonske
rešitve o ponovni vzpostavitvi agrarne skupnosti morale biti

sestavni del zakona o denacionalizaciji.

V predlaganih zakonskih rešitvah ni zadovoljivo nakazan8
rešitev vračanja odškodnine agrarni skupnosti (4. člen), saj" v
v primeru ovir, zaradi katerih pravic ni mogoče vrniti, raz%s
odškodnino morala jamčiti Vlada RS, navedeni pa bi mo ''
biti tudi viri za vračanje odškodnine. Glede odškodnine p
zakon moral reševati pravice na lastniškem premoženju (up0
raba vodnih virov, nabiranja drv, nabiranja gozdnih sadežev^i
lova), ki jih bo treba urediti z drugimi predpisi. Proble%
odškodnine ni edini, pomembno je, da se postavi razmerje <%Ul
pravic.
l
to
Rok za vložitev zahtevka (2 leti) se članom komisije zdi
dolg za obe strani, saj so tudi sedanji upravljalci zaradi rtio*
nosti ponovne vzpostavitve agrarnih skupnosti v negotovosti 2
6
Osnovni problem v predlaganih zakonskih rešitvah je v ded« i
vanju, saj se naenkrat pojavi veliko število dedičev, od katerjN
je večje število takih, ki se s tem ne ukvarjajo več in tuolui
nimajo interesa, zato bi v 3. členu zakona veljalo predvide™'g
da naj bi pravico upravljanja v agrarni skupnosti imela tu"
dejavnost na premoženju, ki bo vrnjeno novim lastnikom. ' I
Po razpravi je bilo sprejeto naslednje
stališče:

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo:i0,*0|1
gozdarstvo in prehrano podpira predlog zakona o ponov"*
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premo#
nja in pravic, predlagatelji predloga zakona in Vlada RePu3';0
blike Slovenije pa naj v nadalnji fazi postopka sprejemanj ,j
zakona pospešijo in uskladijo stališča in interese ter ko1 •
izhodišče upoštevajo politični, razvojni in lastninski koncep

Mnenje komisije za regionalni razvoj o predlogu zakona o varstvu pred požarom s tezami
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije je na seji, dne
28. 4. 1993, obravnavala zakon o varstvu pred požarom s tezami.
Predlog na primeren način obravnava zakonsko materijo.
Komisija predlaga, da se opredelitev »naravnega okolja«
poenoti z odgovarjajočimi opredelitvami, kot so predložene
v osnutku zakona o varstvu okolja (ki je še v postopku sprejemanja) in ki se verjetno ne bo v zadnji zakonodajni fazi
bistveno spremenila. S tem bi dosegli tudi racionalno poenotenje in boljše razumevanje zakona pri njegovem izvajanju.
Komisija opozarja, da sta primarni tovrstni opredelitvi
v osnutku zakna o varstvu okolja naslednji:
»NARAVNO OKOLJE JE SESTAV PRVOBITNE IN PO ČLOVEKU PREOBLIKOVANE NARAVE«
»NARAVNA ZDRUŽBA (EKOSISTEM) JE DINAMIČEN SESTAV
ŽIVLJENJSKEGA PROSTORA (BIOTOP) IN ŽIVLJENJSKE
ZDRUŽBE (BIOCENOZA), KI SE KAŽE KOT PREPLET NARAV-

^0
J?

I
NIH PRVIN IN NARAVNIH DEJAVNIKOV, KI MEDSEBOJ^r;
REAGIRAJO KOT FUNKCIONALNA ENOTA.«
to
ta
b) V 10. tezi predlagatelj loči »poselitveno« in »naravno oK^ki
Ije«. Kaj je poselitveno okolje, po tem zakonu ni opredeljen%
Ali ni poselitveno okolje razumeti kot življenjsko okolje, h^ 'k
pa del okolja, kjer je vpliv na človeka neposreden, če nlj
razumemo »naravno okolje« kot sestav »prvobitne in po
veku preoblikovane narave«, pa v tej zasnovi taka opredeli'6 Ne
»poselitvenega okolja« globalno ni potrebna oz. j° ' ^
potrebno posebej razložiti.
fl<
alii i<T
c) V 22. tezi je uporabljen termin »preselitvenem okolju«; ".
to nov, v tezah, neopredeljen termin ali pa gre za tiskal ^
napako?
§

č) 26. teza je v nasprotju z 10. tezo, ki »deli« nastanek P0*3!^*"
posebej za poselitveno in posebej za naravno okolje; kajti'P -jj
26. tezi bi morali pri načrtovanju in izvajanju opravil up°® ; 5
vati požarno-varstvene ukrepe le v naravnem okolju? To'
0
predlagatelj v tej tezi razume naravno okolje, kot je opre°
Ijeno v osnutku zakona o varstvu okolja!?
^
ni

Mnenje komisije za regionalni razvoj o predlogu zakona o gasilstvu s tezami
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije je na seji, dne
28. 4.1993, obravnavala predlog zakona o gasilstvu, s tezami.
Predlog na primeren način obravnava zakonsko materijo,
konkretne pripombe so naslednje:
Na seji so bile oblikovane naslednje pripombe:
- temelj organizacije gasilstva na Slovenskem mora biti pro48

stovoljno gasilstvo. Dopolnjeno pa mora bili s profesionalnie
gasilskimi enotami in profesionalnimi gasilskimi jedri, 9<
na specifiko posameznih sredin;
- posebno pzornost mora država posvetiti gospodars^
nerazvitim delom države, kar mora biti tudi finančno KrasU
ovredni
teno. Gre za velike vrednosti, recimo gozdovi na
,.f8
nevarnost onesnaževanja podtalnice na Krasu, v obalno-k
ških občinah pa denarja za gasilstvo ni;

priloga poročevalk l

-ans

''ismnega pomena je nadaljnje izobraževanje vseh, ki sodepr var
' ovanju ljudi in premoženja;

a

'za,V|Proces izobraževanja bi morali vključiti tudi Slovenski
JraP muzei v Metalki;
fpo

Prema

io so poudarjene preventivne dejavnosti;

jg^!lerazcle'ano j® zavarovalništvo. Normativi za požarno var»d<*o So3 izrnora
iemno visoki in dražijo vsako investicijo. Namesto
iuri i' 0s,a
'
'' zaostrovati odgovornost do povzročiteljev
Im-lnv '° Pa v veči' meri prepustiti neposrednemu odnosu
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a^,auPniannie države v Gasilsko zvezo in društva je premajhno,
dot d
°benega razloga, saj njihova 125-letna zgodovina
,ril|h^?r,larrt'ra, Pr£|v tako pa tudi evropska praksa. Le-ta preUn orme
ucJituri -z ''
. čine, tehnično, osebno in skupinsko opremo
fithrr, ' °t>raževanje) v pristojnost ali vsaj pobudo gasilskim
udi Racijam, (teza 8)
ločilo o stavkah ne sodi v zakon, (teza 15)

- Nadomestilo za plače in materialne stroške za prostovoljne
gasilce bremeni lokalno skupnost in nič več podjetje, v katerem gasilec dela. Lokalna skupnost bi morala vse obveznosti
primerno zavarovati, (teza 24)
- Sramotno je določilo, da v primeru, da je gasilec izgubil
življenje, imajo družinski člani le pravico do kritja stroškov
pogreba. Sodijo, da bi morali imeti enake pravice, kot veljajo
za pripadnike teritorialne obrambe in policije. Nikjer ni opredeljena socialna varnost za mladoletne člane družin, (teza 25)
- Nekje v tezah bi moralo biti tudi določilo, da morajo občine
ustanoviti svet za varstvo pred požarom, sestavljen iz vseh
strank, da se odnosi do gasilskih društev, pri vprašanju koncesij, ne bi spolitizirali.
- v občinah poteka dežurstvo in obveščanje po različnih
kanalih in to bi morali poenotiti, poenostaviti in seveda racionalizirati;
- državni svetniki so zastavili vprašanje, zakaj je gasilstvo
podrejeno ministrstvu za obrambo in ne civilni oblasti, torej
policiji.

rtrvenje komisije za regionalni razvoj o predlogu zakona o varstvu okolja
Državne a
/nifevofi8 na
9 sveta Republike Slovenije za regionalni
fe 'varsVVu se'"' c'ne 13- 5. 1993, obravnavala predlog zakona
' okolja, ki ga je predložila Vlada Republike Slovenije.
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upoštevanja stroškov varstva okolja in drugih zahtev enostavno ni več mogoče.
Komisija podpira v zakonu predvidene olajšave, subvencije,
ugodna posojila, sanacijske programe preventive, časovne
odloge za prilagoditev, možnosti tolerance manj stroge emisijske vrednosti, uporabo sredstev sklada za okolje tudi za
izvedbo sanacijskih programov povzročitelja obremenitev.
Zaradi celovitosti pa predlaga, da se naj 13. člen predloga
zakona dopolni še s tretjim odstavkom, kjer se naj opredeli,
da so olajšave predvidene tudi za primere razvrednotenja
okolja zaradi narodno-gospodarskih interesov.
Komisija nadalje predlaga, da naj se čimpreje sprejme zakon
o naravi in podzakonski predpisi, ki bodo med drugim upoštevali tudi pokrajinske posebnosti. Zaradi dosedanje prakse
delovanja nekaterih skladov bi kazalo ekološko-razvojni sklad
podrobneje opredeliti, kjer se naj bi pri sestavi upravnega
odbora upoštevali tudi regionalni interesi.
Komisija se zavzema za takojšen sprejem predloga zakona
o varstvu okolja, predlaga pa Odboru Državnega zbora za
infrastrukturo in okolje, da pri oblikovanju svojih amandmajev
upošteva tudi mnenje oz. predloge komisije.

komisije za regionalni razvoj o predlogu zakona o pogojih koncesije za modernizacijo cest

o

razprave je Komisija Državnega sveta Republike
'°P edlnr,
9 o pogojih
rezvoj
sprejela
naslednje stališče
°9u zakona
koncesije
za modernizacijo
cest
r

Za re ionalni

ne
9a n|fcFodpira Pris,°P predlagatelja, da na temelju sodob''ev kn nc' pa uredi koncesijska razmerja in pogoje za dodeliesij za modernizacijo cest.

"°flfa poročevalca

Državni svetniki opozarjajo na dosedanje monopolno vedenje
nekaterih velikih gradbenih podjetij, ki jih je potrebno postaviti pred dejstvo mednarodnega razpisa in trga storitev. Šele
pod pogojem primerljivih cen gradnje pa morajo imeti vsa
slovenska podjetja prednost, saj zaposlujejo domače strokovnjake in delavce ter uporabljajo sodobno tehniko, ki je na
razpolago v podjetjih.
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Stališče komisije za regionalni razvoj o predlogu zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradi#
avtocestnega omrežja Republike Slovenije
Na podlagi razprave je Komisija Državnega sveta Republike
Slovenije za regionalni razvoj sprejela naslednje stališče
o predlogu zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije

na obrobje razvitega dela Evrope. Dobra infrastruktura, Wj
cestna povezava, je eden od temeljnih pogojev za lažji
hitrejši pretok ljudi, kapitala in blaga med razvito Evropo'
Slovenijo.

Zakon je nujen za čimprejšnje sistematično in hitrejše zbiranje sredstev za uresničitev planiranega avtocestnega omrežja
v državi. Vsako odlašanje na tem področju nas lahko odnese

Komisija podpira uvedbo cestnega tolarja in zagova'J
postopnost uvajanja dodatne obremenitve za davkopla"
valce.

Stališča komisije za regionalni razvoj o gradivu »Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji«
Na osnovi razprave je Komisija Državnega sveta Republike
Slovenije za regionalni razvoj sprejela naslednja stališča
o materialu »Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji«

2. Nujno je sprejeti zakonodajo, ki bo omogočila
prostorske rešitve in pridobivanje potrebnih soglasij in do*
ljenj,«pri čemer se upoštevajo prostorsko ekološke značilnoSlovenije.

1. Komisija podpira prizadevanja Vlade Republike Slovenije in
Ministrstva za promet in zveze za hitrejšo gradnjo cestne
infrastrukture (avtoceste, magistralne in regionalne ceste)
predvsem iz:

3. Predlagatelj naj ob upoštevanju narodnogospodarski
vidika ponovno prouči:

-

- ustreznost standarda odseka avtocesta Razdrto - Vip8>l
- Ajdovščina:
,
^
- pospešeno pripravi tudi predlog tako medregionalne
mednarodne železniške povezave;
- predvidi ustrezna sredstva za vzdrževanje regionalni!1
lokalnih cest.

narodnogospodarskega vidika,
medregionalnega povezovanja,
prometno varstvenega vidika,
ekonomsko socialnega vidika,
multiplikativnih učinkov gradnje.

Stališča komisije za regionalni razvoj o predlogu za Izdajo zakona o lokalnih volitvah
Na podlagi razprave Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za regionalni razvoj, so bila sprejeta naslednja stališča
o predlogu za izdajo zakona o lokalnih volitvah
K 11. členu
Zakon bi moral bolj precizno določiti, katere pridobitne dejavnosti, če sploh katere, so tiste, ki so nezdružljive s funkcijo
volonterskega člana občinskega sveta.
K 16. členu
V prvem odstavku se za besedema »občinski svet« vstavi
»praviloma«.
K 31. členu
V drugem odstavku se nadomesti »šest mesecev« z »eno
leto«.

K 67. členu
V prvem odstavku je za besedo »občinskega« verjetno upa
beseda »sveta«.
K 76., 77. in 78. členu
i
Komisija se zavzema za preglednejšo in poenostavljeno.
n
anto, da se ne določa volilni sistem glede na število čla .
občinskega sveta, pač pa glede na število prebivalcev oboj,
in sicer: v 76. členu se zamenja z: »v občinah do
prebivalcev se občinski svet voli po večinskem sistemu«!10j
člen se zamenja z »v občinah od 5.000 do 100.000 prebiva ,
se polovica članov sveta voli po večinskem, polovica čla^j
po proporcionalnem volilnem sistemu« in v 78. členu se
prvi odstavek.
Posebej opozarjamo, da se lahko ta sistem volitev upora'','!
za volitve v občinske svete, ki bi lahko bile po naših predvi"
vanjih večinoma še v okviru dosedanjih občinskih meja-

Stališča komisije za regionalni razvoj o predlogu za Izdajo zakona o upravi z osnutkom zakona
Na podlagi razprave Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za regionalni razvoj so bila sprejeta naslednja stališča
o predlogu za izdajo zakona o upravi z osnutkom zakona
Komisija meni, da je osnutek solidna osnova za nadaljnjo
razpravo, saj upošteva temeljno prioriteto: enakomeren regionalni in policentrični razvoj Slovenije.
Upoštevani so elementi, nujni za sodobno preoblikovano
državno upravo, in sicer da uprava lahko zastopa interes ljudi,
da bo poslovala ekonomično, da bo omogočala funkcionalno
povezovanje ter da je po naravi stvari primerljiva z upravami
v razvitem delu Evrope, kar seveda pomeni, da izhaja iz
stoletne kontinuitete uveljavljanja uprave kot orodja moderne
države.
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Komisija podpira usmeritev, da je v tej fazi oblikovanja UPnl J
nujna jasna razmejitev med državno upravo in dvostope
oblikovano samoupravo.
Komisija sodi, da iz osnutka ne dobimo celotnega vpog'®^
odgovora na vprašanje stroškov prehoda iz sedanjega d'*,
nega sistema na novega, kar ljudem onemogoča celovit
gled in poslancem onemogoča realno opredeljevanje.
ti
Od predlagatelja zahtevamo najnovejše podatke o
števila zaposlenih v državni upravi, vendar konkretno
posameznih ministrstvih in od leta 1990 dalje.
nif
Komisija podpira vse tiste člene v zakonu, ki so zapisani v P,
večjemu številu manjših upravnih okrajev, saj bi se s
priloga poroče^c

jC
I
^

Približali stališču, da je teritorialna razdelitev na pokrajine
usklajena ali vsaj močno približana teritorialni razdelitvi na
upravne okraje.

K 28. členu
Člen se črta, torej uveljavi varianta.

](

Konkretne pripombe so naslednje:

K 33. členu
Ostane varianta »in sedež«.

i

I

K 9. členu
Nadzor bi morali prenesti na neodvisna središča, s čemer se
Poveča principielnost delovanja in povečuje stimulativnost za
samostojno delo lokalnih skupnosti.
K 10. členu
V tretjem odstavku se za »javnih zavodov« doda »v pristojnosti države«.
K 11. členu
* Prvi vrsti se za »socialni« doda »regionalni«.
K 21. In 22. členu
Razmejitev med zavodom in direkcijo je nejasna.
K 27. členu
Beseda »lahko« se črta.

K 39. členu
Člen je nejasen v smislu odnosa med svetom pokrajine in
s svetom glavarja.
K 52. čle iu
Sodelovanje ministrstev je premalo zavezujoče. Zapisana bi
morala biti obveznost ustanovitve medresorske skupine v primeru neusklajenega delovanja.
K 65. členu
Variantni dodatek naj ostane.
K 78. členu
Določen bi moral biti rok za sestavo in pošiljanje zapisnika.
K 100. členu
Črta naj se stavek v prvem odstavku »graditev objektov in
premoženjsko pravnih zadev«.
Jasneje bi morala biti opredeljena definicija posegov v prostor, o čem odloča država in o čem občina.

Stališča komisije za regionalni razvoj o predlogu zakona o območjih upravnih okrajev
podlagi razprave Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za regionalni razvoj, so bila sprejeta naslednja stališča
predlogu zakona o območjih upravnih okrajev:

0

1
- Komisija se zavzema za čimvečje število manjših upravnih
okrajev. Nasprotni predlogi bodo povzročili množico nepotrebnih pretresov v lokalnih sredinah in na silo sekali že
utečene mehanizme vsakodnevnega življenja ljudi.

2. Komisija se zavzema za istočasno sprejemanje zakona
o lokalni samoupravi, zakona o območjih upravnih ukrepov,
zakona o sodiščih in še nekaterih. Sočasne razprave o teh
zakonih bodo povzročile večjo geografsko usklajenost med
upravnim ukrajem in pokrajino, kot drugo stopnjo lokalne
samouprave. Državni svetniki so prepričani, da bi nasprotna
rešitev povzročala veliko zmedo med ljudmi.

Stališča komisije za regionalni razvoj o predlogu zakona o območjih upravnih okrajev — prva obravnava
Na podlagi razprave Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za regionalni razvoj, ki je na 12. seji, dne 20. 10. 1993
obravnavala predlog zakona o območjih upravnih okrajev
jj^Prva obravnava (EPA 336) so bila sprejeta naslednja sta-

zakon o upravnih okrajih. V kolikor bi zakon o upravnih
okrajih bil sprejet preje in bi s 1.1.1994 državna uprava začela
delati po novem^se o lokalni samoupravi ni več kaj pogovarjati.

1

4. Večinsko mnenje članov komisije je, da se zavzema za
osnovno varianto 3. člena, to je za uvedbo 25. upravnih
okrajev.

Reorganizacija, ki je nujna glede na dosledno izpeljavo
Političnega sistema, ne sme zmanjšati nivo uslug državne
uprave za prebivalce Slovenije.
2

- Pokritost države z upravnimi okraji mora čim dosledneje ali
Pa popolnoma slediti geografski meji pokrajin, kot druge
stopnje lokalne samouprave. V nobenem primeru se ne bi
srnelo zgoditi, da bi se katera pokrajina delila na dva upravna
okraja.
V izogib neusklajenosti komisija vztraja na stališču, da se
Gorata istočasno sprejemati zakon o lokalni samoupravi in

Priloga poročevalca

5. Za jasnejšo opredelitev bi moral predlagatelj zakona
o upravnih okrajih in zakona o upravi jasno predlagati tudi
bodočo mrežo upravnih izpostav in našteti naloge, ki jih bodo
opravljale ter vsa opravila, kot jih predlagatelj predvideva
v okviru prenosa na lokalno samoupravo.
6. Predlagatelj bi moral določiti strokovne kriterije za določitev središč upravnih okrajev. Predlagamo: prvi - opremljenost naselja za opravljanje upravnih zadev; drugi - geografska dostopnost za ljudi.
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Stališča komisije za regionalni razvoj o predlogu zakona o Tehnološkem razvojnem skladu Republike
Slovenije
Na podlagi razprave Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za regionalni razvoj, so bila sprejeta naslednja stališča
o predlogu zakona o Tehnološkem razvojnem skladu Republike Slovenije
1. Komisija podpira ustanovitev sklada, ki bo usmerjal in
pospeševal tehnološki razvoj slovenskega gospodarstva.
2. Državni svetniki se zavzemajo na dodaten nov člen (3. a),
v katerem bi opredelili kriterije za pridobitev sredstev iz
sklada, ki so sicer omenjeni v obrazložitvi, v zakonu jih ni.

vsej državi.
5. Zakon mora opredeliti tudi obvezni, lastni delež sredstev
(vsaj 50%) predlagatelja, ki kandidira za sofinanciranje razvojnega projekta. Sklad mora biti soinvestitor in je edini vir
sredstev. Sredstva sklada morajo vzpodbuditi notranje potenciale prosilcev, da ne bi ustvarjal nove državne institucije.
Poudarjena mora biti razvojna funkcija sklada.

3. Zakon bi moral opredeliti, kdo (kateri organ) oblikuje in
sprejema kriterije za dodelitev sredstev iz sklada.

6. Zakon mora določiti tudi zgornjo mejo participacije, da se
sklad ne bi popolnoma izčrpal na enem večjem projektu.
Realna nevarnost je, da bi v primeru enega večjega projekta
bila prizadeta množica dobrih, vendar manjših, kar bi o prizadelo pobude in ideje subjektov izven večjih upravnih in ekonomskih centrov.

4. Za participacijo pri sredstvih sklada bi morali razpisati javni
natečaj, ki edini lahko zbere vse relevantne interesente po

7. Delež tujih pravnih in fizičnih oseb pri sredstvih sklada
mora biti usklajen z ostalo veljavno zakonodajo.

Stališča komisije za regionalni razvoj o predlogu zakona o zaposlovanju brezposelnih v ogroženih
občinah.
Na podlagi razprave Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za regionalni razvoj, so bila sprejeta naslednja stališča
o predlogu zakona o zaposlovanju brezposelnih v ogroženih
občinah
1. Komisija meni, da predlog zakona vsekakor opozarja na
realne probleme na področju brezposelnosti in zaposlovanja.
2. Komisija meni, da bi bilo potrebno predmet predlaganega
zakona primerno vključiti v zakonodajo, ki se pripravlja, torej
zakon o zaposlovanju in zakon o demografsko ogroženih
območjih.

3. Vlada kasni s pripravo zakonodaje, zato prihaja do tovrstnih
izven konceptualnih idej in pobud.
4. Državni svetniki sodijo, da bi morala vlada izdelati celovit
projekt oživitve gospodarstva. Uresničevanje celovitega
gospodarskega projekta edino realno pripelje do razreševanja tovrstnih problemov.
5. Vlada bi morala čimpreje izdelati realne kriterije za brezposelnost na Slovenskem, saj se sedaj mešata socialna in razvojna funkcija vseh predlogov. V klimi nezanesljivih podatkov
in pretiranega števila realno brezposelnih je tudi pomoč za
resnično upravičene realno nižja, kot bi lahko bila.

Stališča komisije za regionalni razvoj o proračunskem memorandumu za leto 1994
Komisija Državnega sveta za regionalni razvoj je na 13. seji,
dne 2. 11. 1993, obravnavala proračunski memorandum za
leto 1994 in sprejela naslednja stališča:
1. Komisija pozdravlja terminsko dinamiko obravnave proračunskega memoranduma. Državni svet in mnogi drugi subjekti imajo možnost pravočasnega vplivanja na predložene
rešitve;
2. Komisija ugotavlja, da v izhodišču, kar je razvidno iz uvoda,
avtorji niso upoštevali tudi stališč Državenga sveta ob obravnavi proračunskega memoranduma za leto 1993. V družbenem razvoju države bi morali upoštevati četrto prioriteto, to je
skladen regionalni in policentrični razvoj države Slovenije in
v tem okviru enakomernejšo javno porabo na prebivalca
v Sloveniji;
3. Proračunski memorandum je podrobneje razdelan na
odhodkovni strani, pomanjkljivo pa na dohodkovni. Predviden je 1% porast bruto družbenega prihodka, vendar vlada ni
povedala, kako si to zamišlja. Zato občutek, da vlada ne
obvlada tega področja, saj ne gre le za sivo ekonomijo, pač pa
za ves sistem obdavčevanja, ki ne more biti omejeno predvsem na obdavčenje avtomobilov, saj je občinska ocena, da je
obdavčenje manj dosledno kot pred leti (razlika seveda obstaja);
4. Iz proračunskega memoranduma veje nezaupanje v občine
in njihovo vplivanje na reševanje mnogih problemov. To ima
lahko dolgoročne posledice, saj tak pristop pasivizira mnoge
krajevne in občinske energije, ki so izjemno velike;
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5. Proračunski memorandum se opira na oceno, da je ustavljena rast brezposelnosti, toda v konkretnih okoljih te projekcije ne vidijo. Člani komisije menijo, da bi moral dokument
čvrsteje pokazati na izhodišča za ustavitev rasti brezposelnosti;
6. V proračunskem memorandumu bi morali opredeli"
naloge, pristojnosti in cilje medresorske vladne koordinacije,
ki naj bi usklajevala ravnanje ministrstev ob delitvi sredstev
proračuna za dosego večjih učinkov pri povezanih vlaganjih
za razvojno šibka območja;
ter konkretne pripombe In stališča:
1. Komisija meni, da je šibkejši socialni del proračunskega
memoranduma, kajti pristop do brezposelnosti ni selektiven
V nekaterih okoljih mnogi brezposelni niso zainteresirani za
delo, torej v sistemu nekaj ni v redu. Na drugi strani pa
v memorandumu niso opredeljeni mehanizmi za aktivnejš1
pristop odpiranja novih delovnih mest (recimo z večjimi pr'"
stojnostmi in pooblastili občinam);
2. Komisija vztraja na selektivnih načelih in merilih za
finančno izravnavo občin, v nasprotnem se bo ponovila
praksa o večjih sredstvih za močnejše in manjših sredstvih za
šibkejše občine. Pristop enakega odstotka povzroča velike
krivice ob znanem dejstvu, da je tega denarja za vse potrebe
zelo malo. Komisija predlaga črtanje zadnjega dela stavka pi-1
točki 4 uvoda: »oziroma ustrezo prenešena sredstva iz občinskih na republiško raven, kar bo pogojevalo tudi manjšo
finančno izravnavo občinam«. Le-to naj se nadomesti z »kj
bodo morale biti rezultat oblikovanja jasnih kriterijev in meril
za finačno izravnavo.«
priloga poročevalcB

^ri finančni izravnavi bi morali upoštevati obmejne občine,
Posebej ob hrvaški meji, z množico novih problemov in strokov za njihovo reševanje. Pravzaprav bi moral biti v tem
smislu načrtovan in sprejet poseben zakon, saj je nakopičenih
težav zelo veliko.
3
- Proračunski memorandum potrjuje stališče Državnega
sv
eta, da na področju reforme lokalne samouprave in državne
u
Prave ni storjenega dovolj za spremembo stanja. Vlada ne
na

trtuje sredstev za to reformo, kot se da razumeti 4. točko
"voda.

^ kolikor bo do reforme prišlo, vlada predvideva, da bodo
stroški preneseni na občine. Ne gre za sredstva za delovanje
bodočih
občin, ki skupaj ne bodo smela preseči dosedanjih,
9fe za sredstva za reformo samo. Reforma bo draga, čeprav
ne,
zračunljiva po mnenju vladnih predstavnikov doslej.
Usmeritve na področju prometa in zvez so pisane s stališča
gradnje avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji. Avtocest® so sicer lahko neke vrste prioriteta, toda s stališča enakomernega regionalnega razvoja bi morali imeti izdelano tudi
*®lo izgradnje in predvsem vzdrževanja regionalnih in lokal^a cest. Posebej so zanemarjene gozdne ceste, ki so v bistvu
mnoge edina povezava s svetom, vzdrževanje pa je prepuš®ho (novim) lastnikom gozda.
J^eredlagatelj načrtuje, da bo celotno cestno omrežje razdel no na državne in občinske ceste, razmerja pa bo uredila
a
b
oh*°'
zakonodaja.
Zakoni ne proračune,
bodo sprejeti
kmalu,
sedanje
tine pa
imajo izpraznjene
zato
se postavlja

vprašanje vzdrževanja obstoječih cest v letu 1994 in še katerem naslednjem.
5. Iz proračunskega memoranduma ni razvidna skrb vlade za
vso infrastrukturo in škodo, ki jo povzročajo vodne ujme.
Sredstva za vodno gospodarstvo ostajajo na dosedanjem
nivoju, kar pomeni manj. Škode so velike in mnogokrat nepopravljive v povirju in v zaledju v celoti na hudournih območjih.
Pri uveljavljanju meril za skladen razvoj tudi za hribovit alpski
svet bi se morali držati nedavno predpisane Alpske konvencije in izhajajočih obveznosti.
6. Pri poglavju o šolstvu komisija meni, da niso izdelani
kriteriji za socialne štipendije, kajti cenzus, ki izhaja iz katastrskega dohodka je za hribovite predele zelo krivičen. Predvsem pa bi moral proračunski memorandum nameniti več
sredstev za investicijsko vzdrževanje v šolstvu in otroškem
varstvu na demografsko ogroženih območjih, kjer imajo razselitveni procesi še posebej težke posledice. V memorandumu tudi niso predvidena sredstva za formiranje tretjega
univerzitetnega središča. Na Obali bodo pokrili področje
hotelirstva in turizma, za ostalo pa ne morejo.
7. Komisija meni, da bi morali dopolniti poglavje o kulturi
z opredelitvijo prioritete, da ima prednost vzdrževanje objektov v tem trenutku.
8. V poglavju o varstvu okolja ni toliko pomemben bilančni
pregled stanja, pač pa bi morali zapisati tudi navodila, da se
koncesije javnih podjetij zapišejo, saj je realna nevarnost, da
lastnina odhaja v nenadzorovane osebne roke.

^nenje komisije za regionalni razvoj o zakonu o lokalni samoupravi
e

ia komisije Državnega sveta za regionalni razvoj, ki je bila
°. dne 22. 12. 1993, je bila razširjena s predstavniki
t
teresne skupine lokalnih interesov.
Sred

i

£°m
'sija je soglašala s predloženo analizo zakona, ki jo je
e
'al svetovalec Primož Hainz.
podatno komisija ugotavlja neusklajenost nekaterih členov
zakonu:
a

' 29. člen v šesti alinei vsebuje formulacijo:

voli in razrešuje župana, kadar se ta ne voli na neposrednih
volitvah oziroma kadar je tako opredeljeno v statutu občine,
čeprav je v 42. členu zapisana neposredna volitev župana;
b) 14. člen v prvem odstavku uporablja termin prebivalci
namesto občani;
Komisija predlaga spremembo zakona o lokalni samoupravi,
ker ugotavlja, da je nedoslednosti v zakonu še več in predvsem, da so nekateri členi v praksi neuresničljivi.

Stališča komisije za regionalni razvoj o predlogu zakona o spodbujanju razvoja razvojno šibkih območij
8
tezami
mi a
®'i Državnega sveta za regionalni
6
r zv 2. 11. 1993, obravnavala zakon o

razvoj je na 13. seji,
spodbujanju razvoja
ojno šibkih območij - teze, in oblikovala stališča:

- dodatni infrastrukturni kriteriji: vodooskrba prebivalstva
ter elektrifikacija in kategorizirane ceste,

dof1!8''8 Podpira teze zakona, saj celoviteje in selektivneje
na ne
sta°t demo
^' rapospešenega
nadomeščanja razvojnega zaome r
ten?
fsko ogroženih
v Republiki
'ječe na9znanju
in vedenju območij
ljudi iz teh
območij.Sloveniji,

- dodatni ekonomski kazalci: DPB/prebivalca, število zaposlenih ter dohodnina,
- obmejna področja, predvsem na novi južni meji;
c) v zakon naj se vključijo predlagane rešitve za spodbujanje
zaposlovanja v tezah zakona o zaposlovanju brezposelnih
v ogroženih občinah;

Ja°fija ugotavlja, da je to eden pomembnejših zakonov, žal
P S? ni izdelan krovni zakon, ki bi zajel celotno razvojno
tematiko - zakon o skladnem regionalnem razvoju SloPri*c1'8' Zakon bi zagotavljal celovit koncept, v katerem bi
ujoči zakon predstavljal nujno dopolnilo.
dVeS''a predla9a predlagatelju, da v nadaljnjih fazah priPrav'
zakona prouči naslednje pripombe in sugestije k tezam:
n mora u oSteva,i

elem^°
iektovntarn'h

P

vla9an in

j

doseženo stopnjo razvoja z ločitvijo
spodbujanja inicialnih razvojnih pro-

ak

ri*
azv °n mora razširiti kriterije za opredelitev objektivno
°|no šibkih območij:
Priloga poročevalca

č) komisija zagovarja ustanovitev posebnega sklada, v kolikor
je mogoče zagotoviti ob javnih še druge finančne vire in pri
katerem je potrebno zadovoljiti še poseben regionalni interes;
d) medresorske vladne koordinacije morajo pospešiti svoje
delo v državi in ga, kot način dela, opredeliti tudi v občinah;
e) rok sedanji zakonodaji preteče, zato je potrebno zagotoviti
kontinuiteto izvajanja že sprejetih razvojnih programov.
Zakon je potrebno čimprej uvrstiti na dnevni red odločanja
Državnega zbora, pri čemer je potrebno tudi pospešiti dinamiko priprav za sestavo krovnega zakona o skladnejšem regionalnem razvoju.
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Stališča komisije za regionalni razvoj o predlogu zakona o referendumu za ustanovitev občin — prva
obravnava
Komisija Državnega sveta za regionalni razvoj je na 14. seji,
dne 24. 11. 1993, obravnavala predlog zakona o referendumu
za ustanovitev občin - prva obravnava in sprejela naslednja
stališča:
1. Komisija podpira predlog zakona kot primernega za nadaljnjo obravnavo.
2. Komisija meni, da predstavlja zakon le začasno rešitev do
sprejema nekega splošnejšega zakona, ki bo uredil referendumsko odločanje v celoti. Kot osnova, bi ob primerni dodelavi v te namene lahko služil tudi predlagani zakon.
3. Komisija predlaga popravek naslova zakona, ki bi se moral
glasiti »Zakon o referendumu za ustanavljanje občin«. Ustanavljanje občine ne bo enkratno dejanje pač pa proces, ki se
bo razvijal glede na dozorele pogoje v posameznih občinah,
kar se mora obdržati v naslovu.
4. Referendumska območja bi morala določiti občinske
skupščine ob soglasju predstavnikov krajevnih skupnosti in
z upoštevanjem strokovnih kriterijev. V primeru, da dogovor

ne bo mogoč, pa naj vlogo razsodnika prevzame Državni zbor.
5. Odločitve za nove občine bodo lahko zelo različne. Zato
komisija meni, da bi zakon ne smel opredeliti referendumsko
vprašanje. Predloženi tekst na glasovnici je lahko le sugestija,
lahko pa bi zakon določil, da bodo ljudje nanj odgovarjali le
z »ZA« ali »PROTI«.
6. Zbor občanov veljavno odloča, če je na njem prisotno 5%
upravičencev. Torej se komisija zavzema za variantni predlogČe ta odstotek udeležencev ni dosežen, se zbor ponovno
skliče čez teden dni. V primeru ponovne neudeležbe zbor
veljavno odloča po preteku 30 minut.
7. Če državni zbor pri odločanju o referendumskih območjih
tudi pri ponovni obravnavi in odločanju ne soglaša s predlagatelji, mora natančno opredeliti razloge za drugačno opredelitev.
8. Zakon v nekaterih členih določa komunikacijo med posameznimi organi, vendar bi morale biti le-te tudi rokovno
natančno opredeljene.

Stališče komisije za regionalni razvoj o predlogu zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami — prva obravnava
Komisija Državnega sveta za regionalni razvoj je na 14. seji,
dne 24. 11. 1993, obravnavala predlog zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (prva obravnava) in sprejela
naslednje stališče:
Člani sodijo, da je zakon dovolj konsistenten in celovit.
Konkretne pripombe pa so bile naslednje:
Svetniki so prepričani, da zakon ne sodi pod ingerenco
obrambnega ministrstva, take rešitve tudi evropska praksa ne
pozna.
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V drugi točki 15. člena manjka kriterij za določitev »velikega
obsega nesreče«, ali je to odstotek BNP ali kateri drugi.
39. člen določa pristojnosti občin. Člani komisije ugotavljajo,
da je v tem predlogu zakona, v neprimerno večji meri kot
v kateremkoli drugem sprejetem zakonu, pooblaščena občina11
za izvajanje vrste nalog na področju varovanja pred naravni"
in drugimi nesrečami. Ta rešitev je principielna, vendar opozarjajo, da niso vedno jasno določene razmejitve med pristojnostmi občine in ostalimi organi. Člani komisije tudi opozaf;
jajo, da sredstev za navedene naloge v občinah ni, kar 4,
bi
morali upoštevati že v proračunski razpravi za leto 199
v postavki za finančno izravnavo.

priloga poročevalci
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