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Predlog zakona o,JAVNIH GLASILIH - EPA 496 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 64. seji dne 13. januarja
1994 določila besedilo:

predložitev navedenega zakona (drugi odstavek 52. člena
poslovnika Državnega zbora).

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH GLASILIH,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 335.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za
17. sejo Državnega zbora dne 25/1-1994.

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 bo kot njen predstavnik na sejah Državnega
zbora in delovnih telesih sodeloval:

Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Državnega zbora predlagamo, da se skrajša 30-dnevni rok za

- Mile ŠETINC, direktor Urada Vlade Republike Slovenije
za informiranje.

Predlog zakona o javnih glasilih

narodne manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter za t«
razvoj tehnične infrastrukture, potrebne za njihovo izdajanje H
oziroma oddajanje.
f<

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja način uresničevanja svobode javnega obveščanja kot pravice, ki se nanaša na zbiranje, oblikovanje,
objavljanje in širjenje informacij, na način zagotavljanja javnosti kot pogoja za sodelovanje pri upravljanju javnih zadev
ter na delovanje, pravice in odgovornosti javnih glasil in
novinarjev.
2. člen
Javno obveščanje je svobodno in služi utrjevanju demokratične ureditve ter spoštovanju človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in drugih pravic in obveznosti, določenih v ustavi
Republike Slovenije in mednarodnih pogodbah, ki obvezujejo
Republiko Slovenijo.
1. Javna glasila
3. člen
Javna glasila so dnevni in periodični tisk (časopisi, revije),
radijski in televizijski programi (v nadaljnjem besedilu: RTV
programi), programi časopisnih agencij ter druge oblike
dnevnega ali periodičnega objavljanja informacij s prenosom
zapisa, glasu ali slike na način, ki je dostopen javnosti.
Periodično objavljanje informacij po tem zakonu je, če
časovni razmak med dvema izdajama ali oddajama ni daljši od
šest mesecev.
Javna glasila niso bilteni, tisk ali druge oblike objavljanja
informacij, ki so namenjene izključno oglaševanju proizvodov
in storitev, poslovnemu komuniciranju, izobraževalnemu procesu ali notranjemu delu organov, podjetij, zavodov, društev,
cerkvenih in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni list
Republike Slovenije in uradna glasila lokalnih skupnosti, periodični tisk z naklado, ki je manjša od 100 izvodov, programi,
ki se oddajajo prek kabelsko razdelilnih omrežij z manj kot
100 priključki, ter plakati, letaki in transparenti.
2. Odgovornost Republike Slovenije za razvoj nekomercialnih javnih glasil In tehnično Infrastrukturo
4. člen
Republika Slovenija podpira razvoj nekomercialnih javnih
glasil, pomembnih za uresničevanje pravice do obveščenosti
državljanov Slovenije in ohranjanje slovenske nacionalne in
kulturne identitete, javnih glasil, namenjenih obveščanju italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti in slovenske

•oi
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3. Izdajatelji javnega glasila

'C

5. člen
Izdajatelj javnega glasila (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj) i6
lahko podjetnik - posameznik, podjetje, gospodarska družM
(razen tihe družbe), zavod ali druga organizacija, registrirana
za izdajanje tiska ali drugih oblik javnega obveščanja oziroma
za ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje RTV programov,
v skladu z zakonom.

Izdajatelj javnega glasila, razen RTV programov, je lahko tud'
politična stranka, verska skupnost, državni organ, organ
lokalne skupnosti, društvo in nevladna organizacija ali drug* I.
organizacija, če je to povezano z njihovo dejavnostjo Wr
fizična oseba, ki ni registrirana za izdajanje tiska ali drugi"
oblik javnega obveščanja, če izdaja nekomercialno javno gla" 0C
silo, ki se razširja brezplačno.
,
Izdajatelj mora Imeti stalno prebivališče oziroma seda*
v Republiki Sloveniji.
4. Priglasitev in vpis v evidenco
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'cij
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Izdajatelj javnega glasila mora pred začetkom izdajanja9®^
oddajanja priglasiti javno glasilo Uradu Vlade za informirali
(v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) zaradi vpisa javne^lp
glasila v evidenco javnih glasil.
ju S(
6. člen

V priglasitvi je treba navesti: ime javnega glasila, stalno p'e^
vališče oziroma firmo in sedež izdajatelja, zvrst javnega 0"
sila, čas izhajanja ali oddajanja, vire in način financiraj,
naslov uredništva ter jezik, v katerem bo izhajalo javno " f>rz
silo.
It«
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7. člen
Pristojni organ mora vpisati javno glasilo v evidenco javl1ffOVi
j dop
glasil in o tem obvestiti izdajatelja najkasneje v 15 dne^ ^Q.
priglasitve ali pa v tem roku zahtevati dopolnitev priglas^
*
če ne vsebuje podatkov iz drugega odstavka prejšnjega čl®n Ki
Izdajatelj javnega glasila mora o vsaki spremembi podatkoJ.J, "
drugega odstavka prejšnjega člena ali o prenehanju izdajnQ
oziroma oddajanja javnega glasila obvestiti pristojni o<9} 9vjS
v 15 dneh od nastanka spremembe ali prenehanja izdaja"'
poročev8^'°č

12. člen
Radijska ali televizijska organizacija (v nadaljnjem besedilu:
RTV organizacija) mora hraniti zapise svojih oddaj 8 dni po
objavi ter jih na pisno zahtevo in stroške zainteresiranih oseb
dati na vpogled, da lahko uveljavijo z zakonom določene
pravice do odgovora oziroma popravka.

PRAVICE IN ODGOVORNOSTI JAVNIH GLASIL, ODGOJNIH UREDNIKOV, UREDNIŠTVA IN NOVINARJEV
Načela, na katerih temel|i dejavnost javnih glasil
8. člen
»javnost javnih glasil temelji na svobodi obveščanja, nedoi ijvosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva,
obodnem pretoku informacij in odprtosti javnih glasil za
Ulična mnenja, avtonomnosti novinarjev pri opravljanju
^vinarskega
dela, spoštovanju kodeksa novinarske etike ter
et,
ni odgovornosti novinarjev za posledice njihovega dela.
'Objava nujnih sporočil
9. člen
| Vr»o glasilo mora na zahtevo pristojnega državnega organa
lavnih podjetij in javnih zavodov brez odlašanja in brez'no objaviti sporočilo, katerega objava je nujna, njen
/"en pa je preprečiti ali odpraviti nevarnost za življenje in
avje ljudi, njihovo premoženje in varnost države ali prepreči odpraviti nevarnost za kulturno in naravno dediščino.
v

sebino informacije je odgovoren tisti, ki je informacijo

Ugovor in popravek
10. člen
k

? <fo ima pravico od odgovornega urednika javnega glasila
'8vati, da brezplačno objavi odgovor na objavljeno inforc,
io ter popravek objavljene informacije, s katero je priza5
njihova pravica ali interes.
!ava odgovora ali popravka se lahko zahteva v 30 dneh od
"Vljene informacije oziroma od dneva, ko je zainteresirana
J J?Ka zvedela za objavo informacij, če iz objektivnih razlogov
ir " 30 dni ni mogla zvedeti za njeno objavo.

n

[jravek mora vsebovati samo dejstva in okoliščine, s katese spodbijajo navedbe v objavljeni informaciji.
11. člen
Zahteva objavo odgovora oziroma popravka, mora nave, formacijo, na katero se odgovor oziroma popravek
"a, ter številko in stran javnega glasila, oziroma čas
Ve
in oddajo, v kateri je bila informacija objavljena.
0v r

° oziroma
popravekaliseenakovrednem
mora objaviti brez
o'I1l H°Polnitev
v enakem
delu sprememb
ali oddaji
^r9a glasila na enak način, kot je bila objavljena informan» pa katero se odgovor oziroma popravek nanaša, in sicer
najpozneje pa v drugi naslednji številki oziroma oddaji
V

9 aS a P pre emu 0 ra
j'l
' " °
'
P P vka.
/ J® glasilo ne sme hkrati z odgovorom oziroma popravkom
i* "i komentarja tega odgovora oziroma popravka.
S

če kdo od zainteresiranih oseb v roku iz prejšnjega odstavka
pisno napove, da bo zahteval objavo odgovora oziroma
popravka, mora RTV organizacija hraniti zapis, za katerega se
zahteva odgovor oziroma popravek, dokler ni končan postopek za objavo odgovora oziroma popravka.
13. člen
Objava odgovora oziroma popravka se lahko zahteva tudi, če
je bila informacija objavljena v javnih glasilih, ki so nehala
izhajati.
Kdor da odgovor oziroma popravek, ima pravico zahtevati od
izdajatelja javnega glasila, ki je nehalo izhajati, da na svoje
stroške poskrbi za objavo odgovora oziroma popravka v določenem javnem glasilu.
14. člen
Odgovorni urednik mora objaviti odgovor oziroma popravek
informacije, razen:
- če se odgovor oziroma popravek ne nanaša na informacijo,
zaradi katere se zahteva objava odgovora oziroma popravka
oziroma če popravek ne vsebuje podatkov v zvezi z navedbami v informaciji;
- če bi objava odgovora ali popravka glede na njegovo
vsebino povzročila zakonsko odgovornost odgovornega
urednika javnega glasila;
- če se popravek nanaša na navedbe v objavljeni informaciji,
katerih resničnost je bila ugotovljena s pravnomočnim aktom
pristojnega državnega organa;
- če odgovora oziroma popravka ni podpisala pooblaščena
oseba, kadar gre za organ ali pravno osebo;
- če je odgovor oziroma popravek napisan žaljivo in z namenom zaničevanja;
- če je odgovor oziroma popravek nesorazmerno daljši od
informacije, v kateri so navedbe, zaradi katerih se daje, oziroma od dela informacije, na katerega se neposredno nanaša;
- če je bil odgovor oziroma popravek dan po preteku roka iz
tega zakona;
- če je bil dan odgovor oziroma popravek z enako vsebino
kot odgovor oziroma popravek, o katerem teče spor pred
sodiščem zaradi objave prejšnjega odgovora oziroma
popravka iste informacije;
- če je bil že objavljen odgovor oziroma popravek iste informacije, ki ga je dala pooblaščena oseba.
15. člen
Če odgovorni urednik zavrne objavo ali ne objavi odgovora
oziroma popravka v roku in na način, določen s tem zakonom,
ima tisti, ki zahteva objavo odgovora oziroma popravka, pravico vložiti tožbo zoper odgovornega urednika za objavo
odgovora oziroma popravka pri sodišču, pristojnem za civilnopravne spore, na katerega območju je sedež oziroma kraj
izdajanja javnega glasila, ki je objavilo informacijo, na katero
se nanaša odgovor oziroma popravek.
Tožbi morata biti priložena prepis in fotokopija objavljene
informacije in odgovora oziroma popravka.
Tožba se lahko vloži najpozneje v 30 dneh po preteku roka za
objavo odgovora ali popravka oziroma od dneva, ko je bil
odgovor oziroma popravek objavljen na način, ki ni v skladu
z zakonom.
16. člen
V sporih za objavo odgovora oziroma popravka mora biti prvi

narok za glavno obravnavo v osmih dneh od vložitve tožbe pri
sodišču.

objavo odgovora oziroma popravka, pošlje sodišče takoj tudi
odgovornemu uredniku.

V teh sporih se ne razpiše pripravljalni narok in tudi ne
zahteva od toženca, naj odgovori na tožbo.

23. člen

Na prvi narok za glavno obravnavo povabi sodišče tožnika,
toženca in potrebne priče. V vabilu tožniku navede, da se bo
štelo, da je tožnik umaknil tožbo, če ne pride na prvi narok,
v vabilu toženca pa, da bo sodba lahko izdana tudi, če toženec ne pride.

Če se po pravnomočni sodbi, s katero se nalaga odgovornemu uredniku objava odgovora oziroma popravka, zamenja
odgovorni urednik, preide v sodbi ugotovljena dolžnost
objave odgovora oziroma popravka na novega odgovornega
urednika.

17. člen
Obravnava o tožbi za objavo odgovora oziroma popravka se
omeji na obravnavanje in dokazovanje dejstev, od katerih je
odvisna toženčeva dolžnost objaviti odgovor oziroma popravek.
V sporih za objavo odgovora oziroma popravka sodišče
zavrne tožbeni zahtevek, če ugotovi, da ni prizadeta pravica
ali interes tistega, na katerega se informacija nanaša, ali če je
podana kakšna druga okoliščina, zaradi katere javno glasilo
po zakonu ni dolžno objaviti odgovora oziroma popravka.

24. člen
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se uporabljajo v sporih za objavo odgovora in popravka smiselno določbe zakona
o pravdnem postopku.
4. Javnost dela In dostop do informacij
25. člen

18. člen
Z uvedbo kazenskega postopka zaradi dejanja, ki je bilo
storjeno z objavo informacije, na katero se nanaša odgovor
oziroma popravek, se ne prekine postopka o tožbi za objavo
odgovora oziroma popravka.
19. člen
Če se po vložitvi tožbe pri sodišču zamenja odgovorni urednik
javnega glasila, sme tožnik do konca glavne obravnave spremeniti tožbo in namesto prvotno toženega tožiti novega
odgovornega urednika. Za tako spremembo tožbe ni
potrebna privolitev prvotno toženega odgovornega urednika
in ne privolitev novega odgovornega urednika, ki naj namesto
prejšnjega odgovornega urednika stopi v pravdo.
20. člen
Sodišče mora izdati sodbo najpozneje v treh dneh po končani
glavni obravnavi.
Overjen prepis sodbe vroči sodišče strankam najpozneje
v treh dneh od dneva, ko je bila sodba izdana.
Če sodišče ugodi tožbenemu zahtevku, naloži s sodbo
tožencu, da mora v javnem glasilu objaviti odgovor oziroma
popravek v roku in na način, določen z zakonom.
Odgovorni urednik mora pri objavi odgovora oziroma
popravka navesti, da gre za objavo na podlagi sodbe.
21. člen
Zoper sodbo sodišča prve stopnje lahko vložita stranki v treh
dneh od vročitve sodbe pritožbo na višje sodišče.

Državni organi, organi lokalnih skupnosti, posamezniki, 1(1r
opravljajo javne funkcije, javni zavodi in javna podjetja '®
druge osebe, ki opravljajo javno službo /v nadaljnjem besedilu: vir informacij/, morajo zagotavljati javnost svojega dela
z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informadJ
o vprašanjih s svojega delovnega področja.
Subjekti iz prejšnjega odstavka s svojimi akti uredijo način
zagotavljanja javnosti dela, način dajanja informacij za jay*6
nost ter določijo osebo, ki je odgovorna za zagotavljani
javnosti dela.
Novinarji imajo pod enakimi pogoji pravico dostopa do info'"
macij. Dajanje informacij se lahko odreče le v primerih, ko s"
informacije na predpisan način določene kot državna, voj* >01
ška, uradna tajnost ali poslovna skrivnost ali če bi to pomeri^lllftc
kršitev tajnosti osebnih podatkov ali škodilo sodne"]"
postopku. V primeru, da se odreče dajanje informacij, J®
potrebno v 8 dneh pisno obrazložiti razloge za zavrnitev, ril
novinar to zahteva.
i
Orr
Vir informacij lahko zahteva nadomestilo dejanskih stroškOv<ltl
za prepis zahtevane informacije, ki obsega nad pet tipkan"
strani.
|,s
8, Ur
Vir informacij je odgovoren za resničnost in točnost inform
cij, ki jih daje za javnost.

Novinar, ki je dobil informacijo od odgovorne osebe iz W Pr
gega odstavka tega člena, ni kazensko odgovoren, č® "a
vsebinsko točno objavil informacijo v javnem glasilu.

Če javno glasilo objavi informacijo v povzetku ali v cfl'jjl
objavljeno v drugem (domačem ali tujem) javnem glas'LNc
mora navesti ime javnega glasila, iz katerega je informaC fre>
prevzel.

'90'
F)L

Pritožba se ne vroči nasprotni stranki na odgovor. Pravočasno in dovoljeno pritožbo pošlje sodišče prve stopnje
z vsemi spisi sodišču druge stopnje v dveh dneh od dneva, ko
je bila vložena.

5. Ekonomsko—propagandna sporočila

Sodišče druge stopnje mora odločiti o pritožbi v treh dneh od
dneva, ko prejme pritožbo in spise.

Ekonomsko-propagandna sporočila (v nadaljnjem _
oglasi) po tem zakonu so informacije, katerih namen je s P «Wj
pagiranjem proizvodov, storitev, poslovanja in proizvajaj
irns
prek javnih glasil pridobivati potrošnike za nakup proizv°(( J
A'via'SNmn
m/\r>\Kn storitev,
Mim-Uaii nvi/Jnkinnl!
oziroma iuporabo
pridobivati nnnlminM
poslovne nnrtndf
partnerje10 w'I
(
ustvarjati v javnosti dobro ime naročnika oglasa.

Zoper sodbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija.
22. člen
Overjen prepis pravnomočne sodbe, s katero je naložilo

5(1(j

'iev
f'6r

26. člen

Oglasi, iz države in tujine, se objavljajo tako, da so jasi"
vidno označeni kot oglasi.

8ovt
1

poročev* '^-

27. člen
Oglasi, namenjeni otrokom ali v katerih nastopajo otroci,
lorajo upoštevati posebno dovzetnost otrok in ne smejo
iropagirati nasilja, pornografije ter drugih vsebin, ki bi lahko
j Škodovale njihovemu zdravju, duševnem in telesnem razvoju.
' fe resničnost in točnost navedb oziroma podatkov je odgovo' 9n naročnik oglasa, za skladnost oglasa z zakonom in proiramsko zasnovo pa odgovorni urednik.
28. člen

- kdor ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
- kdor je poslovno sposoben,
- kdor ne uživa imunitete pred kazensko odgovornostjo,
- kateremu ni izrečena prepoved opravljanja poklica,
dejavnosti ali prepovedi javnega nastopanja,
- kdor ni lastnik več kot 10 odstotnega deleža v skupnem
kapitalu izdajatelja ali kdor nima več kot 10 odstotkov upravIjalskih pravic ali kdor ni direktor oziroma poslovodja ali član
poslovodstva izdajatelja.
Pogoj iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ne velja za izdajatelja javnega glasila, ki nima več kot treh redno zaposlenih
novinarjev.

'redvideni obseg oglasov se določi v programski zasnovi
ivnega glasila.

33. člen

kočnik oglasa ne sme vplivati na programsko zasnovo in
"edniško politiko javnega glasila.

Programsko zasnovo javnega glasila določi izdajatelj v pisni
obliki. S programsko zasnovo se določijo namen izdajanja in
temeljna vsebinska izhodišča javnega glasila.

29. člen

Izdajatelj objavi v javnem glasilu programsko zasnovo in
njene spremembe.

Oglasi
in druga plačana obvestila se v javnem glasilu in
®rugih oblikah javnega obveščanja objavljajo v slovenskem
ki piku, razen v primerih, če javno glasilo izhaja v tujem jeziku,
er
Ur
>13 Intpresum
cij
30. člen
vsakem izvodu tiska morajo biti navedeni ime ali firma in
Wei izdajatelja, ime ali firma in sedež tiskarne, kraj in datum
'atisa ter ime in priimek odgovornega urednika (impresum).
* ima tisk več odgovornih urednikov, mora biti na vsakem
'"odu navedeno, za katero izdajo ali rubriko je odgovoren
^Samezni odgovorni urednik.
oločbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne nana1o na tisk, ki se tiska ali razmnožuje za tujega naročnika in
"amenjen razširjanju v tujini.
'i RTV programih morajo biti objavljeni ime in priimek odgoJ'nega urednika ali urednika programa oziroma avtorja
1(0' "daje ter ime RTV organizacije, katere program se prenaša.
''očbe o impresumu se uporabljajo tudi za druga javna
'sila ter za proizvode iz tretjega odstavka 3. člena tega
Hitana.

Programska zasnova je sestavni del pogodbe o zaposlitvi med
izdajateljem in novinarji.
34. člen
Odgovorni urednik, uredniki in novinarji so v okviru določene
programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem
delu neodvisni in samostojni.
Osebam iz prejšnjega odstavka se ne more odpovedati delovnega razmerja, zmanjšati plače, spremeniti statusa v uredništvu ali kako drugače poslabšati njihovega položaja zaradi
izražanja stališč, ki so v skladu s programsko zasnovo ter
kodeksom novinarske etike ali zaradi odklonitve objave informacije ali mnenja, s katero bi kršil programsko zasnovo ter
kodeks novinarske etike.
35. člen
Za bistveno spremembo programske zasnove je potrebno
pridobiti predhodno mnenje uredništva oziroma zastopstva
uredništva, če s posebnim zakonom ni drugače določeno.
36. člen

M r vlce ,n
i'v»«In
? novinarjev
°d9ov°rno8ti odgovornega urednika, urednl-

Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik, uredniki in drugi
novinarji, zaposleni pri izdajatelju. Uredništvo vodi odgovorni
urednik.

31. člen
,10«
n
'!;/T o glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in
idrJri
f'ešuje izdajatelj ob soglasju uredništva oziroma zastopstva
' "ništva.

Novinar po tem zakonu je oseba, ki poklicno opravlja dela,
s katerimi se prispeva k vsebini javnega glasila in je zaposlen
pri izdajatelju s polnim delovnim časom ali se pretežno preživlja z novinarskim delom /samostojni novinar/.

lS

Sovorni urednik javnega glasila je odgovoren za uresničeI® uredniške politike v skladu s programsko zasnovo,
®nuje in razrešuje urednike po poprejšnjem mnenju novir>®v, vodi, usklajuje in razporeja delo urednikov in novinar'®r opravlja druge naloge, določene z aktom izdajatelja.
J0vorni urednik javnega glasila je odgovoren za vsako
s f hijeno informacijo, če zakon ne določa drugače.
S>a javno glasilo več odgovornih urednikov, odgovarjajo
'"l "formacije v tistem delu javnega glasila, za katerega so
"°Vorni
32. člen
H'Vorni urednik javnega glasila je lahko:
f

očevalec

Izdajatelj lahko v svojem aktu določi, da sestavljajo uredništvo
tudi samostojni novinarji.
Če šteje uredništvo več kot dvajset novinarjev izvolijo najmanj
tričlansko zastopstvo. Način izvolitve zastopstva, njegove
naloge, število članov in mandat zastopstva se določijo
s posebnim aktom uredništva.
37. člen
Za reševanje spornih vprašanj v zvezi z izvajanjem programske zasnove in uredniške politike ter položajem oseb iz 1.
odstavka 36. člena se oblikuje poravnalni odbor, v katerega
imenujeta uredništvo in izdajatelj po tri predstavnike, predsedujočega pa imenujeta sporazumno. Če v roku 60 dni ne pride
do sporazuma, imenuje predsedujočega pristojno sodišče
v nepravdnem postopku.

K aktu izdajatelja, ki podrobneje ureja sestavo poravnalnega
odbora ter način reševanja vprašanj iz prejšnjega odstavka,
daje soglasje uredništvo oziroma zastopstvo uredništva.
Poravnalni odbor sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
Odločitve poravnalnega odbora obvezujejo obe strani.
38. člen
Če zaradi nujnosti objave ni mogoč sporazum med izdajateljem in odgovornim urednikom oziroma uredništvom in odločanje v okviru poravnalnega odbora, o objavi odloči odgovorni urednik.
III. ZAŠČITA PLURALNOSTI IN RAZNOVRSTNOSTI JAVNIH
GLASIL
39. člen
Posamezna domača ali tuja fizična ali pravna oseba ima lahko
v skupnem kapitalu oziroma premoženju izdajatelja največ 33
odstotni delež ali največ 33 odstotkov upravljalskih pravic.
Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za izdajatelje, ki
imajo manj kot dvajset redno zaposlenih.
Omejitev iz prvega odstavka tega člena velja tudi za pravne
osebe, v katerih imajo večinski kapitalski oz. upravljalski
delež pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
V delniški družbi, ki je registrirana za izdajanje tiska ali ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje RTV programa, so delnice
imenske.
Tuje fizične ali pravne osebe imajo lahko v zavodu, podjetju
ali družbi skupno največ 33 odstotni delež v premoženju
oziroma kapitalu podjetja, zavoda ali družbe oziroma največ
33 odstotkov upravljalskih pravic.

41. člen
Oglaševalska organizacija, katere dejavnost je zbiranje, oblikovanje in posredovanje oglasov ter fizične ali pravne osebe
ali skupine oseb, ki so lastniki ali solastniki te organizacije, ne
morejo ustanoviti lastne RTV organizacije ali ustvarjati RTV
programov niti imeti kapitalskega deleža ali upravljalskih pravic v RTV organizaciji.
42. člen
Javna glasila na začetku vsakega koledarskega leta objavijo
v Uradnem listu Republike Slovenije podatke o virih financiranja, ime in priimek fizične osebe ter stalno prebivališče oziroma firmo in sedež pravne osebe, ki ima v lasti več kot 10
odstotkov kapitala oz. nad 10 odstotkov upravljalskih pravic,
ter ime in priimek članov organa upravljanja oziroma uprave
in nadzornega sveta izdajatelja javnega glasila, spremembe
teh podatkov pa najpozneje 15 dni po njihovem nastanku.
43. člen
Če ta zakon ne določa drugače, veljajo za izdajatelje javnih
glasil določbe zakona o varstvu konkurence.
Podjetja - izdajatelji javnih glasil ter kabelski operaterji, ki se
nameravajo združiti /nakup ali prodaja podjetja, združitev,
povezanost obvladujočega in obvladovanega podjetja itd./
morajo o svojem namenu obvestiti organ za varstvo konkurence, če bi nameravana podjetja obvladovala več kot 50
odstotkov tržnega deleža določenega proizvoda ali storitve
v Republiki Sloveniji.
Organ za varstvo konkurence izda odločbo o prepovedi združitve, če ugotovi, da bi bila z združitvijo močno omejena
konkurenca in bi obstajala nevarnost zlorabe prevladujočega
položaja na trgu.

Tuje osebe po tem zakonu so:

IV. POSEBNE DOLOČBE O RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH
PROGRAMIH

a) fizične osebe, ki niso državljani Republike Slovenije;
b) pravne osebe, ki imajo svoj sedež izven Republike Slovenije;
c) domače pravne osebe, v katerih imajo večinski lastninski ali
upravljalski delež osebe iz točke a) ali b) tega odstavka.

1. Nacionalni, nekomercialni in komercialni lokalni RTV p'0grami

Politične stranke, verske skupnosti in društva ne morejo ustanoviti RTV organizacije niti imeti deleža ali upravljalskih pravic v RTV organizaciji.

RTV programe ustvarjajo, pripravljajo in oddajajo RTV organl'
zacije.

40. člen
Izdajatelj dnevnega ali drugega informativno-političnega
tiska, ki izhajajo najmanj enkrat tedensko ter fizične in pravne
osebe ali skupina oseb, ki so lastniki oziroma solastniki izdajatelja takšnega tiska, ne morejo ustanoviti lastne radijske ali
TV organizacije ali ustvarjati, pripravljati in oddajati RTV programov, niti imeti deleža ali upravljalskih pravic v RTV organizaciji ali v drugem izdajatelju tiska iz tega odstavka.
RTV organizacija ter fizične ali pravne osebe ali skupine oseb,
ki so lastniki ali solastniki RTV organizacij, ne morejo izdajati
tiska iz prejšnjega odstavka ali ustanoviti družbe, podjetja ali
zavoda za izdajanje takšnega tiska, niti imeti kapitalskega
deleža ali upravljalskih pravic v izdajatelju tiska iz prvega
odstavka tega člena ali v drugi RTV organizaciji.
Omejitve iz prvega odstavka 39. člena ter prvega in drugega
odstavka tega člena, ki se nanašajo na lastništvo izdajatelja,
ne veljajo za sklade iz 22. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Posamezna RTV organizacija lahko ustvarja, pripravlja in
oddaja samo en radijski ali en TV program, razen če zakon ne
določa drugače.

44. člen

RTV organizacije po tem zakonu so podjetja, gospodars*®
družbe ali zavodi, ki ustvarjajo, pripravljajo, oddajajo oz.
širjajo program, namenjen javnosti ali pa poverijo njego*
razširjanje, v celoti in nespremenjeno, za to dejavnost regis"
rani pravni ali fizični osebi.
45. člen
rtVi
Nacionalni RTV program ustvarja javni zavod, ki ga usta"0
Republika Slovenija z zakonom.
46. člen
Lokalni nekomercialni RTV program po tem zakonu je Pjj
gram, ki je namenjen obveščanju prebivalcev ene ali 1vj()
lokalnih skupnosti o političnih, kulturnih, gospodarski"
drugih vprašanjih, pomembnih za njihovo življenje in de'0,
V programih iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovlj®^.
objektivno in nepristransko poročanje ter uravnotežena Pr
stavitev različnih mnenj in stališč.

p
Informativne, kulturno-umetniške in izobraževalne vsebr '[[i- !Ure,
morajo obsegati najmanj 40 odstotkov dnevnega profl
"an

poročeva^1
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skega časa lokalnega nekomercialnega RTV programa, lastna
produkcija pa najmanj eno uro dnevnega programskega časa.
Oglasi in druga plačana obvestila lahko obsegajo največ 15
odstotkov dnevnega programskega časa lokalnega nekomercialnega RTV programa.
Nekomercialni lokalni RTV program lahko obsega do 20
odstotkov oglasov in drugih plačanih obvestil dnevnega programskega časa, kadar objavlja oglase, ki pomenijo neposredne ponudbe javnosti za prodajo, nakup ali najem proizvodov ali opravljanje storitev (TV nakup), vendar ta oblika oglaševanja ne sme presegati ene ure dnevno.
RTV organizacije v primeru iz prejšnjega odstavka ne smejo
delovati kot pogodbeni partnerji ali zastopniki za naročanje
blaga in storitev.
47. člen
Lokalni nekomercialni RTV programi se financirajo iz dejavnosti organizacij, ki jih ustvarjajo oziroma oddajajo, lahko pa
tudi iz sredstev lokalnih skupnosti ter na drugi podlagi, določeni z zakonom ali pogodbo.
48. člen

- nacionalni RTV program ali lokalni nekomercialni RTV
program;
- RTV program, ki pomeni vsebinsko dopolnitev že obstoječega RTV programa na določenem območju;
- RTV program, v katerem prevladuje lastna produkcija v slovenskem oziroma italijanskem ali madžarskem jeziku, na
območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska
narodna skupnost;
- politično neodvisen RTV program;
- ki ni hkrati lastnik kabelsko-distribucijskega sistema.
Svet pri oblikovanju predloga upošteva tudi:
- raznovrstnost programske ponudbe;
- stopnjo razvitosti radiodifuzije na določenem območju;
- mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim RTV programom;
- ekonomsko stanje prosilca (sposobnost financiranja dejavnosti) in tehnično usposobljenost za oddajanje RTV programa;
- število potencialnih uporabnikov (gledalcev in poslušalcev);
- dosedanje izkušnje prosilca na področju radiodifuzije;
- trajanje (obseg) programa;
- pripravljenost prosilca, da uporabo radiodifuznega kanala
deli z drugo domačo RTV organizacijo.

RTV programi, razen nacionalnih programov, se lahko oddajajo za območje ene ali več lokalnih skupnosti, vendar največ
do tretjine ozemlja Republike Slovenije in samo z ene oddajniške točke I. reda, določene s predpisi pristojnega organa.

Pri dodelitvi radiodifuznega kanala za lokalni RTV program
ima prednost RTV organizacija s sedežem na območju
lokalne skupnosti, kateri je program namenjen. RTV organizacija ne sme odstopiti radiodifuznega kanala drugi RTV organizaciji.

Med lokalnimi programi ni dovoljeno programsko sodelovanje, katerega cilj ali posledica je sočasno predvajanje istega
lokalnega nekomercialnega ali komercialnega programa (v
celoti ali delno) po vsej državi.

Pred pripravo predloga mora svet pridobiti mnenje republiškega upravnega organa, pristojnega za promet in zveze
o skladnosti z mednarodnimi plani ter drugimi tehničnimi
pogoji za pridobitev radiodifuznega kanala.

prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za prenose športnih
in kulturnih prireditev ter za oglase.

Poleg podatkov, določenih s predpisi, ki urejajo radijske
komunikacije, mora prosilec predložiti svetu podatke iz 42.
člena tega zakona.
52. člen

Delež lastne produkcije v komercialnih RTV programih mora
obsegati najmanj 10 odstotkov dnevnega programskega časa.
Videostrani (neplačana obvestila) in plačani oglasi ne štejejo
*a lastno produkcijo po tem zakonu.
Videostrani, ki se predvajajo na začetku ali na koncu RTV
Programa, se ne vštevajo v dnevni programski čas.
49. člen
F
Hmi
e

in druge oddaje (razen vesti oziroma poročil), ki utegJ] jo škodovati telesnemu ali duševnemu stanju otrok in mladine se smejo predvajati samo med 23.00 in 6.00 uro.

Razširjanje RTV programov
50. člen
*TV programe lahko razširjajo RTV organizacije s sedežem
Republiki Sloveniji, če pridobijo radiodifuzni kanal ter operaterji
kabelskih distribucijskih sistemov /v nadaljnjem besedi
lu: kabelski operaterji/ in druge organizacije, ki jih določa
*akon.
v

^avica uporabe radiodifuznega kanala se dodeljuje na predaj Sveta za radiodifuzijo, skladno z zakonom, ki ureja radijkomunikacije.
51. člen
!r?j'rneru> da i® več prosilcev za isti radiodifuzni kanal, ima
ednost pri dodelitvi prostega kanala RTV organizacija, ki
sr
nerava oddajati:
Poročevalec

Kabelski operater mora obvezno razširjati nacionalne RTV
programe ter nekodirane lokalne RTV programe, ki so vidni in
slišni na območju njegovega kabelsko-distribucijskega
sistema.
Kabelski operater razširja druge programe RTV organizacij,
če tako odloči organ, določen s tem zakonom, na podlagi
javnega razpisa.
53. člen
Za izbiro RTV programov ustanovi kabelski operater programski svet, v katerem morajo biti predstavniki lokalnih skupnosti, na območju katerih se razširjajo RTV programi ter predstavniki uporabnikov, tako, da so zastopani interesi različnih
družbenih skupin.
Sestavo, pristojnosti in trajanje mandata članov programskega sveta določi kabelski operater. Predstavnike lokalnih
skupnosti v programski svet predlagajo lokalne skupnosti.
54. člen
Individualni oziroma skupinski sprejem RTV programov je
prost.
Za razširjanje RTV programov
je potrebno dovoljenje
oziroma soglasje RTV organizacije, ki je imetnik pravic do teh
programov, če ni z mednarodnimi pogodbami oziroma
z zakonom določeno, da sta njihov sprejem in razširjanje
prosta.
55. člen
Kabelski operater mora prijaviti organu, pristojnemu za informiranje, ime in zvrst programov, ki jih razširja ali namerava
razširjati ter vsako spremembo teh podatkov.

Prijavi je potrebno priložiti dokazila o tem, da se programi
razširjajo v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena in
sklep programskega sveta o izbiri programov.

izključi, če bi s poročanjem hudo prizadeli čustva udeležencev ali ogrozili javno varnost in red.

Če pristojni organ ugotovi, da kabelski operater razširja program v nasprotju z zakonom, lahko predlaga organu, pristojnemu za področje telekomunikacij, prepoved kabelske distribucije.

Če prostorske in tehnične možnosti niso zadostne, imajo
prednost tiste RTV organizacije, ki so sklenile pogodbo
z organizatorjem prireditve oziroma ima organizator možnost
izbire, pri čemer ima prednost tista RTV organizacija, ki bo
prireditev prenašala v okviru nacionalnega programa.

3. Svet za radiodifuzijo
56. člen
Državni zbor ustanovi Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem
besedilu: Svet).
Svet ima 8 članov in predsednika, ki jih imenuje Državni zbor
iz vrst strokovnjakov s področja radiodifuzije in javnih delavcev, od tega štiri člane na predlog Vlade Republike Slovenije.
Člani Sveta ne morejo biti predstavniki državnih organov,
poslanci, člani vodstev političnih strank in zaposleni v RTV
organizacijah. Mandat predsednika in članov je 5 let. Po
izteku mandata so lahko ponovno izvoljeni.
Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen. Svet ima
pravico zahtevati od državnih organov, RTV organizacij in
kabelskih operaterjev informacije in gradiva, ki jih potrebuje
za svoje delo.
Člani Sveta imajo pravico do povračila stroškov in nagrade za
svoje delo v skladu z aktom o ustanovitvi.
57. člen
Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
- varuje svobodo komuniciranja, programsko neodvisnost
ter odprtost in pluralnost RTV programov;
- nadzoruje dejavnost RTV organizacij in kabelskih operaterjev v Republiki Sloveniji;
- spremlja skladnost lokalnih nekomercialnih in komercialnih RTV programov z zakonom in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo;
- določi podrobnejša vsebinska merila za opredelitev nekomercialnih RTV programov;
- predlaga pristojnemu organu dodelitev radiodifuznega
kanala in njegov odvzem;
- obravnava načela razdelitve frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in radiodifuznih kanalov;
- pripravlja za Državni zbor letno poročilo oziroma oceno
stanja na področju radiodifuzije ter predloge za izboljšanje
stanja; - opravlja druge naloge, določene z zakonom in
ustanovitvenim aktom.
4. Pravica do kratkega poročanja
58. člen
Da bi zagotovili pravico javnosti do obveščenosti, ima vsaka
RTV organizacija pravico do kratkega poročanja o pomembnih prireditvah in dogodkih, ki so dostopni javnosti in so
splošnega interesa. Za kratko poročanje se šteje poročilo, ki
traja največ minuto in pol.
Pravica do kratkega poročanja ne velja za verske obrede.
Organizator prireditve lahko zahteva od RTV organizacije le
plačilo vstopnine, če je ta predvidena, ter nadomestilo za
stroške, ki nastanejo pri izvajanju te pravice.
Pravica do kratkega poročanja se mora izvajati tako, da ne
moti ali ovira prireditve ali dogodka. Pravica se lahko omeji ali
8

RTV organizacije, ki so uveljavile pravico do kratkega poročanja, morajo omogočiti predvajanje svojega posnetka tistim
RTV organizacijam, ki niso mogle posneti dogodka, ob povrnitvi dejanskih stroškov.

5. Predvajanje oglasov
59. člen
Oglasi morajo biti prepoznavno ločeni od drugih delov programa z optičnimi in akustičnimi sredstvi.
V oglasih v TV programih ne smejo v sliki nastopati osebe, ki
redno nastopajo v poročilih in drugih informativnih oddajah.
S predvajanjem oglasov ne sme biti okrnjena celovitost ali
vrednost programa.
60. člen
Oglasi se praviloma oddajajo v blokih. Čas med dvema prekinitvama z oglasnimi bloki mora trajati najmanj 20 minut.
V programih, ki so sestavljeni iz samostojnih delov, prenosih
dogodkov in predstav, ki imajo odmore ali prekinitve, morajo
biti oglasi vzstavljeni med posameznimi deli oziroma ob prekinitvah in odmorih.
61. člen
Predvajanje filmov /razen serijskih filmov in nadaljevank,
zabavnih programov in dokumentarcev/, ki so daljši od 45
minut, se lahko prekine samo enkrat na vsakih 45 minut.
Prenos verskih obredov, poročila in druge informativne in
dokumentarne oddaje ter otroške oddaje, ki niso daljše od 30
minut, se ne smejo prekinjati z qglasi.

6. Sponzorstvo /pokroviteljstvo/
62. člen
Sponzorstvo po tem zakonu je kakršenkoli prispevek fizične
ali pravne osebe, ki ne sodeluje pri ustvarjanju RTV progrfl'
mov, k financiranju RTV programov oziroma oddaj z namenom propagiranja njihovega imena, firme, zaščitne znamki
podobe, dejavnosti, storitev ali proizvodov.
Kadar je program ali del programa (oddaja) v celoti ali delne
sponzoriran, mora to biti jasno označeno na začetku in (al')
na koncu programa oziroma oddaje.
Sponzor (pokrovitelj) v nobenem primeru ne sme vplivati na
vsebino in čas oddajanja v takšni meri, da bi s tem vplival n&
odgovornost in uredniško politiko RTV organizacije.
63. člen
Sponzorirani programi oziroma oddaje ne smejo izrecn®
vzpodbujati prodaje, nakupa ali izposoje proizvodov ali stor''1
tev sponzorja ali tretje osebe, še posebej ne z oglaševanje"
teh proizvodov ali storitev v programih oziroma oddajah.
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64. člen
Fizične ali pravne osebe, katerih pretežna dejavnost je proizvodnja ali prodaja proizvodov ali opravljanje storitev, katerih
oglaševanje prepoveduje zakon, ne morejo sponzorirati programov.

Dopisništvo tuje časopisne agencije oz. tujega javnega glasila
v /nadaljnjem besedilu: tuje dopisništvo/ se organizira, če ima
tuja časopisna agencija ali tuje javno glasilo v Republiki
Sloveniji najmanj dva dopisnika, ki povezano opravljata dejavnost obveščanja tuje javnosti o dogajanjih v Sloveniji najmanj
3 mesece.

Ni dovoljeno sponzoriranje poročil in drugih informativnih
oddaj o aktualnih dogodkih.

Dopisništvo ni pravna oseba. Za obveznosti, ki nastanejo
s poslovanjem dopisništva, odgovarja tuja časopisna agencija
ali tuje javno glasilo.

V. TUJI TISK IN DRUGA TUJA JAVNA GLASILA TER NJIHOVI PREDSTAVNIKI

Dopisništvo se lahko organizira v Republiki Sloveniji kot
podružnica tujega podjetja v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. Prijavi za vpis podružnice v regispter (562. člen
Zakona o gospodarskih družbah) je treba priložiti odločbo
pristojnega organa o vpisu v register tujih dopisništev.

1. Tuji tisk
65. člen
Tuji tisk po tem zakonu so časopisi in revije ter druge oblike
objavljanja informacij za javnost, ki so bile natisnjene ali kako
drugače razmnožene ali izdelane v tujini po tujem izdajatelju
ali po njegovem nalogu ali za njegov račun.
66. člen
Vnašanje tujega tiska je prosto.
Tuji tisk smejo vnašati v Republiko Slovenijo z namenom
razširjanja podjetniki in pravne osebe, registrirane za razširjanje tiska.
Tuji tisk, ki je namenjen razširjanju na sejmih, kulturnih,
znanstvenih, gospodarskih, športnih in podobnih prireditvah
v Republiki Sloveniji smejo poleg oseb iz prejšnjega odstavka
tega člena vnašati in razširjati na teh prireditvah tudi organizatorji prireditve ter domače in tuje organizacije, ki na prireditvah sodelujejo.
2. Varstvo slovenskega jezika v RTV programih
67. člen
2a tuje RTV programe, oziroma dele programa (oddaje), ki so
Sestavni del programov domače RTV organizacije, je v skladu
z zakonom odgovoren odgovorni urednik programa, ki je tuji
Program prevzel. Tuji programi oziroma deli tujih programov
Morajo biti prevedeni v slovenski jezik.
RTV organizacija v Republiki Sloveniji sme izjemoma, brez
Prevoda v slovenski jezik:
" oddajati posamezne dele programov, če je to neogibno
Potrebno zaradi aktualnosti, neposrednosti in avtentičnosti
dogajanj in če iz objektivnih razlogov podnaslavljanje ni moBoče;
J" oddajati dele programov, ki so namenjeni tujcem v Republiki Sloveniji ali tuji javnosti;
"" oddajati dele programov, ki so namenjeni izobraževanju.
^ograme iz prejšnjega odstavka mora RTV organizacija
[Jajavljati v slovenskem jeziku in pojasniti razloge, zaradi
katerih programa ne prevaja v slovenski jezik.
^ujih
programov, ki jih razširjajo kabelski operaterji v skladu
2
drugim odstavkom 54. člena, ni treba prevajati v slovenski
I8*ik.

69. člen
Tuja časopisna agencija ali tuje javno glasilo po tem zakonu
je podjetje ali druga organizacija, ki ima svoj sedež v tujini,
njena temeljna dejavnost pa je redno obveščanje javnosti
prek tiska, radia, televizije in drugih oblik javnega obveščanja.
70. člen
Za dopisnike tujih glasil /v nadaljnjem besedilu: tuji dopisniki/
se štejejo novinarji, fotoreporterji ter filmski in TV snemalci, ki
so zaposleni pri tuji časopisni agenciji oziroma tujem javnem
glasilu ali ki imajo sklenjeno pogodbo o sodelovanju za dobo
najmanj enega leta, ne glede na to, ali so tujci ali državljani
Republike Slovenije, če nameravajo opravljati dejavnost
obveščanja v Republiki Sloveniji najmanj tri mesece.

b/ Akreditacija
71. člen
Tuja dopisništva in tuji dopisniki se vpišejo v register pri
pristojnem organu /v nadaljnjem besedilu: akreditacija/.
Prošnjo za vpis tujega dopisništva in tujega dopisnika v register vloži pri pristojnem organu uprava tuje časopisne agencije ali tujega javnega glasila.
Na prošnjo tuje časopisne agencije ali tujega javnega glasila
se lahko kot njihovi dopisniki v Republiki Sloveniji vpišejo
v register njihovi dopisniki v kakšni drugi državi, ki občasno
bivajo v Republiki Sloveniji zaradi opravljanja dejavnosti iz
drugega odstavka 68. člena.
72. člen
V prošnji za vpis tujega dopisništva v register je treba navesti:
- ime in sedež tuje časopisne agencije oziroma javnega
glasila, ki ustanavlja dopisništvo,
- sedež dopisništva v Republiki Sloveniji,
- ime in priimek tujega dopisnika, ki bo vodil dopisništvo
(vodja dopisništva).
73. člen
V prošnji za vpis tujega dopisnika v register je treba navesti:

Predstavniki tujih javnih glasil
v

TuJa dopisništva In tuji dopisniki
68. člen

%dstavniki
tujih javnih glasil po tem zakonu so dopisništva
n
dopisniki tujih časopisnih agencij in tujih javnih glasil.
Poročevalec

- ime in priimek tujega dopisnika,
- datum, kraj in državo rojstva,
- državljanstvo,
- državo, kraj in datum izdaje ter številko potne listine oziroma številko osebne izkaznice, če je dopisnik slovenski državljan,
- kraj in naslov stalnega bivališča v tujini, če gre za dopisnika, ki občasno biva v Republiki Sloveniji.
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Prošnji je potrebno priložiti:
- dokazilo, da ima v Sloveniji zagotovljeno stanovanje,
- dve fotografiji,
- kratek življenjepis
- dokazilo o zaposlitvi pri tuji časopisni agenciji oziroma pri
tujem javnem glasilu ali pogodbo o sodelovanju.

- če tuja časopisna agencija ali tuje javno glasilo preneha
obstajati.
80. člen
Pristojni organ izbriše iz registra tujega dopisnika:

Pristojni organ izda odločbo o vpisu tujega dopisništva in
odločbo o vpisu tujega dopisnika v register.

- če izbriše tuje dopisništvo,
- če to zahteva uprava tuje časopisne agencije ali tujega
javnega glasila zaradi zamenjave tujega dopisnika,
- če ne opravlja ali če preneha opravljati dejavnost obveščanja,
- če mu preteče veljavnost odločbe iz prvega odstavka 75.
člena, pa ne zaprosi za podaljšanje,
- če mu je izrečena odpoved prebivanja,
- če mu je izrečen varnostni ukrep izgona tujca iz države;
- če mu je izrečen varstveni ukrep odstranitve tujca iz države;
- če to zahteva tujec - samostojni novinar/tretji odstavek 73.
člena/.

Pristojni organ odloči o prošnji za vpis v register iz 71. člena
tega zakona po prostem preudarku.

81. člen

Odločba o vpisu tujega dopisnika v register šteje za osebno
delovno dovoljenje.

Pristojni organ skrbi, da je tujim dopisnikom omogočen
dostop do virov informacij in jim nudi pri njihovem delu
potrebno pomoč.

Za vpis v register tujih dopisnikov lahko zaprosi tudi tujec
- samostojni novinar. Prošnja mora obsegati podatke iz
prvega odstavka tega člena in priloge iz 1. do 3. ajineje iz
prejšnjega odstavka ter pogodbo o sodelovanju s tujo časopisno agencijo ali tujim javnim glasilom, ali mednarodno
novinarsko izkaznico.
74. člen

75. člen
Odločba o vpisu tujega dopisništva oziroma tujega dopisnika
se izda z veljavnostjo do enega leta.
Tujemu dopisništvu in tujemu dopisniku se lahko po preteku
roka iz prejšnjega odstavka podaljša pravica opravljati dejavnost obveščanja v Republiki Sloveniji.
Prošnjo za podaljšanje pravice opravljanja dejavnosti obveščanja mora uprava tuje časopisne agencije ali tujega javnega
glasila oziroma samostojni novinar vložiti najmanj 30 dni pred
pretekom časa, za katerega je bila odločba izdana.
76. člen
Če se med bivanjem v Republiki Sloveniji spremenijo podatki
iz 72. člena oziroma prvega in drugega odstavka 73. člena
tega zakona, je potrebno spremembo sporočiti pristojnemu
organu najkasneje v 15 dneh po nastali spremembi.
Spremembe iz prejšnjega odstavka se vpišejo v register.
77. člen
Pristojni organ izda tujemu dopisniku, ki je vpisan v register,
izkaznico o akreditaciji.
Izkaznica o akreditaciji velja za čas veljavnosti odločbe.

82. člen
Ministrstvo za notranje zadeve predpiše obliko in vsebino
izkaznice o akreditaciji.

VI. KAZENSKE DOLOČBE
83. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za.
prekršek izdajatelj (pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik);
- če ne priglasi javnega glasila pristojnemu organu (6. člen);
- če ne objavi sporočila, katerega objava je nujna (prvi
odstavek 9. člena);
- če ne navede na vsakem izvodu tiska podatkov iz prvega in
drugega odstavka 30. člena oziroma če v RTV programih ne
navede podatkov iz tretjega odstavka 30. člena;
- če imenuje za odgovornega urednika osebo, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v prvem odstavku 32. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi izdajatelj - fizična oseba ter odgovorna oseba
pravne osebe, državnega organa ali organa lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

78. člen

84. člen

V primeru, da imetnik izkaznico izgubi, mora o tem obvestiti
pristojni organ.

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek javni zavod.javno podjetje ali druga oseba, ki opravlja javno službo:

Pristojni organ imetniku izkaznice izda ustrezno potrdilo, ki
velja do izteka veljavnosti izgubljene izkaznice.
Potrdilo v celoti nadomešča izgubljeno izkaznico.
79. člen
Pristojni organ izbriše iz registra tuje dopisništvo:
- če to zahteva uprava tuje časopisne agencije ali tujega
javnega glasila,
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- če v šestih mesecih ne sprejme akta, s katerim uredi način
zagotavljanja javnosti dela, dajanja informacij za javnost in
določi osebo, ki je odgovorna za zagotavljanje javnosti dela
(drugi odstavek 25. člena);
- če pisno ne obrazloži razlogov za zavrnitev dajanja informacij (tretji odstavek 25. člena);
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba državnega organa, organa lokain®
skupnosti ali pravne osebe, če stori dejanje iz prejšnje«)3
odstavka.
poročevalk
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Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki opravlja javno funkcijo, če ne zagotavlja javnosti svojega dela (prvi odstavek 25. člena).
85. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek RTV organizacija:
- če ne hrani zapisov svojih oddaj (12. člen);
- če oddaja tuj RTV program ali del tujega RTV programa
brez prevoda v slovenski jezik (prvi odstavek 67. člena);
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba RTV organizacije, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
86. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izdajatelj javnega glasila:
- če objavi oglas, ne da bi bil jasno in vidno označen kot
oglas (drugi odstavek 26. člena) oziroma prepoznavno ločeni
od drugih delov RTV programa (prvi odstavek 59. člena);
- če objavi informacijo, objavljeno v drugem javnem glasilu
brez navedbe imena javnega glasila (sedmi odstavek 25.
člena).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi izdajatelj - fizična oseba ter odgovorna oseba
izdajatelja - pravne osebe, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
87. člen
Izdajatelji javnih glasil morajo najpozneje v dveh letih po
uveljavitvi tega zakona uskladiti dejavnost ter lastninske
deleže in upravljalske pravice s tem zakonom.
Dovoljenja za uporabo radiodifuznih frekvenc, izdana pred
uveljavitvijo tega zakona, se uskladijo z določbami prvega
odstavka 48. člena tega zakona v roku 1 leta po njegovi
uveljavitvi.

kabelsko distribucijo po tem zakonu opravljajo obstoječi
kabelski operaterji. Kabelski operaterji morajo ustanoviti programski svet iz 53. člena tega zakona ter prijaviti pristojnemu
organu RTV programe, ki jih razširjajo, najpozneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
89. člen
Državni zbor ustanovi Svet za radiodifuzijo v 3 mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
90. člen
Subjekti iz prvega odstavka 25. člena morajo v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona s svojim aktom določiti način
zagotavljanja javnosti dela, način dajanja informacij za javnost ter osebo, ki je odgovorna za zagotavljanje javnosti dela.
91. člen
Predstojnik organa, pristojnega za področje informiranja,
izda pravilnik iz drugega odstavka 82. člena v 3 mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
92. člen
Ustanovitelji javnega glasila, ki riiso hkrati izdajatelji, uresničujejo svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti do zaključka postopka lastninjenja.
93. člen
Tuje časopisne agencije in tuja javna glasila, ki opravljajo
dejavnost obveščanja v Republiki Sloveniji, so dolžne v roku
3 mesecev od uveljavitve tega zakona vložiti prošnje za vpis
v register tujih dopisništev in prošnje za vpis v register tujih
dopisnikov v skladu z 72. oziroma 73. členom tega zakona.
Tuja dopisništva in tuji dopisniki, za katere v določenem roku
ne bo vložena prošnja za vpis v register, oziroma ki ne bodo
vpisane v register, se po preteku roka iz prejšnjega odstavka
izbrišejo iz registra.
94. člen

Izdajatelji, ki ne uskladijo svoje dejavnosti, lastninskih deležev
oziroma upravljalskih pravic s tem zakonom v roku iz prvega
odstavka tega člena, se likvidirajo in izbrišejo iz registra.
Likvidacijo opravi sodišče po uradni dolžnosti za račun
podjetja, zavoda ali družbe oziroma družbenikov.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati zakon o javnem obveščanju (Uradni list SRS, št. 2/86 in 42/89), ter se
prenehajo uporabljati določbe zakona o temeljih sistema javnega obveščanja (Uradni list SFRJ, št. 39/85) ter zakona o vnašanju in razširjanju tujih sredstev množičnega komuniciranja
in o tuji informacijski dejavnosti v Jugoslaviji (Uradni list
SFRJ, št. 39/74).

88. člen

95. člen

Dokler ne bodo s posebnim zakonom določeni pogoji za
kabelsko distribucijo in status kabelskih operaterjev, lahko

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

Poročevalec
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OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
1. Zbori Skupščine Republike Slovenije so maja in julija 1992
obravnavali in sprejeli osnutek zakona o javnih glasilih /Poročevalec št. 1/92 - ESA 317/ Vladi Republike Slovenije kot
predlagatelju so naložili, naj pripravi predlog zakona in pri
tem prouči in ustrezno upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupščine Republike Slovenije ter razpravo
na seji zborov in pisne pripombe poslancev zbora.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil in upošteval večino pripomb delovnih teles Skupščine ter predlogov in
pripomb iz razprav poslancev na sejah zborov. Pri pripravi
besedila je tesno sodeloval z DNS, opravil je tudi vrsto posvetovanj s strokovnimi združenji kot so Združenje kabelskih
distrbuterjev Slovenije, Združenje lokalnih radijskih postaj in
Združenje lokalnih televizij pa tudi s posameznimi strokovnjaki. Junija lani je predlagatelj organiziral strokovno posvetovanje s strokovnjaki Sveta Evrope o osnutku zakona o javnih glasilih, proučil pa je tudi Priporočila in stališča Sveta
Evrope do posameznih aktualnih vprašanj javnega obveščanja in jih ustrezno vključil v besedilo predloga zakona.
2. Upoštevaje predloge in pripombe iz skupščinskih in drugih
razprav in posvetovanj so bile črtane naslednje določbe
osnutka:

saj bi to bilo povsem v nasprotju s temeljno opredelitvijo
javnih glasil, ki zajema vse zvrsti informacij, torej tudi s kulturnega področja; njihova funkcija ni zgolj informativne narave,
saj javna glasila tudi izobražujejo, vzgajajo, prispevajo k kulturnemu razvoju, itd. Zato tudi ni upoštevana pripomba, naj za
periodični kulturni tisk veljajo določbe zakona o založništvu;
po mnenju predlagatelja ni utemeljenih razlogov, da bi, kar
zadeva evidenco javnih glasil, njihovo urejanje in avtonomijo
novinarjev, razlikovali javna glasila po zvrsteh in s tem urejali
omenjena vprašanja na morebiti povsem različen način.
Predlagatelj prav tako ni mogel upoštevati pripomb, ki bi
terjale bistveno drugačne konceptualne rešitve kot so bile
predvidene v sprejetem osnutku zakona (npr. naj zakon ureja
samo skrb države za neprofitna javna glasila, odgovor in
popravek ter problematiko frekvenc; da zakon sploh ni potreben ipd./ ter pripomb, ki niso razumljive (npr. da je potrebno
(korenito odpraviti neoboljševistični konstrukt družbenega
sistema informiranja). Predlagatelj tudi ni sprejel predloga,
naj se črta določba zakona, ki obvezuje javno glasilo, da
objavi nujno sporočilo, katerega namen je preprečiti ali
odpraviti nevarnost za življenje in zdravje ljudi, njihovo premoženje, varnost države ali preprečiti ali odpraviti nevarnost
za kulturno in naravno dediščino. Takšno obveznost medijev
poznajo praktično vse evropske države, njihovo obvezno
objavo pa narekuje »javni interes«.

- o vsebini akta ali pogodbe o ustanovitvi javnega glasila in
obveznost priložitve tega akta oziroma pogodbe ob prijavi
javnega glasila;

II. Obrazložitev k posameznim poglavjem In bistvenim rešitvam

- o obveznosti tiskarja, da pošilja en izvod vsake izdaje
organu, pristojnemu za informiranje;

1. Temeljne določbe

- o obveznem oblikovanju časopisnih oziroma programskih
svetov v javnih glasilih;
- o novinarski zbornici, glede da prevladujoče stališče
v skupščinskih razpravah, da je ustanovitev zbornice stvar
svobodnega organiziranja in pristojnosti novinarjev;
- o možnosti uvedbe cenzure informacij v vojni;
- iz poglavja o RTV programih so izvzete tiste določbe,
o nacionalnih programih, ki jih bo urejal poseben zakon
o RTV Slovenija.
V predlogu zakona so, glede na pripombe iz razprave, dopolnjene določbe o nekomercialnih lokalnih programih, niso pa
več izrecno omenjeni regionalni programi, ker še niso oblikovane pokrajine, kar pa seveda ne izključuje možnosti poimenovanja in oblikovanja regionalnega programa. Na predlog
Društva novinarjev Slovenije so vključene tudi določbe o profesionalni avtonomiji novinarjev v razmerju do lastnikov.
Povsem novo je poglavje Zaščita pluralnosti in raznovrstnosti
javnih glasil, ki vsebuje takoimenovane protimonopolne
določbe. Ureditev tega vprašanja so izrecno zahtevali nekateri
poslanci, poleg tega pa gre za uresničevanje odgovornosti
države (po mednarodnih pogodbah), da sprejema takšne
ukrepe, ki vzpodbujajo svobodo komuniciranja tudi s preprečevanjem pretirane koncentracije medijev oziroma monopola
na področju javnega obveščanja, zaradi spodbujanja raznolikosti medijev in zagotavljanja pluralnosti mnenj in idej oziroma virov informacij.
3. Glede na to, da je bila po pripravi osnutka zakona o javnih
glasilih sprejeta nova ustava, je predlagatelj odpravil terminološke in druge neskladnosti z ustavo, uredil sistematiko posameznih členov v okviru poglavij ter opravil še druge potrebne
redakcijske popravke. V skladu s sprejetimi predlogi je spremenil tudi kazenske ter prehodne in končne določbe.
4. Predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe, naj ureja samo
informativne oroarame oziroma informativno-politični tisk,
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Z zakonom naj bi uredili način uresničevanja svobode javnega obveščanja, način zagotavljanja javnosti dela kot pogoja
za sodelovanje pri upravljanju javnih zadev ter delovanje,
pravice in odgovornosti javnih glasil in novinarjev, opredelili
nekatere posebnosti v zvezi z RTV programi ter uredili postopek akreditacije predstavnikov tujih javnih glasil. Predlagatelj
je pozorno proučil in upošteval tudi mednarodne akte
s področja informiranja, ki obvezujejo Slovenijo /Splošna
deklaracija o človekovih pravicah/ oziroma za katere pričakujemo, da jih bo Slovenija ratificirala /Evropska konvencija
o človekovih pravicah, Evropska konvencija o čezmejni televiziji/, priporočila in druge dokumente Sveta Evrope in skladno
s tem dopolnil nekatere rešitve.
Temelj pravne ureditve javnega obveščanja je svobodno izražanje, ki je ustavno zagotovljena pravica ter ena od najpomembnejših mednarodno priznanih svoboščin. Ta svoboda
pa se sme omejiti samo s pravicami drugih - ne sme se torej
uveljavljati tako, da bi posegala v svobodo drugega, zato
zakon predpisuje način njenega uresničevanja.
Nekatere omejitve svobode izražanja so dovoljene tudi z mednarodnimi pogodbami. Tako npr. 29. člen Splošne deklaracije
o človekovih pravicah določa, da je uveljavljanje pravic in
svoboščin »mogoče omejevati samo tako, kot to določa
zakon in to izključno zaradi zagotovitve dolžnega priznavanja
in spoštovanja pravic in svoboščin drugih oseb in v skladu
s pravičnimi zahtevami morale, javnega reda in splošne blaginje demokratične družbe«.
V 10. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah in
temeljnih svoboščinah je določeno:
»Vsakdo ima pravico do svobodnega izražanja. Ta pravica
obsega svobodo mišljenja ter sprejemanja in sporočanja
obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti in ne glede na
meje. Ta člen ne preprečuje državam, da zahtevajo dovoljenje
za delo radijskih, televizijskih in kinematografskih podjetij.
Izvrševanje teh svoboščin vključuje tudi dolžnosti in odgovornosti in je zato lahko podvrženo obličnostnim pogojem, omejitvam ali kaznim, ki jih določa zakon in ki so nujne v demokraporočevalec

tični družbi zaradi varnosti države, njene ozemeljske celovitosti, zaradi javne varnosti, preprečevanja neredov ali zločinov,
za zavarovanje zdravja ali morale, za zavarovanje ugleda ali
pravic drugih ljudi, za preprečitev razkritja zaupnih informacij
ali za varovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva«.

ima torej možnost, da vnaprej onemogoči takšno koncentracijo kapitala in moči, oziroma prepove določene oblike združevanja medijev, /ki so ponekod, na lokalni ravni, že nastale,
npr. združitev lokalnega političnega tiska, radija in televizije
v rokah enega podjetja/.

Vse omejitve svobode izražanja morajo biti torej predpisane
z zakonom in nujne v demokratični družbi.

Da bi dosegli temeljni cilj, t.j. omogočiti nastanek in obstoj
raznovrstnih javnih glasil in pluralnost virov informacij ter
omejili absolutni vpliv enega lastnika na javno glasilo, so
v zakonu predvidene naslednje omejitve:

Zakon na novo opredeljuje pojem -izdajatelja» javnega glasila predvsem kot gospodarski subjekt /podjetje, družbo/,
lahko pa dejavnost izdajanja javnih glasil opravlja tudi zavod,
kadar cilj dejavnosti ni pridobivanje dobička.
S tiskom in drugimi oblikami javnega obveščanja /razen
z radiodifuzijo, za katere opravljanje so predpisani posebni
pogoji/ se lahko ukvarjajo tudi politične stranke, verske skupnosti, državni organi, organi lokalnih skupnosti, društva,
nevladne in druge organizacije /npr. študentske organizacije,
sindikati itd./, vendar le v okviru njihove/registrirane/dejavnosti ter državljani /fizične osebe/.
Izdajatelj je dolžan javno glasilo priglasiti pristojnemu organu
zaradi vpisa v evidenco. Namen te določbe je zbiranje podatkov o številu in zvrsti javnih glasil za evidenčne potrebe.
2. Pravice In odgovornosti Javnih glasil, odgovornih urednikov, uredništva In novinarjev
Novost v primerjavi z osnutkom so določbe, po katerih ne
more biti odgovorni urednik javnega glasila oseba, ki nima
stalnega prebivališča v Sloveniji, ki ni poslovno sposobna, ki
uživa imuniteto pred kazensko odgovornostjo ali oseba,
kateri je izrečen varstveni ukrep prepovedi opravljanja
poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.
Upoštevana je tudi pripomba, naj zakon prepove združevanje
funkcij lastnika, direktorja oziroma poslovodje z uredniško
funkcijo.
Društvo novinarjev Slovenije si je, tako kot večina profesionalnih novinarskih organizacij v evropskih državah, že dlje časa
prizadevalo, da bi zakon zaščitil avtonomijo novinarskega
dela tudi pred pritiski lastnika. Rezultat teh prizadevanj so
določbe, po katerih se novinarjem ne more odpovedati delovnega razmerja, zmanjšati osebnega dohodka ali kako drugače
poslabšati njihovega položaja zaradi izražanja stališč, ki so
v skladu s programsko zasnovo in kodeksom novinarske
etike. Prav tako zakon predpisuje predhodno pridobitev mnenja novinarskega kolektiva /zastopstva/, če želi lastnik
bistveno spremeniti programsko zasnovo javnega glasila, ki je
sicer sestavni del pogodbe o zaposlitvi.
Za reševanje sporov med lastnikom in novinarji se oblikuje
Poseben paritetni odbor, katerega odločitev obvezuje obe
strani.
3. Zaičlta pluralnosti In raznovrstnosti lavnih glasil
Eno osrednjih vprašanj, ki se zastavlja v vseh evropskih državah, je vprašanje, kako preprečiti monopole /koncentracijo
medijev/, ki bi lahko imeli škodljive posledice za pluralnost
medijev oziroma virov informacij ter raznovrstnost in raznolikost javnih glasil v posamezni državi ali okolju.
Kljub dejstvu, da zakonodaja večine držav že obsega nekatere
omejitve ali prepovedi, katerih namen je varovati konkurenco,
tako v splošnih predpisih o varstvu konkurence kot tudi
v predpisih, ki urejajo množične medije /npr. omejevanje ali
Preprečevanje tkim. verižnega lastništva t.j. povezave med
časopisnimi in RTV organizacijami, omejevanje števila RTV
Programov, omejitve, vezane na naklado oziroma nadzor tržnega deleža ali na število prebivalstva ipd./, prihaja do koncentracije medijev v rokah posameznih vplivnih skupin.
Slovenija kot država, v kateri do pravih monopolov -združevanja kapitala in vpliva na področju informiranja/še/ ni prišlo,
Poročevalec

- posamezna domača ali tuja fizična ali pravna oseba lahko
ima v časopisni ali RTV organizaciji največ tretjinski kapitalski
delež oziroma največ 33 % upravljalskih pravic, razen v primerih, ki ima izdajatelj manj kot 20 zaposlenih; slednja izjema
omogoča malim zasebnim podjetjem, da ostanejo v lasti
enega lastnika, da jim torej ni potrebno po sili zakona odprodajati kapitalskih deležev;
- zakon posebej predpisuje, da politične stranke, verske
skupnosti in društva ne morejo ustanoviti RTV organizacije
niti imeti deleža oziroma upravljalskih pravic v takšni organizaciji. Gre za organizacije, ki se načeloma ne smejo ukvarjati
z gospodarsko dejavnostjo. V nekaterih primerih pa je taka
dejavnost v omejenem obsegu vendarle dovoljena, zaradi
doseganja njihovih ciljev, zato te pravne osebe lahko izdajajo
tisk.
Upoštevaje nacionalni interes po ohranitvi slovenske narodne
in kulturne samobitnosti predlagatelj omejuje višino tujega
kapitala oziroma upravljalskih pravic tuje fizične ali pravne
osebe v zavodu, podjetju ali družbi - izdajatelju javnega
glasila, na največ eno tretjino, pri čemer se za tujo osebo po
tem zakonu štejejo fizične osebe, ki niso državljani Republike
Slovenije, pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije
ter domače pravne osebe z večinskim lastninskim ali upravIjalskim deležem tuje fizične ali pravne osebe.
Zakon izrecno prepoveduje tkim. verižno lastništvo, t.j. lastniške ali upravljalske povezave med izdajatelji dnevnega in
tedenskega politično-informativnega tiska in RTV organizacijami ter med oglaševalskimi in RTV organizacijami. Namen
slednje omejitve je predvsem ohraniti prihodek iz oglaševanja
kot poglavitni ali edini vir financiranja lokalnih RTV programov;
- zakon tudi predpisuje, da ista RTV lahko ustvarja, pripravlja
in oddaja samo en radijski ali samo en televizijski program.
Majhnost ozemlja slovenske države narekuje takšne omejitve,
katerih namen je omogočiti nastanek in delovanje raznovrstnih medijev tudi v okviru ene ali več lokalnih skupnosti;
- med antimonopolne določbe po svojem namenu šteje tudi
omejitev, da lahko RTV organizacija oddaja samo z ene oddajniške točke I. reda, ki so določene s predpisi pristojnega
organa /teh je sedaj 7/ oziroma največ do ene tretjine državnega ozemlja:
- tudi določba o prepovedi programskega sodelovanja med
lokalnimi programi /z izjemo športnih in kulturnih prireditev
ter zbiranja sredstev prek ekonomsko-propagandnih sporočil/je po svojem namenu antimonopolna, saj bi sicer lahko na
ta način, brez kapitalskega povezovanja ali združevanja
podjetij prišlo do »monopola« /prevladujočega vpliva/ istega
programa na celotnem ozemlju države;
- zakon tudi določa, da se morajo izdajatelji javnih glasil in
kabelski operaterji, ki se nameravajo združiti, ravnati po
določbah zakona o varstvu konkurence, t.j. obvestiti o svojem
namenu Urad za varstvo konkurence, s čemer bi omogočili
nadzor nad združevanjem in preprečevanje morebitnega
monopola.
Zakon predpisuje obvezno objavo podatkov o virih financiranja in kapitalskih deležih oziroma upravljalskih pravic/nad 10
%/ v Uradnem listu, s čemer bi zagotovili transparentnost
lastništva, vpogled oziroma spremljanje stanja in gibanja
kapitala na področju javnega obveščanja in s tem možnost
ukrepanja pristojnega organa /Urada za varstvo konkurence/.
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4. Posebne določbe o RTV programih
Opredelitev lokalnih programov se opira na ureditev RTV
v večini evropskih držav, kjer obstojijo /nacionalni/ programi
javne RTV na ravni države, nekomercialni programi /Community Radio/, vezani na določeno lokalno skupnost ter komercialni programi /ponekod so dovoljeni na vsedržavni ravni,
drugje pa le do največ polovice državnega ozemlja/.
V 46. členu je bolj določeno opredeljen nekomercialni lokalni
program, ki je namenjen obveščanju prebivalcev ene ali več
lokalnih skupnosti o političnih, kulturnih, gospodarskih in
drugih vprašanjih, pomembnih za njihovo življenje in delo.
Poleg tega zakon predpisuje, da mora biti v teh programih
zagotovljeno objektivno in nepristransko poročanje ter uravnotežena pridobitev različnih mnenj in stališč. Obsegati
morajo najmanj 40 % tkim. kvalitetnejših vsebin, največ 20
% oglasov, lastna produkcija pa mora trajati najmanj eno uro
dnevnega programskega časa.
Lastnost nekomercialnega programa naj bi, za razliko od
komercialnega, imela za posledico predvsem določeno materialno odgovornost države oziroma lokalne skupnosti pri
vzdrževanju in izgradnji infrastrukture, potrebne za oddajanje
in razširjanje teh programov ter možnost pridobivati finančno
pomoč za ustvarjanje teh programov iz proračunov lokalnih
skupnosti.
Dejstvo, da na ozemlju Slovenije deluje vrsta kabelsko-distribucijskih sistemov, ki »pokrivajo« več kot polovico Slovenije,
terja ureditev vprašanja prenosa oziroma distribucije RTV
programov. Ta zakon pa ne ureja statusa, pogojev oziroma
koncesij za obratovanje in lastninjenja teh sistemov, kar bo
predmet posebnega zakona, ki ga pripravlja Ministrstvo za
promet in zveze.
Tudi ureditev avtorskih pravic je sicer predmet posebnega
zakona, vendar predlagatelj, spričo aktualnosti tega vprašanja oziroma vse pogostejših kršitev avtorskih pravic, predpisuje kabelskemu operaterju, da ob prijavi programov, ki jih
namerava razširjati, predloži organu, pristojnemu za informiranje, dokazila o tem, da je od RTV organizacije - imetnika
avtorskih in njim sorodnih pravic, dobil dovoljenje oziroma
soglasje za razširjanje programa.
Zakon tudi določa, da mora kabelski operater obvezno razširjati nacionalne RTV programe in nekodirane lokalne RTV
programe, ki so vidni in slišni na območju njegovega kabelsko-distribucijskega sistema. Cilj te določbe je, po eni strani,
zagotoviti uporabnikom storitev kabelsko-distribucijskih
sistemov, da imajo možnost spremljanja vseh domačih, slovenskih RTV programov na določenem območju, po drugi
strani pa preprečiti kabelskemu operaterju, da bi onemogočil
" morebitno konkurenco ali kakorkoli diskriminira! oziroma
omejeval dostop posameznemu domačemu producentu.
Predlagatelj tudi predvideva, da odločitev o izbiri programov
ni izključna pravica operaterja, temveč posebnega organa
- programskega sveta, ki naj bi zastopal interese vseh uporabnikov KDS na določenem območju.
Predlagatelj je, v skladu s stališči iz razprave, dopolnil
določbe o sestavi in nalogah sveta za radiodifuzijo, ki naj bi
ga ustanovil Državni zbor.
Člane sveta naj bi imenoval Državni zbor izmed strokovnjakov
s področja radiodifuzije in javnih delavcev. Da bi zagotovil
politično neodvisnost in nepristranost tega telesa, je predpisal petletni mandat sveta ter prepovedal, da bi bili za člane
sveta imenovani poslanci, predstavniki državnih organov,
člani vodstev političnih strank ter zaposleni v RTV organizacijah.
Ena najpomembnejših nalog sveta naj bi bila priprava predloga o dodelitvi radiofrekvenčnega kanala, na podlagi kriterijev, določenih v tem zakonu.
Dejstvo je, da so radiodifuzne frekvence /kanali/ javno dobro,
njihovo število pa je objektivno omejeno. Ustava Republike
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Slovenije v 70. členu določa, da se na javnem dobru lahko
pridobi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih določa
zakon.
Dokončna odločitev o dodelitvi radiodifuznega kanala naj bi
tudi v prihodnje ostala v pristojnosti Republiške uprave za
telekomunikacije, saj predstavljajo radiodifuzni kanali javno
dobro, s katerim naj bi tudi v prihodnje razpolagala država,
v skladu z zakonom, ki bo urejal radijske komunikacije.
To poglavje obsega tudi nekatere novosti glede oglaševanja
in sponzorstva, ki izhajajo iz direktiv Evropske skupnosti
/unije/ in Evropske konvencije o čezmejni televiziji in jih
obsega tudi zakonodaja večine evropskih držav.
Zakon vsebuje tudi novo pravico - pravico do kratkega poročanja, ki izhaja iz mednarodnih pogodb oziroma priporočil
Sveta Evrope. Gre za uresničevanje pravice javnosti do obveščenosti s tem, da zagotavlja vsaki RTV organizaciji pravico do
brezplačnega kratkega poročanja o pomembnih prireditvah
in dogodkih splošnega interesa.
5. Tu/1 tlak In druga tuja javna glasila ter n/lhovl predstavniki
Poglavje je v primerjavi z osnutkom dopolnjeno v skladu
s priporočilom strokovnjakov Sveta Evrope, da je potrebno
status, pravice in obveznosti in postopek akreditacije tujih
dopisništev in dopisnikov urediti neposredno v zakonu, ne pa
v podzakonskem aktu.
Tudi v tem zakonu predlagatelj posebno pozornost namenja
varstvu slovenskega jezika v tujih RTV programih, ki jih prevzemajo domače RTV organizacije. Zakon predpisuje v načelu
obveznost RTV organizacije, da program prevede /s podnaslavljanjem ali sinhronizacijo/ v slovenski jezik, le izjemoma
pa dopušča predvajanje programa brez prevoda, kadar je to
neogibno potrebno zaradi aktualnosti, neposrednosti in
avtentičnosti dajanj in če podnaslavljanje ni mogoče, kadar
gre za programe, ki so namenjeni tujcev v Sloveniji ali tuji
javnosti ali kadar gre za posamezne oddaje, namenjene izobraževanju.
Obveznosti prevajanja v slovenski jezik pa zakon ne predpisuje za tuje programe, ki jih neposredno razširjajo kabelski
operaterji.
6. V Prehodnih In končnih določbah je predviden dvoletni
rok, v katerem morajo izdajatelji javnega glasila uskladiti
svojo dejavnost in lastninske deleže ter upravljalske pravice
s tem zakonom, sicer pride do likvidacije in izbrisa iz sodnega
registra po uradni dolžnosti.
Zakon tudi terja uskladitev doslej izdanih frekvenc z določbami tega zakona v enem letu po uveljavitvi zakona; konkretno, gre za uskladitev z določbami, po katerih ima lahko
RTV organizacija samo en radijski ali en TV program oziroma
lahko svoj program oddaja samo z ene oddajniške točke I.
reda ali pokriva največ do 1/3 ozemlja države ter z določbo, da
izdajatelj dnevnega oziroma tedenskega političnega tiska ter
oglaševalska organizacija ne more ustvarjati, pripravljati in
oddajati lastnega RTV programa oziroma ustanoviti svoje
RTV organizacije.
Predpisan je tudi rok, v katerem Državni zbor ustanovi Svet za
radiodifuzijo. Posebej je tudi predvideno, izhajajoč iz obstoječega stanja, da kabelski operaterji lahko opravljajo dejavnost
razširjanja RTV programov, dokler ne bodo s posebnim zakonom s področja telekomunikacij urejeni pogoji za delovanje
/koncesije/, status in morebitno lastninjenje teh kabelsko-distribucijskih sistemov.
III. Finančne In druge posledice zakona
Določbe o obveznosti Republike Slovenije za razvoj nekomercialnih glasil in tehnične infrastrukture bodo, kot doslej, terjale določena proračunska sredstva, ki jih načrtujejo posamezna ministrstva (za kulturne publikacije, znanstveni tisk,
narodnostni tisk, za rotacije, RTV omrežje, ipd.).
poročevalec

Predlog zakona o RTV SLOVENIJA - EPA 253 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 64. seji dne 13. januarja
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RTV SLOVENIJA,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa
12. seje Državnega zbora z dne 28. 10-1993 in 187. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za 17.
sejo Državnega zbora dne 25. 1. 1994.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenje
določila, da bo kot njen predstavnik na sejah Državnega
zbora in delovnih telesih sodeloval:

Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Državnega zbora predlagamo, da se skrajša 30-dnevni rok za

- Mile ŠETINC, direktor Urada Vlade Republike Slovenije
za informiranje.

predložitev navedenega zakona (drugi odstavek 52. člena
poslovnika Državnega zbora).

Predlog zakona o RTV Slovenija
I. STATUS RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA
1. člen
Radiotelevizija Slovenija je javni zavod, ki opravlja javno
službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, določeno s tem zakonom, ter druge dejavnosti, v skladu z zakonom in statutom.
2. člen
Ime javnega zavoda je Radiotelevizija Slovenija, skrajšano
ime pa RTV Slovenija.

- obveščanje o življenju in delu slovenskih narodnih manjšin
v sosednjih državah;
- vključevanje nekomercialnih programov drugih radijskih in
televizijskih organizacij ter drugih producentov v Republiki
Sloveniji ter vključevanje kakovostnih tujih RTV programov,
posebej iz evropskih držav;
- obveščanje tuje javnosti o dogajanjih in dosežkih na kulturnem in drugih področjih v Republiki Sloveniji ter uveljavljanje
slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini.
Obveščanje o dogajanjih in predstavitev interesov pokrajin
v nacionalnih programih ter programe za slovenske narodne
manjšine v sosednjih državah zagotavlja RTV Slovenija tudi
prek organizacijskih enot v Mariboru in Kopru.
RTV Slovenija zagotavlja arhiviranje nacionalnih programov.

Sedež RTV Slovenija je v Ljubljani.
RTV Slovenija je pravna oseba.

II. DEJAVNOST RTV SLOVENIJA
3. člen
Javna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje
in oddajanje nacionalnih radijskih in televizijskih programov
(v nadaljnjem besedilu: nacionalni programi).
Nacionalni programi iz prejšnjega odstavka so:
- dva televizijska programa,
- trije radijski programi,
- po en radijski oziroma televizijski program za italijansko
oziroma madžarsko narodno skupnost (v nadaljnjem besedilu: narodnostni program),
- radijski oziroma televizijski programi za slovenske narodne
manjšine v sosednjih državah.
V nacionalnih programih RTV Slovenija zagotavlja:
- kakovostne in raznovrstne informativne, kulturne, izobraževalne in razvedrilne vsebine;
- ustvarjanje ter poustvarjanje in posredovanje kulturno-umetniških del;
- oddaje za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah,
slovenske izseljence in zdomce;
- uresničevanje enakopravnega položaja italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji na področju
javnega obveščanja, povezovanje narodne skupnosti z matičnim narodom ter vključevanje,kulturnih ter drugih dosežkov
italijanskega oz. madžarskega naroda v narodnostne programe;
- enakopravno obveščanje o dogajanjih v vseh delih Slovenije;
Poročevalec

4. člen
RTV Slovenija mora pri ustvarjanju in pripravljanju nacionalnih programov zlasti:
- spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo, načela
nepristranskosti in resničnosti informacij, mnenjskega, svetovnonazorskega in verskega pluralizma ter politične neodvisnosti in avtonomnosti;
- zagotavljati celovito in nepristransko obveščenost ter svobodno oblikovanje mnenj;
- promovirati slovensko kulturo, spodbujati kulturno ustvarjalnost in svobodo umetniškega ustvarjanja;
- izobraževati in razvijati jezikovno kulturo;
- ščititi otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj;
- zadovoljevati interese posameznih skupin gledalcev in
poslušalcev v Republiki Sloveniji in omogočati njihov dostop
v programe.
5. člen
Nacionalni program mora pokrivati ozemlje, kjer živi najmanj
90 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, oziroma 90
odstotkov ozemlja, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, kadar gre za narodnostni program.
6. člen
Lastna produkcija, koprodukcija in naročena produkcija
informativnih, kulturnih izobraževalnih in razvedrilnih vsebin
mora obsegati najmanj 50% programskega časa nacionalnega programa oziroma najmanj dve uri dnevno, če gre za
narodnostni radijski program oziroma najmanj 30 minut, če
gre za narodnostni televizijski program.
Naročena produkcija po tem zakonu so deli nacionalnega
programa ali narodnostni programi, ki jih ustvarjajo druge
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radijske in televizijske organizacije v Republiki Sloveniji in
druge fizične in pravne osebe, registrirane za ustvarjanje RTV
programov, audio - video ali filmsko produkcijo (producenti).
RTV Slovenija objavi javni razpis za ustvarjanje programov iz
prejšnjega odstavka, v katerem, v okviru sprejete programske
zasnove in na predlog odgovornega urednika, določi zvrst,
obliko, obseg, programske in tehnične standarde, izhodiščno
ceno minute programa ter druge pogoje, določene z zakonom
in statutom.
Deli nacionalnega programa ali narodnostni program se
oddajo na način in po postopku, predpisanem za oddajo del,
ki se financirajo iz republiškega proračuna.
Narodnostni program ali del tega programa se lahko odda
v ustvarjanje drugi RTV organizaciji oz. producentu le
s soglasjem programskega sveta narodnostnega programa.
Delež naročene produkcije mora obsegati najmanj 20% lastne
letne produkcije nacionalnih programov.
7. člen
V nacionalnih programih nista dovoljeni politična in verska
propaganda.

Obseg oglaševanja v nacionalnih TV programih lahko znaša
največ 20 odstotkov dnevnega programskega časa, kadar gre
za oglase, ki pomenijo neposredno ponudbo javnosti za prodajo, nakup ali najem proizvodov ali opravljanje storitev,
vendar pa ta oblika oglaševanja ne sme presegati ene ure
dnevno.
Način objave oglasov, sponzoriranja oddaj ter prepoved oglaševanja zdravju škodljivih proizvodov in storitev ureja zakon.
10. člen
RTV Slovenija oziroma njena organizacijska enota Oddajniki
in zveze (v nadaljnjem besedilu: enota Oddajniki in zveze)
opravlja naloge v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in obratovanjem objektov, naprav in opreme, ki so namenjeni sprejemu,
oddajanju in razširjanju nacionalnih programov ter programov drugih RTV organizacij (razen kabelsko-distribucijskih
sistemov, ki se gradijo in organizirajo po posebnih predpisih),
skrbi za zagotavljanje vidnosti in slišnosti nacionalnih in drugih programov, ki jih oddaja oziroma razširja, skrbi za tehnično posodabljanje in usklajenost omrežja z radiodifuznimi
omrežji evropskih držav ter za zagotavljanje vidnosti in slišnosti nacionalnih programov na območjih, kjer živi slovenska
narodna manjšina, v skladu z meddržavnimi pogodbami.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dovoljena politična propaganda v času volilne kampanje.
Volilna kampanja po tem zakonu so politično-propagandna
sporočila (spoti) in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na opredelitev volivcev pri glasovanju
o kandidatih za predsednika republike in za poslance
v Državni zbor.

11. člen
Enota Oddajniki in zveze zagotavlja oddajanje in razširjanje
nacionalnih programov in RTV programov drugih RTV organizacij v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji.
Enotno tarifo storitev iz prejšnjega odstavka sprejme Svet
RTV Slovenija.

RTV Slovenija sme objavljati volilno-propagandna sporočila
samo z navedbo naročnika. Za vsebino takšnega sporočila je
odgovoren naročnik.

V Enoti Oddajniki in zveze se oblikuje Nadzorni svet, v katerega imenujejo:

Volilna kampanja v nacionalnih programih se lahko začne 24
dni pred dnevom glasovanja in se mora končati najkasneje 24
ur pred dnevom glasovanja.

-

8. člen
RTV Slovenija mora v času volilne kampanje dati brezplačno
na razpolago del programskega časa za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov.
Čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, ki
so zastopane v Državnem zboru, se med te stranke deli
v sorazmerju z njihovo zastopanostjo v Državnem zboru
(načelo proporcionalnosti), zadnji teden pred dnevom glasovanja pa med vse enako.
Politične stranke, ki niso zastopane v Državnem zboru,
morajo imeti skupno na razpolago polovico časa, ki ga RTV
Slovenija določi za politične stranke, ki so zastopane v Državnem zboru, pri čemer jim mora zagotoviti enakopravnost oz.
enake pogoje za predstavitev (načelo enakopravnosti).
RTV Slovenija najpozneje 15 dni po razpisu volitev za predsednika Republike oziroma volitev v Državni zbor objavi
način, oblike, obseg in pogoje za predstavitev kandidatov,
političnih strank in njihovih programov iz prvega odstavka
tega člena v svojih programih, dnevnem tisku ali na drug
način, dostopen javnosti.
Zadnjih sedem dni pred dnevom glasovanja ni dovoljena
objava raziskav javnega mnenja o kandidatih in političnih
strankah.
9. člen
Obseg oglasov in drugih plačanih obvestil v nacionalnih programih lahko dnevno znaša največ 15 odstotkov programskega časa, na uro pa največ 12 minut.
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dva člana RTV Slovenija,
dva člana Vlade Republike Slovenije,
dva člana druge radijske organizacije v Sloveniji,
dva člana druge televizijske organizacije v Sloveniji.

Člani Nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko
ponovno imenovani.
Nadzorni svet skrbi za enakopraven položaj uporabnikov
sistema oddajnikov in zvez RTV Slovenija, nadzira delovanje
tega sistema tako, da daje mnenje k predlogu tarife, da im®
pravico vpogleda v vso dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje oddajnikov in zvez ter daje Svetu RTV Slovenija predloge in pobude v zvezi s temi vprašanji.
Če med člani v Nadzornem svetu ne pride do soglasja o vprašanjih, ki jih obravnava, imajo pravico dajati Svetu RTV Slovenija ločena mnenja.
Svet RTV Slovenija mora obravnavati predloge in pobud«
Nadzornega sveta oziroma ločena mnenja članov.

12. člen

. I
Poleg dejavnosti iz 3., 10. in 11. člena tega zakona lahko RT*
Slovenija izvaja:
- druge programske storitve (teletekst, ipd.);
- založništvo glasbenih in govornih video in avdio proizvodo
ter knjižno založništvo v okviru svoje radijske in TV dejav
nosti;
- koncertno dejavnost;
- organiziranje javnih prireditev v okviru svoje dejavnosti;
- druge dejavnosti, določene s statutom v skladu z zakonoC'
poročevalk

III. FINANCIRANJE
13. člen
RTV Slovenija pridobiva sredstva za ustvarjanje, pripravljanje,
oddajanje in razširjanje nacionalnih programov:
- iz plačil naročnine za nacionalni program /v nadaljnjem
besedilu: naročnina/;
- iz dejavnosti, določenih v 11. in 12. členu tega zakona;
- iz sredstev državnega proračuna;
- z oglaševanjem in objavljanjem drugih plačanih obvestil,
sponzoriranjem in iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjenimi z dejavnostjo
iz 11. in 12. člena, RTV Slovenija nameni opravljanju in razvoju dejavnosti iz 3. člena. Svet RTV lahko odloči, da se
presežek uporabi tudi za razvoj ali druge potrebe dejavnosti iz
11. oziroma 12. člena tega zakona.
Iz državnega proračuna se financira:
- del narodnostnih programov;
- del nacionalnih programov za slovenske narodne manjšine
v sosednjih državah ter za izseljence in zdomce in tujo javnost;
- del stroškov za izgradnjo in vzdrževanje omrežja za oddajanje in razširjanje nacionalnih in nekomercialnih programov;
- posamezni projekti kulturnega, znanstvenega in splošno
izobraževalnega pomena, ki jih predlagajo pristojna ministrstva.
Sredstva, zbrana z naročnino, se uporabljajo za ustvarjanje,
pripravljanje, oddajanje in razširjanje nacionalnih programov
ter za vzdrževanje oddajno prenosnega omrežja, potrebnega
za oddajanje in razširjanje nekomercialnih RTV programov.
14. člen
Lastnik avtoradia, radijskega in TV sprejemnika (v nadaljnjem
besedilu: sprejemnik), ki ima sedež ali prebivališče na
območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični
pogoji za sprejem vsaj enega nacionalnega programa, mora
plačevati naročnino RTV Slovenija.
Lastnik mora sprejemnik prijaviti RTV Slovenija najpozneje
v 30 dneh od dneva pridobitve, spremembo sedeža oziroma
prebivališča pa najpozneje v 15 dneh po spremembi.
Lastnik - fizična oseba plačuje naročnino samo za en avtoradio ter za en radijski oziroma TV sprejemnik.
Lastnik lahko odjavi sprejemnik in s tem preneha plačevati
RTV naročnino, če je sprejemnik uničen, če postane trajno
neraben ali če ga odtuji. Pri odjavi sprejemnika mora predložiti potrdilo pooblaščenega servisa o neuporabnosti sprejemnika oz. sporočiti podatke o novem lastniku.
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega člena opravljajo
osebe, ki jih pooblasti Svet RTV Slovenija, v skladu s statutom.
15. člen
Fizična ali pravna oseba, ki v okviru trgovinske dejavnosti
prodaja sprejemnike (v nadaljnjem besedilu: trgovec) oziroma
carinarnica na območju Republike Slovenije, mora voditi evidenco o prodanih oziroma uvoženih sprejemnikih v preteklem
in tekočem letu.

Nadzor nad izvajanjem določb tega člena opravlja pristojni
tržni inšpekcijski organ.
16. člen
RTV Slovenija ima pravico do vpogleda in prepisa podatkov iz
evidenc iz prejšnjega člena in evidenc, ki jih vodijo upravljalci
kabelsko-razdelilnih sistemov. Podatki iz evidenc po tem
zakonu se smejo zbirati in uporabljati izključno zaradi obračuna in izterjave naročnine.
Varstvo osebnih podatkov se zagotavlja v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

IV. UPRAVLJANJE, VODENJE IN NADZOR
17. člen
Organ upravljanja RTV Slovenija je Svet RTV Slovenija, ki
šteje 25 članov in njihovih namestnikov, od katerih:
1) pet članov in njihovih namestnikov imenuje Državni zbor
tako, da v največji meri upošteva proporcionalno zastopanost
predstavnikov parlamentarnih strank. Državni zbor ne more
imenovati v Svet RTV Slovenija poslancev in državnih funkcionarjev.
2) enega predstavnika in njegovega namestnika imenuje italijanska narodna skupnost;
3) enega predstavnika in njegovega namestnika imenuje madžarska narodna skupnost;
4) Po enega člana in njegovega namestnika imenujejo neposredno:
- Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru
- Slovenska akademija znanosti in umetnosti
- Društvo slovenskih filmskih delavcev;
- Društvo slovenskih glasbenikov in Društvo slovenskih skladateljev;
- Društvo slovenskih pisateljev;
- Združenje dramskih umetnikov Slovenije;
- Zveza kulturnih organizacij Slovenije;
- Zveza društev invalidov Slovenije;
- Zveza športnih organizacij Slovenije;
- Gospodarska zbornica Slovenije oziroma organizacije delodajalcev;
- Zadružna zveza in Kmečka zveza;
- Koordinacijski odbor organizacij in strank upokojencev
Slovenije;
- reprezentativni sindikati kot organizacije delojemalcev;
- Zveza potrošnikov Slovenije;
- verske skupnosti v Sloveniji.
Za člane oziroma namestnike ne morejo biti imenovani v Svet
RTV Slovenija člani Državnega sveta, poslanci, državni funkcionarji in člani vodstev političnih strank ter osebe, ki so
zaposlene v RTV Slovenija oziroma so bile zaposlene v RTV
Slovenija v preteklih treh letih.
Šteje se, da so imenovani predstavniki organizacij iz 4. točke
prvega odstavka tega člena, če sklep o imenovanju podpiše
pristojni organ organizacije, ki ima pravico imenovati svojega
predstavnika v Svet RTV Slovenija.

Evidenca iz prejšnjega odstavka obsega ime in priimek oziroma firmo kupca, ki kupuje oziroma uvaža sprejemnik za
svoje potrebe, prebivališče oziroma sedež kupca.

Če imata dve ali več organizacij pravico imenovati svojega
predstavnika v Svet RTV Slovenija, se šteje, da je predstavnik
imenovan, če sklep o imenovanju podpišeta pristojna organa
obeh organizacij oziroma najmanj dveh organizaciji, ki združujeta večino članov oziroma pristojni organi večine verskih
skupnosti.

Podatki iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na fizično
osebo, se vpisujejo v evidenco iz osebne izkaznice, potne ali
druge javne listine.

Imenovanim članom Sveta RTV Slovenija iz 4. točke prvega
odstavka tega člena potrdi mandat Svet RTV Slovenija na
svoji seji.

poročevalec
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5) tri člane in njihove namestnike izvolijo izmed sebe zaposleni v RTV Slovenija na neposrednih volitvah tako, da so
zastopani radio, televizija in tehnika. Za člane Sveta RTV
Slovenija na ta način ne morejo biti izvoljeni tisti, ki jih
imenuje Svet RTV Slovenija.
Namestnik nadomešča člana Sveta RTV Slovenija v času
njegove odsotnosti na sejah sveta z vsemi pravicami, pooblastili in odgovornostmi člana sveta, v skladu s statutom.
Mandat članov Sveta RTV Slovenija in njegovih namestnikov
traja 4 leta.
18. člen
Svet RTV Slovenija:
- sprejme statut;
- imenuje in razrešuje generalnega direktorja RTV Slovenija,
direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov, vodjo Enote Oddajniki in zveze ter direktorje narodnostnega programa, odgovorne urednike ter po eno tretjino
članov programskih svetov za narodnostni program;
- določa višino naročnine;
- sprejema finančni načrt in zaključni račun ter odloča o uporabi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki;
- določa programske standarde v skladu z zakonom in mednarodnimi akti ter letne programske zasnove nacionalnih
programov;
- določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov ter olajšave in druge posebne pogoje za
plačevanje naročnine za te sprejemnike;
- odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom.
Odločitev o zadevah iz prve do šeste alineje prejšnjega
odstavka in o drugih zadevah, za katere je tako določeno
s statutom, je sprejeta, če jo sprejme večina vseh članov Sveta
RTV Slovenija.
K statutu RTV Slovenija in statusnim spremembam daje
soglasje Državni zbor.
19. člen
Delo Sveta RTV Slovenija vodi predsednik ali njegov namestnik v skladu s poslovnikom sveta.Predsednika in namestnika
imenuje Svet RTV Slovenija izmed svojih članov z večino
glasov vseh članov.
Če ne pride do imenovanja predsednika in namestnika po
postopku iz prejšnjega odstavka, se imenuje za vršilca dolžnosti predsednika ali namestnika tisti član, ki je dobil največ
glasov, za dobo šestih mesecev. V primeru, če dva ali več
članov sveta tudi po ponovnem glasovanju dobita enako
število glasov, odloči o imenovanju vršilca dolžnosti predsednika ali namestnika sveta žreb.
20. člen
Generalnega direktorja RTV Slovenija imenuje Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa.
Direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov in vodjo organizacijske enote Oddajniki in zveze
imenuje Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa po
poprejšnjem mnenju generalnega direktorja.
Direktor programov iz prejšnjega odstavka ne more biti hkrati
vodja organizacijske enote.

RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa na predlog direktorja radijskih programov oziroma direktorja televizijskih programov po poprejšnjem soglasju predstavništva zaposlenih
v uredništvu, katerega delo vodi odgovorni urednik. Sestavo
in način imenovanja predstavništva in njegove pristojnosti
določa statut.
Urednika imenuje in razrešuje direktor radijskega oziroma
televizijskega programa na predlog pristojnega odgovornega
urednika.
Generalni direktor, direktor radijskih programov, direktor
televizijskih programov, direktor narodnostnih programov,
vodje organizacijskih enot ter odgovorni uredniki se imenujejo za štiri leta.
21. člen
Generalni direktor organizira in vodi delo in poslovanje javnega zavoda RTV Slovenija, predstavlja in zastopa zavod in je
odgovoren za zakonitost dela zavoda, imenuje vodje organizacijskih enot (razen vodje OE Oddajniki in zveze), usklajuje
delo direktorjev programov in vodij organizacijskih enot in
odloča v morebitnih sporih med njimi ter opravlja druge
naloge, določene s statutom.
Direktor programa vodi strokovno programsko delo zavoda in
usklajuje delo odgovornih urednikov.
22. člen
Svet RTV Slovenija imenuje programske svete za narodnostni
program (v nadaljnjem besedilu: programski svet).
V programski svet iz prejšnjega odstavka imenujeta dve tretjini članov samoupravni narodni skupnosti v Sloveniji za dobo
štirih let in z možnostjo ponovnega imenovanja.
Programski svet daje soglasje k imenovanju direktorja narodnostnega programa, odgovornega urednika oziroma urednika
narodnostnega programa in k obsegu narodnostnega programa in programski zasnovi tega programa.
Programski svet obravnava uresničevanje programske zasnove, pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev, daje
pobude Svetu RTV Slovenija za obravnavanje določenih vprašanj, povezanih z narodnostnim programom ter opravlja
druge naloge, določene s statutom.
RTV Slovenija mora objaviti stališča programskega sveta, ki
se nanašajo na problematiko narodnostnega programa.
23. člen
RTV Slovenija ima nadzorni odbor, ki šteje sedem članov.
Državni zbor imenuje in razrešuje pet članov nadzornega
odbora, delavci RTV Slovenija pa izvolijo dva člana na neposrednih volitvah.
Nadzorni odbor:
- nadzira poslovanje RTV Slovenija;
- pregleduje finančni načrt, periodične obračune in zaključni
račun;
- obravnava predlog za uporabo morebitnih presežkov pri"
hodkov ter poslovna poročila;
- nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja;
- pisno obvešča Svet RTV Slovenija in Državni zbor o svojih
ugotovitvah;
- opravlja druge naloge, določene s statutom.

Direktorja narodnostnega programa imenuje Svet RTV na
podlagi javnega razpisa in s soglasjem programskega sveta.

24. člen

Odgovornega urednika programa imenuje in razrešuje Svet

Poslovanje RTV Slovenija je javno. Poslovno poročilo in zaključni račun se objavita na način, določen s statutom.
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25. člen
S statutom RTV Slovenija se določijo zlasti: organizacija
javnega zavoda, organi in njihove pristojnosti, pogoji za imenovanje in razrešitev generalnega direktorja, direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov, direktorja narodnostnega programa ter vodij organizacijskih enot
in odgovornih urednikov, število, delovno področje odgovornih urednikov in urednikov, število programskih svetov za
narodnostne programe in njihovih članov ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
V. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
2 denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za prekršek
trgovec - pravna oseba ali trgovec - posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ne
vodi evidence o prodanih sprejemnikih /prvi odstavek 15.
člena/.
2 denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek,
odgovorna oseba pri trgovcu - pravni osebi, če stori dejanje
iz prejšnjega odstavka.
2 denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba carinarnice, če ne vodi evidence o uvoženih
sprejemnikih /prvi odstavek 15. člena/.
27. člen
2 denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
lastnik sprejemnika, ki ne prijavi sprejemnika v 30 dneh po
pridobitvi ali ki ne prijavi spremembe sedeža oziroma prebivališča v 15 dneh /drugi odstavek 14. člena/.
2 denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe - lastnika sprejemnika,
ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
28. člen
2 denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
RTV Slovenija, če:
- objavi politično propagandno sporočilo brez navedbe
naročnika (četrti odstavek 7. člena);
- najpozneje 15 dni pred začetkom volilne kompanje ne
objavi načina, oblik, obsega in pogojev predstavitve kandidatov, političnih strank in njegovih programov (četrti odstavek 8.
člena);
- če v času sedem dni pred dnevom glasovanja objavi raziskavo javnega mnenja o kandidatih ali političnih strankah
(peti odstavek 8. člena).
2 denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

z delom kot javni zavod s pravicami in obveznostmi, določenimi s tem zakonom.
30. člen
Svet RTV Slovenija se mora konstituirati v skladu s tem
zakonom najkasneje v 45 dneh po njegovi uveljavitvi. Prvo
sejo Sveta RTV Slovenija skliče generalni direktor RTV Slovenija ali oseba, ki ga nadomešča, najkasneje v 15 dneh po tem,
ko na podlagi obvestil o imenovanju ugotovi, da je bila imenovana večina članov Sveta.
Do konstituiranja novega sveta RTV Slovenija opravlja njegove naloge, določene s tem zakonom, Svet RTV Slovenija
v sestavi na dan uveljavitve tega zakona.
31. člen
Svet RTV Slovenija mora najpozneje v 60 dneh po konstituiranju določiti programske standarde za nacionalne programe,
njihove programske zasnove ter obseg oziroma trajanje programov v skladu s tem zakonom.
Programi, ki niso v skladu z določbami tega zakona se morajo
najpozneje v 1 letu po uveljavitvi tega zakona izločiti iz
sistema RTV Slovenija in ustanoviti kot podjetje ali pa se
ukinejo in prenehajo oddajati.
32. člen
Funkcijo generalnega direktorja po uveljavitvi tega zakona
opravlja dosedanji generalni direktor, imenovan v skladu
z določbami 2akona o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 14/90, 24/
90, 43/90).
Svet RTV Slovenija mora najpozneje v 30 dneh po konstituiranju potrditi imenovanje dosedanjega generalnega direktorja.
Če Svet RTV Slovenija ne potrdi imenovanja z večino glasov,
mora najpozneje v 10 dneh po sprejemu takšnega sklepa
razpisati mesto generalnega direktorja.
Svet RTV Slovenija mora najpozneje v 30 dneh po konstituiranju razpisati mesto direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov ter direktorjev narodnostnih programov.
Do imenovanja direktorja programov iz prvega odstavka tega
člena opravlja njegove naloge glavni urednik radijskih oziroma televizijskih programov.
Statut RTV Slovenija je potrebno uskladiti z določbami tega
zakona v 60 dneh po konstituiranju Sveta RTV Slovenija.
33. člen
2 dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati zakon
o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 14/90, 24/90, 43/90) ter Samoupravni sporazum med RTV Slovenija in 2druženjem lokalnih
radijskih postaj, sklenjen junija 1989.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen

34. člen

2 dnem uveljavitve tega zakona RTV Slovenija nadaljuje

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

poročevalec

19

OBRAZLOŽITEV
1. Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji dne 28.
oktobra 1993 na prvi obravnavi sprejel predlog zakona o RTV
Slovenija. Predlagatelju je naročil, naj pri pripravi predloga
zakona upošteva stališča in sklepe zbora ter predloge in
pripombe Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in
pravne zadeve ter odbora za kulturo, šolstvo in šport.
2. Predlagatelj je proučil vse pripombe in predloge iz razprav
ter jih ustrezno upošteval. Skladno s tem je spremenil oziroma dopolnil naslednja poglavja zakona:
2.1. V poglavju Dejavnost RTV Slovenija je predlagatelj skušal
natančneje opredeliti pojem nacionalnega programa s tem,
da je v členih 3 do 8 vgradil cilje, načela in programske
standarde, ki jih mora RTV Slovenija upoštevati pri oblikovanju nacionalnih programov, obseg pokrivanja prebivalstva oz.
ozemlja, obseg lastne produkcije in koprodukcije, vključno
s t.im. naročeno zunanjo produkcijo, največji dovoljeni obseg
ekonomske propagande ter posebno odgovornost in obveznost RTV Slovenije v času volilne kampanje. Temeljno vodilo
pri oblikovanju programov je torej kakovost in nekomercialnost vsebin, saj zakon, za razliko od osnutka, ne dopušča RTV
Slovenija, da poleg v zakonu naštetih nacionalnih radijskih in
televizijskih programov ustvarja tudi druge, komercialne programe. Poleg tega predlog zakona, upoštevajoč stališča in
sklepe Državnega zbora, ohranja rešitev iz osnutka, da lahko
nacionalni program oz. njegove posamezne dele ustvarjajo
tudi druge RTV organizacije in producenti, če izpolnjujejo
pogoje, določene v javnem razpisu RTV Slovenija, v skladu
z zakonom. RTV Slovenija naj bi torej ustvarjala in pripravljala
najmanj polovico programa sama (lastna produkcija), v sodelovanju z drugimi RTV organizacijami in producenti (koprodukcija) ali po naročilu - na podlagi javnega razpisa, v skladu
s svojo programsko zasnovo in uredniško politiko (t.im. naročena produkcija). Temeljni namen določbe, ki zavezuje RTV
Slovenija, da del produkcije nacionalnih programov proizvedejo drugi, zunanji producenti, je združiti vse razpoložljive
produkcijske potenciale v Sloveniji, da bi na ta način omogočili javnemu zavodu RTV Slovenija opravljanje nacionalne
javne službe, t.j. ponuditi gledalcem in poslušalcem kar najbolj kakovostne in pestre slovenske programe, ne glede na to,
kje se ti programi ustvarjajo. Nesporno pa mora tudi zunanja
produkcija nastajati v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko RTV Slovenija, saj morajo vsi posamezni deli
programa predstavljati celoto, t.j. nacionalni program, katerega zvrst in zasnovo določa RTV Slovenija sama.

bah, sistemsko uredili tudi vprašanje javne službe na tem
področju.
2.3. Predlagatelj je v poglavju Financiranje upošteval pripombe glede RTV naročnine. V zakonu ni več predvideno
zbiranje podatkov o lastnikih RTV sprejemnikov iz državnega
registra prebivalstva ter iz matične evidence o zavarovancih.
Ohranjena je obveznost prodajalca in carinarnice, da vodita
evidenco kupcev oz. uvoznikov RTV sprejemnikov, pri čemer
pa ta evidenca ne obsega več podatkov o enotni matični
številki občana ter o tipu in številki sprejemnika.
Predlagatelj ob tem poudarja, da zbiranje podatkov o kupcih
oz. uvoznikih sprejemnikov ni v nasprotju z zakonom o varstvu osebnih podatkov; podobno obveznosti vodenja evidenc
o lastnikih RTV sprejemnikov predpisuje 11 evropskih držav
(po podatkih EBU).
Glede na to, da se v večini evropskih držav javna RTV financira iz sredstev naročnine, predlagatelj ta vir ohranja, saj
konkretnih predlogov o drugačnem načinu financiranja
v Državnem zboru ni bilo. Pač pa je predlagatelj, upoštevajoč
predloge v Državnem zboru, opredelil namenskost naročnine,
ki se lahko uporablja za ustvarjanje, oddajanje in razširjanje
nacionalnih programov ter tudi za vzdrževanje (sofinanciranje) oddajno-prenosnega omrežja, potrebnega za oddajanje
in razširjanje nekomercialnih RTV programov.
Skladno z rešitvijo, da ostanejo oddajniki in zveze v okviru
javnega zavoda RTV Slovenija, zakon tudi predvideva, da del
stroškov za izgradnjo in vzdrževanje omrežja, namenjenega
prenosu nacionalnih in nekomercialnih programov, RTV Slovenija pridobi iz državnega proračuna, kar je v skladu z določbami zakona o javnih glasilih, ki opredeljujejo odgovornost
države do nekomercialnih javnih glasil oz. infrastrukture.
2.4. V poglavju Upravljanje, vodenje in nadzor je predlagatelj
spremenil določbe o sestavi Sveta RTV Slovenija, skladno
s stališčem Državnega zbora, naj bodo navedeni civilnodružbeni subjekti, ki bi imeli pravico, da samostojno imenujejo
svoje predstavnike v Svet RTV Slovenija. Predlagatelj je navedel tiste subjekte tkim. civilne družbe, ki so zaradi narave
svoje dejavnosti še posebej zainteresirani in upravičeni do
vpliva na programsko politiko RTV Slovenija (izobraževalne,
znanstvene ustanove, kulturna in umetniška združenja, interesne skupine gledalcev in poslušalcev) in način njihovega
imenovanja.

2.2. Predlagatelj je upošteval predlog Slovenske ljudske
stranke, poslanske skupine ZLSD ter stališča RTV Slovenija
v zvezi s predlagano izločitvijo organizacijske enote Oddajniki
in zveze iz sistema RTV Slovenija in ohranil veljavno rešitev,
po kateri ostaja ta enota v sestavu RTV Slovenija. Za razliko
od sedanje ureditve pa zakon izrecno predpisuje, da mora
organizacijska enota Oddajniki in zveze zagotavljati oddajanje in razširjanje ne le nacionalnih programov RTV Slovenija,
temveč tudi RTV programov drugih RTV organizacij v Sloveniji, pod enakimi pogoji. Enotno tarifo storitev sprejme Svet
RTV Slovenija.

Glede na težavnost izbire civilnodružbenih subjektov se je
predlagatelj odločil, da poveča število predstavnikov teh subjektov oz. uporabnikov v Svetu, zmanjša pa število članov in
njihovih namestnikov, ki jih imenuje Državni zbor, s sedem na
pet, ter število predstavnikov zaposlenih s sedem na tri. Povečanje skupnega števila članov Sveta (25) po mnenju predlagatelja ni primerno. Upoštevana je pripomba, da zaposleni
v RTV Slovenija oz. osebe, ki so bile v zadnjih 3 letih zaposlene v RTV Slovenija, ne morejo biti imenovane v Svet
s strani naštetih organizacij.

Zakon, zaradi zaščite in uveljavljanja enakopravnega položaja
uporabnikov, predvideva oblikovanje posebnega telesa
- Sveta uporabnikov, v katerega bi uporabniki, t.j. RTV Slovenija ter druge radijske in TV organizacije v Sloveniji, imenovali
svoje predstavnike.

Predlagatelj je upošteval tudi predlog, naj mandat članov
Sveta RTV Slovenija, ki jih imenuje Državni zbor, traja štiri
leta, ne glede na morebitno spremembo sestave Državnege
zbora, s čemer bi zagotovili neodvisnost tega organa od
vsakokratnega razmerja moči političnih strank v Državnem
zboru.

Predlagatelj se je za rešitev, po kateri naj oddajniki in zveze
ostanejo v sistemu RTV Slovenija, odločil spričo praktičnih
težav, ki bi nastale s takojšnjo izločitvijo te enote iz javnega
zavoda, saj opravlja ta sistem zvez skoraj 90 odstotkov dejavnosti za potrebe RTV Slovenija. Vsekakor bi prehod v drugačno organiziranost te dejavnosti terjal daljši čas in temeljite
priprave; morebitna drugačna ureditev statusa oddajnikov in
zvez kot dela nacionalnega sistema zvez oz. telekomunikacij
bi morala biti predmet zakona o telekomunikacijah, v katerem
naj bi, glede na določbe zakona o gospodarskih javnih služ-

Skladno s stališči Državnega zbora so črtane določbe
o obveznem ustanavljanju programskih svetov za vse programe, ohranjeni pa so programski sveti za narodnostne
programe, ki naj predstavljajo interese obeh narodnih skupnosti v Sloveniji. Predvidene pristojnosti tega sveta zagotavljajo odločilen vpliv narodnih skupnosti pri določanju programske zasnove in vodenju kadrovske politike v okviru
narodnostnega programa. Upoštevan je tudi predlog, da se
dodatno predvidi funkcija direktorja narodnostnega pro-
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grama, ki se imenuje s soglasjem programskega sveta, ter
predlog, da se narodnostni program ali njegov del lahko odda
v ustvarjanje drugemu producentu samo s soglasjem pristojnega programskega sveta.
V skladu s stališči in sklepi Državnega zbora je v zakonu
dodatno opredeljena funkcija generalnega direktorja kot
poslovodnega organa ter direktorjev programov, ki vodijo in
usklajujejo strokovno, programsko delo javnega zavoda.
2.5. Določbe o kazenskih sankcijah so spremenjene oz.
dopolnjene glede na spremembe besedila zakona, posebej pa
so sankcionirane določbe, ki zadevajo ravnanje RTV Slovenija
v času volilne kampanje. Ob tem velja poudariti, da posledica
hujših kršitev določb tega zakona, zlasti glede programskih
vprašanj, ne more biti denarna kazen, temveč možnost razrešitve, odpoklica oz. suspenza odgovornih oseb.
2.6. V poglavju Prehodne in končne določbe so v skladu
z rešitvijo, da se ohrani OE Oddajniki in zveze v sistemu RTV
Slovenija, črtani členi od 28 do 32.
Novost v primerjavi z osnutkom je določba, da se morajo RTV
programi, ki jih sedaj ustvarja in oddaja RTV Slovenija in niso
v skladu z določbami tega zakona, t. j. kriteriji, ki opredeljujejo
nacionalne programe, izločiti iz RTV Slovenija ali ukiniti. To
pomeni, da bi v prihodnje takšni programi, kot so npr. MM 2,
mariborski kabelski TV program, radio PIP ipd., ki so pretežno
komercialnega značaja, ne mogli več obstajati v okviru RTV
Slovenija.

3. Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga Ministrstva za
kulturo, naj se organizacijska enota Tehnični laboratorij izloči
iz javnega zavoda RTV Slovenija ter pripoji zavodu Nacionalni
(Slovenski) filmski studio. Takšen zavod namreč še ni ustanovljen, njegova dejavnost in organizacija še nista znani, zato
se predlagatelju vnaprejšnje izločanje neke operativne enote
iz formalnopravnih razlogov ne zdi sprejemljiva. Poleg tega je
tehnični laboratorij prostorsko, tehnološko in kadrovsko
neločljivo povezan s procesom produkcije Televizije Slovenija
in bi vsakršna izločitev povzročila vrsto praktičnih problemov
v RTV Slovenija.
Prav tako predlagatelj s tem zakonom ne izloča iz Javnega
zavoda RTV Slovenija produkcije kaset in plošč, glasbene
produkcije ter drugih organizacijskih enot, npr. Kopra in
Maribora.
Dejstvo je, da je RTV Slovenija tudi in predvsem nacionalna
kulturna ustanova, ki ustvarja in posreduje kulturno-umetniška dela nacionalnega pomena (dramska produkcija, koncertna dejavnost simfoničnega orkestra RTV Slovenija, glasbeno založništvo slovenske glasbene ustvarjalnosti). Izločitev
tovrstne produkcije pa bi osiromašila tudi kulturno poslanstvo RTV Slovenija. Prav tako je neločljiva sestavina nacionalnega programa regionalna komponenta, zato ni utemeljenega
razloga za ukinitev organizacijskih enot, dopisništev ali študijev, ki to nalogo opravljajo.
Notranja organizacija javnega zavoda je predmet ureditve
s statutom, morebitne statusne spremembe pa zakon v načelu
dopušča, vendar s soglasjem Državnega zbora.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu
zboru Republike Slovenije, da, na podlagi 180.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, umakne iz zakonodajnega postopka predlog zakona o varnosti pri delu - prva obravnava,
ki ga je poslala z dopisom št. 180-01/93-1/2-8, dne
27/9-1993.
Po objavi predloga zakona v Poročevalcu, so bile
dane pripombe oziroma predlogi, da je treba področje varstva pri delu celovito urediti ter pri tem
zajeti tudi varovanje zdravja delavcev.
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Predlog zakona o OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU - EPA 499
- PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 64. seji dne 13. januarja
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH
V PROMETU,
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:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu
za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Mojca BERKOVIČ-SIMEONOV, višja svetovalka v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o obveznih zavarovanjih v prometu
UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
V Republiki Sloveniji se vsako leto zgodi povprečno 65.000
prometnih nesreč. Pri tem je smrtno ali hudo telesno poškodovanih 5.630 oseb, materialna škoda pa znaša 13 MRD SIT
(1). Razumljivo je, da lastniki motornih vozil, kadar so povzročitelji nesreč v javnem prometu, ne zmorejo plačila odškodnine, zaradi česar bi žrtve nesreč težko ali sploh ne prišle do
poplačila škode. Ta običajno obsega poleg gmotne škode še
odškodnino za primer smrti, telesne poškodbe in prizadetega
zdravja.
Zaradi tega je večina evropskih zakonodaj že v preteklosti
uvedla obezno zavarovanje odgovornosti lastnikov motornih
vozil v cestnem prometu. V naši državi na podlagi Ustavnega
zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije velja Zakon
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja
iz leta 1990 (Ur. I. SFRJ, št. 17/90 in 82/90), ki poleg organizacije zavarovalstva ureja tudi to področje. Samostojnost države
in ustvarjanje lastne zakonodaje narekujeta pravno ureditev
tudi te problematike. Pogoji poslovanja in organizacija zavarovalnic bodo urejeni s posebnim zakonom, s tem zakonom
pa bo urejena obveznost zavarovanja odgovornosti lastnikov
motornih vozil, zračnih plovil ter potnikov v javnem prometu.
Glede na to, da gre za predpis, ki nalaga državljanom Republike Slovenije obveznost, ga je potrebno sprejeti v zakonski
obliki.
Z osamosvojitvijo je Republika Slovenija kot samostojen subjekt vstopila tudi v mednarodne komunikacijske tokove.
V skladu z mednarodnimi sporazumi o zavarovanju lastnikov
motornih vozil so leta 1992 zavarovalnice v Republiki Sloveniji
ustanovile Slovenski zavarovalni biro, ki je bil istega leta
sprejet v Svet birojev v Londonu. Sedaj veljavne zakonske
rešitve temu stanju ne ustrezajo. V novem zakonu bo treba
tudi izboljšati rešitve, ki urejajo varstvo oškodovancev pri
pokrivanju škod, ki jih povzročijo neznani in nezavarovani
vozniki ter osebe z vozili tujih registracij. Na novo bo
potrebno urediti pristojnost države v razmerju do zavarovalnic, ki se ukvarjajo s sklepanjem zavarovanj, ki so obvezna po
zakonu.
Pri iskanju vsebinskih rešitev bo treba iskati oporo v zavarovalni zakonodaji najbližjih evropskih držav in smernicah
Evropske skupnosti.
II. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON
Zakon o obveznem zavarovanju v prometu bo temeljil na
načelu socializacije rizika. Predpisoval bo obvezno prenašanje odgovornosti lastnikov vozil na zavarovalnice, prav tako
pa obvezen prevzem odgovornosti po zavarovalnicah, izravnavanje nevarnosti in postopek za povračilo .škod.
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(1) Podatki iz Biltena MNZ za leto 1992 in statističnih podatkov slovenskih zavarovalnic
Praviloma zavarovanje odgovornosti nastane šele s sklenitvijo
zavarovalne pogodbe. Ob upoštevanju tega načela bi žrtev
kljub zakonski normi, ki predpisuje obveznost zavarovanja,
trpela neugodne posledice, če subjekt obveznega zavarovanja ne bi sklenil zavarovalne pogodbe. Zato mora zakon
zaščititi oškodovanca, da je varovan tudi takrat, kadar mu
škodo povzroči nezavarovano ali neznano vozilo in celo,
kadar je uporabnik vozila oseba, ki do uporabe vozila ni
upravičena.
Z načelom varstva oškodovanca je povezana tudi ureditev,
po kateri lahko oškodovanec zahteva povračilo škode neposredno od zavarovalnice, pri kateri je zavarovano vozilo, zavarovalnica pa proti oškodovancu ne more uveljavljati tistih
ugovorov, ki jih ima do zavarovanca na podlagi zavarovlane
pogodbe. V skladu s tem načelom zavarovalnice tudi ne
smejo sklepati tovrstnih zavarovanj po zavarovalnih pogojih,
ki bi omejevali ali zmanjševali pravice oškodovanca, ki so
določene z zakonom. Glede na zakonsko zaščito osebnih
podatkov je potrebno v skladu z načelom varstva oškodovanca v tem zakonu napraviti tudi izjemo, po kateri sta oškodovanec in zavarovalnica upravičena do vpogleda podatkov
o zavarovanju vozila lastnika, ki je povzročil škodo.
Načelo varstva oškodovanca je omejeno z načelom deljene
odgovornosti, po katerem odgovornost žrtve, katere ravnanje
delno pripelje do škode, ustrezno zmanjšuje odgovornost
lastnika vozila oziroma zavarovatelja.
Zakon bo urejal obvezen prenos odgovornosti prevoznika
oziroma lastnika vozila na zavarovalnico. Ta prevzem odg°"
vornosti pa ne bo neomejen. V skladu z načelom omejeneg*
prevzema rizika bo prevzem odgovornosti limitiran z višino
zavarovalnih vsot.
Temeljni namen zakona je, da lastnik vozila sklene zavarov®'
nje proti odgovornosti za morebitno škodo, ki jo bo povzroc"
z vozilom. Zavarovanje obsega povračilo vse škode, ki jo J®
obratovalec vozila dolžan povrniti po pravilih odgovornost'
zaradi njegove rabe, vendar le do višine zavarovalne vsoteZakon bo torej urejal zavarovanje odgovornosti, pri zavarov8'
nju potnikov v javnem prometu pa zavarovanje posled^
nesreče. Načelo odgovornosti velja tudi za primer obveznega
zavarovanja, kadar je storilec neznan, pri čemer taka uredit00'
izhaja iz predpostavke, da je neznana oseba za škodo odg '
vorna.
_
Zavarovalno razmerje nastane s pogodbo, ki jo skleneta zavS'
rovalnica in zavarovanec.
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Načelo pogodbene svobode omejuje tudi načelo držav"' ^
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intervencije, ki se izraža v načinu kontrole zavarovalnih pogojev, premijskih cenikov in določanju višine zavarovalnih vsot.
S tako rešitvijo bo zakon utemeljil tudi načelo preventive, ki
se bo izražalo tudi v dolžnosti lastnikov vozil, da sklenejo
zavarovanje pred registracijo ter dolžnosti policije, da kontrolira izvajanje zakona.

III. TEMELJNE REŠITVE V ZAKONU
1. Temeljne določbe
Zakon bo določil kot obvezna zavarovanja v prometu:
- zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam
nesreče;
- zavarovanje lastnika motornega vozila proti odgovornosti
za škodo, povzročeno tretjim osebam (zavarovanje avtomobilske odgovornosti);
- zavarovanje lastnika zračnega plovila proti odgovornosti za
škodo, povzročeno tretjim osebam;
Zakon bo predpisal obveznost lastnika prevoznega sredstva,
da sklene zavarovanje pri zavarovalnici, ki je registrirana za
sklepanje takih zavarovanj, pri pristojnem sodišču v Republiki
Sloveniji.
Tako zavarovanje bo moral lastnik prevoznega sredstva skleniti, predno bi prevozno sredstvo začel uporabljati v prometu.
Nadzor nad sklepanjem zavarovanja bo moral opravljati
državni organ, pristojen za registracijo prevoznih sredstev.
Navedeni državni organ lastniku ne bo smel izdati oziroma
podaljšati prometnega dovoljenja brez predloženega potrdila
o sklenjenem zavarovanju za ves čas veljavnosti prometnega
delovanja.
Državni organ za nadzor prometa bo po predvidenih rešitvah
smel voznika prevoznega srestva kontrolirati ali je lastnik
sklenil ustrezno zavarovanje. Če voznik potrdila ne bi mogel
Predložiti, bo moral državni organ za kontrolo prometa vozniku preprečiti nadaljnjo uporabo prometnega sredstva v prometu, pri čemer bo moral voznik sam poskrbeti za varnost
"ožila in tovora.
če je voznik s prometnim sredstvom udeležen v prometni
nesreči, mora državnemu organu in tudi soudeležencem
v
nesreči pokazati potrdilo o zavarovanju in jih seznaniti
8
podatki za identifikacijo zavarovanja.
'sti državni organ bo po obvestilu zavarovalnice, da zavarovanje več ne velja, lastniku prometnega sredstva, odvzel registrske tablice.
lastnik prevoznega sredstva po prenehanju zavarovalne
Pogodbe sklene zavarovalno pogodbo pri drugi zavarovalnici,
^ora
ta zavarovalnica, če je vedela za prejšnje zavarovanje,
0
novem zavarovanju takoj obvestiti državni organ, ki vodi
Evidenco o zavarovanjih. Zavarovanje se sklepa s pogodbo,
^tere sestavni del so zavarovalni pogoj. Zavarovalnice bodo
korale zavarovalne pogoje za zavarovanja, ki so obvezna,
, ^edložiti v odobritev ministru za finance. Zavarovalni pogoji
j J®
bi smeli zmanjševati pravic oškodovancev in drugih upravi5
®ncev, ki jih imajo po predloženem zakonu.
. ^orebitne ugovore, ki bi jih zavarovalnice imele proti svojemu
\ ^varovancu
na podlagi zakona ali zavarovalne pogodbe, le^ '6 ne bi smele uveljavljati proti oškodovancem in drugim
r "Pravičencem, temveč samo proti zavarovancu.
^kodovanec in zavarovalnica, ki obravnava odškodninske
*hteve, bo imela pravico do podatkov o zavarovanju
nesreči udeleženih prometnih sredstev in pravico do vpo"6da policijskih, sodnih in upravnih aktov, ki vsebujejo
i kratke o udeležencih in okoliščinah nesreče. Podatki bodo
nko zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro posredovali
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tudi tujim zavarovalnicam, kadar so v nesrečah udeleženi
tujci. Ta pravica oškodovanca in zavarovalnice ima podporo
v smernicah Evropske gospodarske skupnosti, ki imajo za cilj
poenotiti zakonodaje držav Evropske gospodarske skupnosti
o zavarovanju odgovornosti za škode, povzročene z uporabo
motornega vozila.
2. Zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam
nesreče
Zavarovanje potnikov v javnem prometu bo v nesreči poškodovanemu potniku zagotovilo, brez ugotavljanja odškodninske odgovornosti prevoznika, priti do določene zavarovalnine, kar je še posebej pomembno za potnike tistih javnih
prevoznih sredstev, katerih lastniki niso dolžni skleniti zavarovanja proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim
osebam.
Zavarovanja bodo morali skleniti lastniki vseh prevoznih sredstev, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov. Zajeta bodo
prevozna sredstva v cestnem prometu, tirna vozila in zračna
prevozna sredstva, razen TAXI vozil in osebnih vozil z najetim
voznikom.
Zakon naj bi ščitil potnike, ki so poškodovani v javnem prevoznem sredstvu pri vstopanju, prevozu ali pri izstopanju iz
njega.
Zavarovanje naj bi se sklepalo po pogojih za nezgodno zavarovanje. Sklenjeno naj bi bilo za primer smrti, za primer trajne
izgube življenjske zmožnosti ter v primeru začasne nezmožnosti za delo, za izgubo na dohodku in nujne stroške za
zdravljenje. Obveznost zavarovalnice je določena z zavarovalno vsoto, določeno z zakonom, če ni v polici dogovorjena
višja vsota.
Dajatve zavarovalnice (zavarovalnine) iz tega zavarovanja se
vštevajo v škodo tako, da bi bil oškodovanec, kolikor bi škoda
znašala več od sprejete zavarovalnine, upravičen samo do
razlike med celotno škodo in sprejeto zavarovalnino.
Poškodovani v javnem prometu, v primeru njegove smrti pa
upravičenec po pogojih zavarovalnice, bo imel direktni zahtevek proti zavarovalnici.
Če lastnik prevoznega sredstva ne bi sklenil zavarovanja potnikov v javnem prometu, bi bile obveznosti v obsegu, ki ga
krije to zavarovanje iz škodnega sklada pri Slovenskem zavarovalnem biroju.
3. Zavarovnje lastnika motornega vozila proti odgovornosti
za škodo, povzročeno tretjim osebam (zavarovanje
avtomobilske odgovornosti)
Zakon bo določal obveznost lastnikov motornih vozil, da
sklenejo zavarovalno pogodbo z zavarovalnico, ki je registrirana za sklepanje takih zavarovanj pri sodišču v Republiki
Sloveniji.
Po predlogu zakona motorna vozila oboroženih sil niso izvzeta iz obveznega zavarovanja. Za državo, ki odgovarja za
škodo, povzročeno z motornimi vozili oboroženih sil, je bolj
ugodno, da s sklenitvijo zavarovanja prevali riziko za zavarovalnico. Stroške zavarovanja je mogoče natančno predvideti
in njihovo kritje zagotoviti v proračunu, medtem ko so bodoče
odškodnine negotova postavka, ki je ni mogoče natančno
predvideti. Taka rešitev bi bila bolj ugodna tudi za oškodovance. Praviloma je mogoče lažje in hitreje uveljaviti odškodninski zahtevek nasproti zavarovalnici, ki je za to strokovno
usposobljena, kot pa proti državi. To bi doprineslo tudi
k poenotenju obravnavanja oškodovancev in k jasnosti glede
pasivne legitimacije, kar vse ima za posledico večjo pravno
varnost oškodovancev in zavarovancev. Vendar bi bilo
potrebno obvezno zavarovanje motornih vozil oboroženih sil
omejiti na cestna vozila, ki se uporabljajo za osebni in tovorni
transport, ne pa tudi za bojna vozila, ki se lahko samo izjemoma pojavijo na javnih cestah in drugih prometnih površinah.
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Zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo lastnik motornega
vozila povzroči z uporabo motornega vozila tretjim osebam,
obsega škodo zaradi smrti, telesne poškodbe, prizadetega
zdravja, uničenja ali poškodovanja stvari; ne pa tudi škode na
stvareh, prevzetih v prevoz. Motorna in priklopna vozila, katerih lastniki bi morali po tem zakonu skleniti pogodbo o obveznem zavarovanju, so:
- vozila za prevoz oseb, za prevoz stvari in za vleko, ki jih je
po predpisih o registraciji treba registrirati;
- traktorji in druga delovna vozila, ki jih je treba registrirati.
V zakonu mora biti določen krog tretjih oseb, to je tistih oseb,
katerih škode so krite z zavarovanjem. Po predlagani ureditvi
naj bi zavarovalno kritje zajemalo vse oškodovance, razen
voznika vozila, s katerim je bila povzročena škoda ter sklenitelja zavarovanja, lastnika, solastnika in skupnega lastnika
vozila, za škodo na stvareh.
Obveznost zavarovalnice, da poravna škodo, je omejena
z zavarovalno vsoto. Ta je določena z zakonom in je dvojna:
za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega
zdravja ter za škodo zaradi uničenja in poškodovanja stvari.
Namen te določbe je, da ne bi ena vrsta škode, predvsem
škoda na stvareh, izčrpala zavarovalne vsote na račun druge
vrste škode, ki je praviloma večja, njeno ugotavljanje pa
dolgotrajnejše. Zavarovalne vsote so določene v različnih
zneskih glede na obseg rizika, ki izhaja iz uporabe posameznih kategorij vozil. Zavarovalne vsote, ki jih določa zakon, so
višje od zdaj veljavnih, vendar znatno nižje od tistih, ki veljajo
v drugih evropskih državah. Namenu zavarovanja avtomobilske odgovornosti ustreza samo zavarovalna vsota, ki je zadosti visoka, da krije pričakovane škode, razen povsem izjemnih
katastrofalnih škod, ki presegajo normalni riziko obratovanja
vozila. Realno vrednost z zakonom določene zavarovalne
vsote naj zagotavlja določba o valorizaciji.
Zakon bo določil, da imajo zavodi za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje položaj oškodovancev glede
svojih zahtevkov za stroške zdravljenja in druge nujne stroške, nastale v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju
ter za sorazmeren del prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, kar se določi v kapitaliziranem znesku glede na
preostali čas delovne dobe in starost poškodovanca, ki sta
potrebna za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Vendar naj bi bila pravica teh zavodov, da uveljavijo svoje zahtevke pri zavarovalnici, subsidiarna, kar pomeni, da bi se
lahko poplačali iz preostanka zavarovalne vsote potem, ko bi
bila plačana odškodnina neposrednim oškodovancem.
Oškodovanci imajo pravico uveljavljati svoj odškodninski zahtevek neposredno od zavarovalnice, pri kateri je sklenjena
pogodba o zavarovanju avtomobilske odgovornosti (actio
directa), kar je ena od temeljnih značilnosti tovrstnega zavarovanja.
Obveznost zavarovalnice in drugih odgovornih oseb (povzročitelja škode, lastnika vozila, s katerim je bila škoda povzročena) je nerazdelna. Zavarovalnica sme nasproti oškodovancu uveljavljati samo tiste ugovore, ki bi jih imela odgovorna oseba sama (sokrivda, preti ranost zahtevka, pravno
nezavarovana škoda ipd.), ne more pa uveljavljati ugovorov, ki
jih ima nasproti svojemu zavarovancu, ker ni ravnal po predpisih ali po pogodbi. V takih primerih, ki jih določajo zavarovalni pogoji, ima zavarovalnica pravico regresa nasproti
odgovorni osebi.
V primerih, določenih z zavarovalnimi pogoji, vstopi zavarovalnica, ki je izplačala odškodnino oškodovancu, v njegove
pravice nasproti odgovorni osebi.
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti obsega tudi škode,
povzročene z vozilom, ki ga je upravljala nepooblaščena
oseba.
Zavarovanje traja za zavarovalno dobo, določeno v pogodbi,
vendar pa preneha veljati s potekom tekočega zavarovalnega
leta, če je vozilo spremenilo lastnika.
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Če pride do škode, povzročene z zavarovanim vozilom v tujini,
mora zavarovalnica povrniti škodo tretji osebi do višine, dolo- ice
čene s predpisi o obveznem zavarovanju države, v kateri je kvid
nastala škoda.
i, i®
■ika i
Zakon bo predpisal tudi dolžnost oseb, ki prijajajo na teritorij »Sto
Republike Slovenije s tujimi motornimi vozili ali zračnimi
plovili, da se ob prihodu izkažejo z veljavno mednarodno 2av
listino o sklenitvi zavarovanja proti odgovornosti. Taka listina Jdgoi
mora jamčiti kritje škode najmanj do višine, v naši državi
predpisane zavarovalne vsote.
astn
Sr
ia,
Pooblastilo za izvajanje nadzora te obveznosti bo imela poli- i je ;
cija.
»ode
bvez
V skladu z načelom varstva oškodovanca bo zakon predpisal lgo\
tudi garancijo Slovenskega zavarovalnega biroja za vse
obveznosti, ki izhajajo iz mednarodno priznanih dokumentov ivez
o zavarovanju odgovornosti lastnika motornega vozila ozi- lju
roma zračnega plovila. Oškodovanci bodo torej lahko vložili i'sjen
svoje odškodninske zahtevke, ki izhajajo iz odgovornosti voz- foseb
nika vozila s tujo registracijo, neposredno pri Slovenskem
zavarovalnem biroju. Tako ureditev je potrebno predvideti
tudi v primeru nezavarovanega tujega vozila.
V.PR
4. Škodni sklad

)bve2
Zakc
Za plačilo škod, ki jih oškodovancem povzročijo zaradi smrt). gFR
telesne poškodbe ali prizadetega zdravja vozniki neznani" La U|
vozil, se bo pri Slovenskem zavarovalnem biroju ustanovil ,0stm
škodni sklad.
iem c
fce oc
Iz tega sklada naj bi se krile tudi škode, ki jih povzročijo
motorna vozila in priklopniki, ki so bila v času škodnega
^
^
dogodka nezavarovana in zavarovalnine potnikov za1!akon
poškodbe, ki bi jih utrpeli pri nesreči z nezavarovanim javni" tbst0i
prevoznim sredstvom.
|friern
no
ovalni
S škodnim skladom naj bi upravljal Slovenski zavarov.... _ *f rno<
biro. Sredstva sklada bi se zbirala na posebnem računu »t
prispevkov vseh članic biroja. Višino sredstev naj bi dolofi"
minister za finance.
h ^ 'tali
Slovenski zavarovalni biro bi za likvidacijo odškodninski" i prQr
pror
zahtevkov lahko pooblastil eno izmed svojih članic-zavaf' %avr
valnic. Za plačilo škode naj bi odgovarjal Slovenski zavaroj tekate
valni biro. V primeru, da odškodninski zahtevek, kljub popoi"'t
0s
dokumentaciji, ni likvidiran v 60-ih dneh, lahko oškodovane0 |aje n,
vloži tožbo zoper Slovenski zavarovalni biro.

Zavarovalni biro bi odgovarjal za škode, povzročene po ne*; ®me
nanih motornih vozilih in prikolicah do zavarovalne vsote, K ^ grJ
je na dan škodnega dogodka veljala za osebne avtomobile. l1° osti z
škode, povzročene po nezavarovanih motornih vozilih in P' ' o0(o(
kolicah pa do zavarovalne vsote, na katero bi lastnik na d®%rnos
škodnega dogodka moral skleniti zavarovanje avtomobilski^
,
odgovornosti. Enako velja za vozila v javnem prometu, z !prim«
katera ni sklenjeno zavarovanje potnikov v javnem prometu iveder

Iz škodnega sklada bi se poplačali odškodninski zahtevkjpredl
zaradi smrti, telesnih poškodb, prizadetega zdravja in sic®™rnu t
v primeru, če je bila škoda povzročena z neznanim motorni^io, i
in priklopnim vozilom. V primeru, če je bila škoda povzroče^avi
s prevoznimi sredstvi, ki v nasprotju s predpisi niso
ze
zavarovana, pa naj bi bila krita tudi škoda zaradi poškodb r
stvari.
! uga
*upnc
Organizacije zdravstvenega, invalidskega in pokojninske<J®varo\
zavarovanja, kakor tudi druge organizacije, ki so kakork"7>jnižj«
plačale neposrednemu oškodovancu škodo ali njen del, ""°obr£
ne bi imele pravice uveljavljati svojih zahtevkov proti slove"^niste
skemu zavarovalnemu biroju. Ta sredstva naj bi bila nam®*aj to
njena izključno žrtvam.
Zbliža
V primeru, da se ugotovi neznano motorno ali priklop"*}*1 kritj
iKfotorn
vozilo, s katerim je bila povzročena škoda, ima SlovenST
zavarovalni biro pravico do povračila izplačane škode r0 acije
zavarovalnice, kjer je bilo tako vozilo zavarovano. Poleg P 'f':i, ko
kateri

poroče valeCr—
>roč(

ce do povračila izplačane škode, uveljavlja tudi stroške
kvidacije in obresti. Pravico do povračila ima tudi v primerih,
je škodo povzročilo nezavarovano vozilo in sicer od lastika motornega vozila in prikolice ter od osebe, ki odgovarja
S škodo.
''Zavarovanje odgovornosti lastnika zračnega plovila proti
Dovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam
stnik v Republiki Sloveniji registriranega letala in helikop"ja, naj bi sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo,
< je z letalom povzročena tretjim osebam. Odgovornost za
{kodo potnikov v letalu s tem zavarovanjem ne bi bila krita. Ta
'veznost naj ne bi veljala za zračna plovila oboroženih sil.
Zgovornost zavarovalnice je omejena z zavarovalno vsoto.
veznost za sklenitev zavarovanja po predlaganem zavaroiju bi zadela tudi tuja letala, če povrnitev škode ne bi bila
'sjena z mednarodno pogodbo ali ne bi bila dana za to
| Osebna varščina.
i
V. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED ZAKONODAJE
Zvezna zavarovanja v prometu so bila do sedaj urejena
'Zakonu o sistemu premoženjskih in osebnih zavarovanj, Ur.
i SFRJ 17/90 z dne 23. marca 1990. Obvezna zavarovanja so
I 'la urejena na zadovoljivi ravni, vendar z nekaterimi posebnostmi, med katerimi velja omeniti zavarovanje potnikov v javism prometu proti posledicam nesreče in zavarovanje letalj ta odgovornosti.
\ M sestavi obravnavanega predloga za izdajo zakona in tez za
n lakon o obveznih zavarovanjih v prometu se je izhajalo iz
[^stoječega, zgoraj navedenega zakona ob upoštevanju
fnernic Evropske gospodarske skupnosti, ki se nanašajo na
(Oenotenje zakonodaje s področja zavarovanja proti odgovornosti lastnika motornega vozila za škode, nastale z upoII 'bo motornega vozila.
Udalje je bil opravljen primerjalni pregled nemške, avstrijske
;h i italijanske zakonodaje s področja obveznega zavarovanja
..'prometu. Od navedenih zakonodaj se predlog za izdajo
0. bravnavanega zakona najbolj približuje nemški zakonodaji.
nj ^katere razlike so posledica upoštevanja smernic Evropske
jO fospodarske skupnosti, ki so novejše od pozitivne zakono"aje navedenih držav.
Smernice Evropske gospodarske skupnosti
Wi smernici Ministrskega sveta Evropske gospodarske skupiti z dne 24. aprila 1972, ŠT. 166 (72/166 CEE) sledi predlog
določbah, katera vozila morajo biti zavarovana proti odgo'Ornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam. Učinki zavaro'jajnja se morajo raztezati tudi na tujino, pri čemer predlog
u Primerjavi s smernico razširja učinke na vse države, kjer je
ledeno obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.
ivKlpredlogom je tudi zadoščeno zahtevi, da mora biti nacionalcetetnu biroju zelene karte (Slovenski zavarovalni biro) omogoliiiteno, da v tujino posreduje podatke o zavarovanju v naši
jn^žavi registriranega vozila, kamor sodijo podatki, ki jih vseuiltoje zelena karta.
n'ruga smernica Ministrskega sveta Evropske gospodarske
kupnosti z dne 29. 12.1983, št. 5 (N 84/5/CEE) uvaja obvezno
Bgfivarovanje odgovornosti tudi za škode na stvareh in določa
najnižje zavarovalne vsote, kar je v predlogu upoštevano. Ker
fiah obravnavanem predlogu določa najnižje zavarovalne vsote
refl^nister za finance, bo potrebno drugo smernico upoštevati
m^aj toliko, da se bodo vsote, če že ne izenačile, pa vsaj
Zbližale zahtevanim zneskom.
prt«
T kritje škod, povzročenih z nezavarovanimi in neznanimi
iKjotornimi vozili zahteva smernica ustanovitev posebne orga0U;"^acije z namenskimi sredstvi. Predlog v celoti sledi smerpr»'ci
■oi, ko predvideva ustanovitev posebnega škodnega sklada,
katerim bo upravljal Slovenski zavarovalni biro. To je tudi
eC

vroče valeč

ena od največjih sprememb v primerjavi z dosedanjim zakonom.
Predlog prav tako sledi zahtevi, da se učinki zavarovanja
raztezajo tudi na družinske člane sklenitelja zavarovanja, ko
gre za škode zaradi smrti ali telesnih poškodb. Predlog izključuje iz zaščite samo voznika motornega vozila.
V tretji smernici Sveta Evropske gospodarske skupnosti z dne
14. maja 1990, št. 232 (N90/232/CEE) se zahteva, da se z zavarovanjem krije tudi škoda potnikov v zavarovanem vozilu, kar
predlog upošteva. Smernica širi pravice oškodovancev, ki so
utrpeli škodo od nezavarovanih ali neznanih vozil. Odgovornost organizacij, ki plačujejo te škode, je postala primarna.
Države morajo udeležencem prometne nesreče omogočiti, da
na enostaven in hiter način pridejo do zavarovalnih podatkov
povzročitelja.
2. Zakonodaja tujih držav
a) Nemčija regulira obvezna zavarovanja v Zakonu o obveznem zavarovanju za imetnike motornih vozil od 5. aprila 1965
(BG BI I S213) s sedmimi spremembami v letih 1968-1983.
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti ni obvezno za vsa
tista vozila, katerih lastniki so ekonomsko tako močni, da so
sami zadosten garant za plačilo povzročenih škod. Sem
sodijo vozila zveznih in deželnih državnih organov, nemške
vojske ipd... Predlog predvideva obvezno zavarovanja za vsa
motorna vozila, s tem je položaj oškodovanca boljši, saj
škodne primere obravnava in plačuje škode specializirana
organizacija - zavarovalnica.
Predpisan je nadzor državnih organov pri določanju zavarovalnih tarif in pogojev. Predlog razen nadzora ministra za
finance nad zavarovalnimi pogoji ne predvideva, ker je
področje državnea nadzora nad zavarovalnicami predvideno
v Predlogu za izdajo zakona o zavarovalnicah.
Zakon vsebuje tudi nekatere materialno-pravne predpise
s področja zavarovalne pogodbe. V predlogu so tovrstne
določbe minimalne, ker v Republiki Sloveniji to področje
ureja Zakon o obligacijskih razmerjih.
Sredstva škodnega sklada so predvidena in namenjena poleg
namenov, ki jih določa predlog, tudi za škode, ki jih povzročijo vozniki namenoma. Po predlogu naj bi take škode plačevale zavarovalnice. Pravica tujih državljanov do terjatve proti
škodnemu skladu so vezane na reciprociteto države, iz katere
je oškodovanec. Predlog pravice tujcev izenačuje z državljani
Republike Slovenije, ker je taka ureditev skladna z najnovejšimi intencijami v Evropski gospodarski skupnosti.
b) Avstrija je 4. junija 1987 sprejela Zvezni zakon o zavarovanju avtomobilske odgovornosti (BG B11987/296), ki se nanaša
na tista zavarovanja, ki so po Zakonu o motornih vozilih iz leta
1967 BG BI Nr. 267 in po Zakonu o prevozu nevarnih tovorov
po cesti, obvezna. Zakon uvaja kontrolo države na sektorju
zavarovalnih tarif in pogojev.
Zavarovana morajo biti vsa vozila, vključno z mopedi, izvzeta
pa so vozila državnih organov.
Najnižje zavarovalne vsote so določene z zakonom, minister
za finance pa jih lahko dviguje v skladu s potrebo po realni
zaščiti oškodovancev.
Pomemben je Zakon o razširjeni zaščiti žrtev v prometu (BG
BI 322/77, novela BG BI 291/87), ki ureja odškodovanje žrtev
v prometu za škodo, povzročeno po neznanih in nezavarovanih vozilih ter vozilih na črni vožnji. V začetku zelo omejene
pravice oškodovancev se postopoma širijo, vendar še niso
dosegle obsega, kot jih predvideva predlog. Nikakršnih pravic
pa v navedenem zakonu nimajo tujci, z izjemo delavcev na
začasnem delu, ki med delom bivajo v Avstriji.
c)ltalija ima obvezna zavarovanja urejena z Zakonom o zavarovanju civilne odgovornosti, izhajajoče iz prometa vozil na
motorni pogon in plovil (zakon 24. 12. 1969, št. 990, Ur. I.
2 z dne 3. 1. 1970).
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Italija je ena od maloštevilnih držav, kjer morajo lastniki
motornih čolnov in drugih vodnih plovil skleniti zavarovanje
proti odgovornosti za škodo, ki jo povzročijo tretjim osebam
zaradi smrti ali telesne poškodbe. Zakon izključuje iz zavarovanja široko paleto oseb, od zakonca do daljnih sorodnikov,
kar bo italijanski zakonodajalec v prihodnje moral spremeniti.
Škodni sklad, v katerega prispevajo del premije, ki ga določi
minister za industrijo, vse zavarovalnice, je namenjen tudi za
plačilo škod, ki bi jih morale plačati zavarovalnice, ki so prišle
v stečaj.

5. člen
Lastnik mora zavarovanje, ki je obvezno po tem zakonu,
skleniti pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje teh
zavarovanj pri pristojnem sodišču v Republiki Sloveniji.
Zavarovalnica je dolžna skleniti pogodbo o zavarovanju pod
pogoji, po katerih sklepa takšna zavarovanja.
6. člen

Sicer pa italijanski zakon vsebuje številne določbe obligacijskega prava s področja zavarovalnega in oškodninskega
prava ter določbe o državnem nadzoru nad zavarovalnicami,
ki se ukvarjajo z obveznimi zavarovanji.

Določbe zavarovalnih pogojev za zavarovanja, ki so obvezna
po tem zakonu, s katerimi se zmanjšujejo pravice oškodovancev in potnikov v javnem prometu, določene s tem zakonom,
so brez pravnega učinka.

BESEDILO ČLENOV

Zavarovalnica mora zavarovalne pogoje pred začetkom njihove uporabe predložiti v odobritev ministru za finance, če ta
v 30-ih dneh ne sporoči svoje odločitve, lahko zavarovalnica
začne uporabljati predložene zavarovalne pogoje.
7. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
S tem zakonom se uvajajo naslednja obvezna zavarovanja
v prometu:
1. Zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam
nesreče;
2. Zavarovanje lastnika motornega vozila proti odgovornosti
za škodo, povzročeno tretjim osebam (zavarovanje avtomobilske odgovornosti);
3. Zavarovanje lastnika zračnega plovila proti odgovornosti za
škodo, povzročeno tretjim osebam;
2. člen
Lastnik prevoznega sredstva mora zavarovanje, ki je po tem
zakonu obvezno, skleniti, predno začne prevozno sredstvo
uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je
vozilo v uporabi.
Če je za prevozno sredstvo predpisana registracija, sme
državni organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje šele potem, ko lastnik prometnega sredstva predloži
dokaz o sklenjenem zavarovanju, ki velja za najmanj toliko
časa, kolikor bo veljalo prometno dovoljenje.
3. člen
Voznik mora imeti potrdilo o sklenjenem zavarovanju, kadar
uporablja prometno sredstvo v prometu, pri sebi in ga mora
pokazati na zahtevo državnega organa, pristojnega za kontrolo prometa.
Če se voznik ne izkaže s potrdilom, mu mora državni organ
preprečiti nadaljnjo uporabo prometnega sredstva v prometu.
Voznik mora sam poskrbeti za varnost vozila in tovora.
Ob prometni nesreči mora voznik dati osebne podatke in
podatke o zavarovanjih, ki so obvezna po tem zakonu, vsem
udeležencem v prometni nesreči, ki bi lahko imeli zahtevke iz
teh zavarovanj.
4. člen
Če zavarovalnica ugotovi, da je lastnik prevoznega sredstva
prenehal izpolnjevati obveznosti iz zavarovalne pogodbe in je
ta zato prenehala veljati, obvesti o tem državni organ za
kontrolo prometa, ki mora lastniku oziroma uporabniku, če se
ne izkaže z zavarovanjem, sklenjenim pri drugi zavarovalnici,
odvzeti registrske tablice.
Kadar po prenehanju zavarovalne pogodbe sklene lastnik
prevoznega sredstva zavarovalno pogodbo pri drugi zavarovalnici, mora zavarovalnica o tem novem zavarovanju, če je
vedela za prejšnje zavarovanje, takoj obvestiti državni organ,
ki vodi evidenco o zavarovanjih.
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Zavarovalnica nasproti oškodovancu ali potniku v javnem
prometu ne more uveljavljati ugovorov, ki jih ima proti svo;
jemu zavarovancu, ker ta ni ravnal po zakonu, zavarovalni
pogodbi ali zavarovalnih pogojih.
V primerih, določenih z zavarovalno pogodbo ali zavarovalnimi pogoji ima zavarovalnica, ki je poravnala škodo oškodovancu ali plačala zavarovalnino, pravico uveljavljati povračil0
izplačanih zneskov, skupaj z obrestmi in stroški, od sklenitelja
zavarovanja in od odgovorne osebe.
8. člen

Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo osebne podatke,
potrebne za sklepanje zavarovanj in za likvidacijo odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovanj, obveznih po tel" sk
zakonu, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov i" pr
posebnimi predpisi o zbirkah podatkov s področja zavarovanja.

Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro vzpostavijo'
vodijo in vzdržujejo:
1. zbirko podatkov o zavarovancih
2. zbirko podatkov o škodnih dogodkih
3. zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višin6 la
Pr<
odškodnine
"ji
e
V zbirki podatkov iz 1. točke drugega odstavka tega člena s
zbirajo naslednji osebni podatki:
^o
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasn" nik
prebivališče zavarovanca
2. ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanj0' 1.
zavarovalni predmet in zavarovalno kritje
jn i

V zbirki podatkov iz 2. točke drugega odstavka tega člena s® ter
zbirajo naslednji osebni podatki:
3. i
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasnfK
|
n
prebivališče, državljanstvo v škodnem dogodku udeležem jn f
oseb in prič
5. t
2. kazniva dejanja in prekrški v zvezi s škodnim dogodkom ske
3. vrsta škodnega dogodka
<
4. kraj in čas škodnega dogodka
°pr
5. ocena škode v škodnem dogodku
V zbirki podatkov iz 3. točke drugega odstavka tega člena 5J7a ^
zbirajo naslednji podatki:
rem
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasna t
prebivališče zavarovanca in oškodovanca, ki se mu presojal
zavarovalno kritje
ii sc
2. predhodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesni'
poškodb, trajanje zdravljenja in posledice za oškodovanca £a p
3. dohodki zavarovanca in oškodovanca
,i|j n
4. upokojitve (redne in invalidske), prekvalifikacije in stopn)'oset
invalidnosti
Obra

poročevalk Pot

5. stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in otropedske pripomočke
Osebni podatki iz tretjega, četrtega in petega odstavka se
zbirajo na naslednji način:
1. neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo
2. od drugih oseb (prič škodnega dogodka)
3. podatki iz tretjega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi
Iz zbirlt podatkov posameznih zavarovalnic in Slovenskega
zavarovalnega biroja
4. podatki iz četrtega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi
iz zbirk podatkov Ministrstva za notranje zadeve, iz 2. točke
četrtega odstavka tega člena pa tudi iz zbirk podatkov pravosodnih organov
5. podatki iz petega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi:
~ podatki iz 2. in 5. točke iz zbirk podatkov zdravstvenih
ustanov
- podatki iz 3. točke iz zbirk podatkov delodajalca, Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in centrov za socialno delo občin
- podatki iz 4. točke iz zbirk podatkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Kadar zavarovalnica oziroma Slovenski zavarovalni biro zbira
Podatke o posamezniku iz že obstoječih zbirk podatkov,
o tem ni dolžna obvestiti posameznika, na katerega se podatki
nanašajo.
Organi, organizacije in posamezniki, ki imajo podatke oziroma zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov, morajo te
Podatke na zahtevo posredovati zavarovalnici oziroma Slovenskemu zavarovalnemu biroju.
Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro lahko podatke iz
tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena posredujejo
tuji zavarovalnici ali tujemu zavarovalnemu biroju, če je bil
v prometni nesreči udeležen tuj državljan.
Podatke iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena
lahko uporablja tudi oškodovanec za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov in zahtevkov iz zavarovanja potnikov v javhem
Prometu.
H. ZAVAROVANJE POTNIKOV V JAVNEM PROMETU PROTI
POSLEDICAM NESREČE
9. člen
Lastniki vozil, ki se uporabljajo za prevoz potnikov v javnem
Prometu, morajo skleniti pogodbo o zavarovanju potnikov
^ v javnem prometu proti posledicam nesreče.
Pogodbo iz prvega odstavka tega člena morajo skleniti lasttlki:

1

• 1. avtobusov, s katerimi se opravlja javni prevoz v domačem
In mednarodnem linijskem ali zunajlinijskem prometu;
2. avtobusov, s katerimi se opravlja prevoz na delo in z dela'
'ter avtobusov turističnih organizacij za prevoz turistov;
3. tirnih vozil;
'4. letal, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov na rednih
'In posebnih linijah ali z izrednimi prevozi;
5. turističnih letal, ki se uporabljajo za krajše lete in panoramske prelete ter najemnih letal, ki se dajejo v najem s pilotom;
6. drugih vozil, ne glede na vrsto pogona, s katerimi se
opravlja javni prevoz proti plačilu.
1

10. člen
?a potnika v javnem prometu se šteje oseba, ki potuje v katerem od prevoznih sredstev iz 9. člena tega zakona, ne glede
M to, ali ima za potovanje veljavno vozovnico ali ne, kakor
tudi oseba, ki ima pravico do brezplačne vožnje, razen oseb,
|.ki so zaposlene na prevoznem sredstvu.
?a potnika se šteje tudi oseba, ki vstopa v prevozno sredstvo
,aii med potovanjem ali po njem izstopa iz njega, kakor tudi
Oseba, ki je pred vstopom ali po izstopu poškodovana zaradi
obratovanja prevoznega sredstva.
poročevalec

11. člen
Potnik v javnem prometu oziroma upravičenec v primeru
potnikove smrti, imata pravico zahtevati plačilo zavarovalnine
direktno od zavarovalnice. Njena obveznost se določa
v skladu z določili zavarovalne pogodbe, sklenjene na podlagi
zavarovalnih pogojev za nezgodno zavarovanje. Obveznost je
omejena z zavarovalnimi vsotami,'ki veljajo na dan zavarovalnega primera, če niso v zavarovalni pogodbi dogovorjene
višje vsote.
12. člen
Najnižje zavarovalne vsote, na katere mora biti sklenjeno
zavarovanje potnikov v javnem prometu, so:
- za primer smrti
SIT 500.000,00
- za primer trajne izgube splošne
zmožnosti (invalidnosti)
SIT 1.000.000,00
- v primeru začasne nezmožnosti za delo
za povračilo izgubljenega dohodka in nujno
potrebnih stroškov zdravljenja
SIT 250.000,00
Zavarovalne vsote iz prejšnjega odstavka se zvišajo za enak
odstotek, kot znaša zvišanje maloprodajnih cen po ugotovitvi
Zavoda za statistiko Republike Slovenije vsakokrat, ko zvišanje preseže 10%. Zvišanje objavi Urad za zavarovalni nadzor
pri Ministrstvu za finance v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Če je potnik ali drugi upravičenec utrpel večjo škodo, kot je
znašala zavarovalnina, ki jo je prejel iz tega zavarovanja, ima
proti osebi, ki je odgovorna za škodni dogodek, ali njeni
odgovorni zavarovalnici, pravico le do zahtevka za preostanek pravno priznane škode. Potniku ali drugemu upravičencu, kateremu je odgovorna oseba ali njena zavarovalnica
povrnila vso škodo, ugasne pravica do zavarovalnine iz zavarovanja potnikov v javnem prometu do višine izplačane odškodnine.
14. člen
Če lastnik ni sklenil zavarovanja potnikov po tem zakonu,
odgovarja za plačilo zavarovalnine potniku ali drugemu upravičencu Slovenski zavarovalni biro v skladu z zavarovalnimi
pogoji, po katerih sklepajo ta zavarovanja zavarovalnice. Biro
ima od lastnika nezavarovanega vozila pravico zahtevati
povračilo izplačane zavarovalnine z zamudnimi obrestmi in
stroški.
III. ZAVAROVANJE LASTNIKA MOTORNEGA VOZILA PROTI
ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO TRETJIM
OSEBAM
15. člen
Lastnik motornega in priklopnega vozila mora skleniti
pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo z uporabo vozila povzroči tretjim osebam zaradi smrti, telesne
poškodbe, prizadetega zdravja, uničenja in poškodovanja
stvari (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje avtomobilske
odgovornosti), razen proti odgovornosti za škodo na stvareh,
ki jih je sprejel v prevoz.
16. člen
Motorna in priklopna vozila po tem zakonu so vozila za prevoz
oseb, za prevoz stvari in za vleko ter delovna vozila in traktorji,
ki morajo imeti po predpisih o registraciji prometno dovoljenje, ki se izdaja na podlagi tehničnega pregleda.
Registracija se lahko opravi po predložitvi dokaza o sklenjeni
zavarovalni pogodbi za čas trajanja registracije. Zavarovanje
mora biti sklenjeno tudi pred izdajo preizkusnih tablic za čas
njihove veljavnosti.
Določbe tega zakona o zavarovanju avtomobilske odgovorno27

sti se nanašajo tudi na motorna vozila oboroženih sil, ki se
uporabljajo v cestnem prometu.
17. člen
Pravice do odškodnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti nimajo:
1) voznik vozila, s katerim je bila povzročena škoda;
2) sklenitelj zavarovanja, lastnik, solastnik in skupni lastnik
vozila, s katerim je bila povzročena škoda, in sicer za škodo
na stvareh.
18. člen
Z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti so kriti tudi
odškodninski zahtevki zavodov za zdravstveno, pokojninsko
in invalidsko zavarovanje za stroške zdravljenja in druge
nujne stroške, nastale v skladu s predpisi o zdravstvenem
zavarovanju ter za sorazmeren del prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, kar se določi v kapitaliziranem
znesku glede na preostalo delovno dobo in starost poškodovanca, ki sta potrebni za pridobitev pravice do starostne
pokojnine, vendar šele po poplačilu odškodninskih zahtevkov
ostalih oškodovancev in do višine zavarovalne vsote.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so kriti tudi subrogacijski
zahtevki zavarovalnic za izplačane stroške iz dodatnega
zdravstvenega zavarovanja.
Kritje zahtevkov po prvem in drugem odstavku tega člena se
nanaša na izplačane stroške osebe, kateri mora zavarovalnica
na podlagi tega zakona povrniti škodo in sicer v deležu
odškodninske odgovornosti svojega zavarovanca.

Zavarovalnica, ki v primeru iz prejšnjega odstavka povrne
škodo, vstopi v pravice oškodovanca nasproti osebi, ki je
odgovorna za škodo in sicer za izplačano odškodnino
z obrestmi in stroški.
22. člen
Če se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik motornega
vozila, preidejo pravice in obveznosti iz pogodbe o zavarovanju automobilske odgovornosti na novega lastnika in trajajo
do poteka tekočega zavarovalnega leta.
23. člen
Zavarovalnica, pri kateri je zavarovana avtomobilska odgovornost, mora škodo, ki je bila povzročena v tujini, plačati do
višine določene s predpisi o zavarovanju avtomobilske odgovornosti tiste države, v kateri je nastala škoda.
24. člen
Voznik motornega vozila, registriranega v tujini, za katero
mora biti po tem zakonu sklenjeno zavarovanje avtomobilske
odgovornosti, mora pred vstopom v Republiko Slovenijo
pokazati veljavno mednarodno listino o sklenitvi zavarovanja
avtomobilske odgovornosti, ki velja za območje Republik®
Slovenije. Mednarodno listino lahko nadomešča registrska
tablica. Mednarodne listine, ki se štejejo za veljavne in vozila
s tujo registracijo, pri katerih nadomešča veljavno mednarodno listino registrska tablica, določi Slovenski zavarovalni
biro.
25. člen

Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti je omenjena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan
škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena višja vsota. Najniža zavarovalna vsota, na katero mora
biti sklenjeno zavarovanje, znaša:

Če voznik v tujini registriranega motornega vozila ne pokaže
veljavne mednarodne listine o sklenjenem zavarovanju avto;
mobilske odgovornosti ali na vozilu ni registrske tablice, ki
nadomešča mednarodno listino, mora tako zavarovanje,
z veljavnostjo za čas bivanja v državi, vendar ne za manj kot 15a
dni, skleniti pri slovenski zavarovalnici, ki je registrirana z
sklepanje zavarovanj, ki so po tem zakonu obvezna. Če vozni*
te obveznosti ne opravi pred vstopom v državo, se ga z vozilom na meji zavrne.

a) za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega
zdravja

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti voznikov motorni11
vozil s tujo registracijo po tem in prejšnjem členu izvaja
policija.

19. člen

- za avtobuse in tovorna vozila
SIT 60.000.000,00
- za druga motorna vozila:
SIT 30.000.000,00
- za motorna vozila, ki prevažajo nevarne tovore
SIT 120.000.000,00
b) za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari
- za avtobuse in tovorna vozila
SIT 40.000.000,00
- za druga motorna vozila:
SIT 20.000.000,00
- za motorna vozila, ki prevažajo nevarne tovore
SIT 80.000.000,00
Zavarovalne vsote iz prejšnjega odstavka se zvišajo za enak
odstotek, kot znaša zvišanje maloprodajnih cen po ugotovitvi
Zavoda za statistiko Republike Slovenije vsakokrat, ko zvišanje preseže 10%. Zvišanje objavi Urad za zavarovalni nadzor
pri Ministrstvu za finance v Uradnem listu Republike Slovenije.
20. člen
Oškodovanec lahko zahteva povrnitev škode, ki jo krije zavarovanje avtomobilske odgovornosti, neposredno od zavarovalnice.
Zavarovalnica odgovarja za škodo do višine zavarovalne vsote
nerazdelno skupaj z ostalimi odgovornimi osebami.
21. člen

v
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti zajema tudi škode,
povzročene z vozilom, ki ga je uporabljala nepooblaščena
oseba.
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Če policija pri nadzoru v državi ugotovi, da voznik nima
veljavne mednarodne listine ali potrdila o sklenjenem zavarovanju pri slovenski zavarovalnici, ukrepa po določilih 3. člena
tega zakona.
26. člen
Za škodo, ki je povzročena z motornim vozilom, ki je registrirano v tujini, odgovarja Slovenski zavarovalni biro. Ta lahk"
za obravnavanje zahtevkov pooblasti eno od zavarovalnih
, svojih članic.
27. člen
Oškodovanec, kateremu je bila povzročena škoda z uporab"
motornega vozila, registriranega v tujini, lahko zahtevek za
povrnitev škode vloži pri Slovenskem zavarovalnem biroju a' i
pri katerikoli zavarovalnici, članici biroja.
Če o zahtevku ni odločeno v 60-ih dneh po vložitvi, lahk"
oškodovanec vloži tožbo proti Slovenskemu biroju.
28. člen
Za škodo, ki je povzroči voznik vozila s tujo registracijo,zf
katero je bilo sklenjeno zavarovanje ob vstopu v Republik"
Slovenijo pri zavarovalnici, članici Slovenskega zavarova'*
nega biroja, odgovarja zavarovalnica, pri kateri je bilo zavar"'
vanje sklenjeno.
29. člen
Za škodo, ki io povzroči voznik motornega vozila s tuj1
poročevalec

registracijo, ki ni zavarovano, odgovarja Slovenski zavarovalni biro s sredstvi škodnega sklada.
ez
IV. ŠKODNI SKLAD
30. člen
Za plačilo škod, ki jih oškodovancem povzročijo vozniki nezavarovanih in neznanih motornih vozil ter priklopnikov ter
nezavarovanih zračnih plovil, se pri Slovenskem zavarovalnem biroju ustanovi škodni sklad. Iz škodnega sklada se
plačujejo tudi zavarovalnine potnikom v javnem prometu
zaradi posledic nesreče, če lastnik oziroma uporabnik javnega prevoznega sredstva ni sklenil zavarovalne pogodbe.
31. člen

«
V škodni sklad, namenjen za plačilo obveznosti iz prejšnjega
člena, plačujejo prispevek vse zavarovalnice, ki so registrirane za sklepanje zavarovanj, obveznih po tem zakonu. Višino
najnižjih začetnih sredstev sklada določi minister za finance,
nato pa sklad dopolnjuje sredstva glede na tekoče potrebe, ki
jih Slovenski zavarovalni biro sporoča zavarovalnicam. Prispevek posamezne zavarovalnice je sorazmeren njenemu
deležu v prejšnjem letu sklenjenih zavarovanj avtomobilske in
letalske odgovornosti ter potnikov v javnem prometu v Republiki Sloveniji. Zavarovalnice so dolžne prispevke nakazati
v 15-ih dneh po sprejemu sporočila Slovenskega zavarovalnega biroja.
32. člen
Za obveznosti iz 30. člena tega zakona odgovarja Slovenski
ja zavarovalni biro s sredstvi škodnega sklada. Ta lahko obravia navanje zahtevkov prepusti eni od zavarovalnic, ki plačujejo
i" prispevek v sklad. Zavarovalnica ima v tem primeru pravico
zahtevati od Slovenskega zavarovalnega biroja povračilo stroškov likvidacije.
33. člen
. Oškodvanec, ki mu je bila povzročena škoda in potnik v javnem prometu, ki je utrpel prometno nesrečo, s prometnim
u sredstvom iz 30. člena tega zakona, imata pravico vložiti
e zahtevek pri Slovenskem zavarovalnem biroju.
Oškodovanec ali potnik imata pravico vložiti proti Slovenskemu zavarovalnemu biroju tožbo, če odškodnina ali zavarovalnina ni bila plačana v 60-ih dneh, ko je bil zahtevek vložen.
34. člen
Če povzroči škodo voznik nezavarovanega motornega vozila
ali potnik utrpi prometno nesrečo pri prevozu z nezavarovanim javnim prevoznim sredstvom, odgovarja Slovenski zavarovalni biro tako kot bi odgovarjala zavarovalnica, če bi bilo
sklenjeno zavarovanje in sicer največ do zavarovalne vsote, ki
je bila kot najnižja predpisana na dan škodnega dogodka.
35. člen

37. člen
Slovenski zavarovalni biro ima pravico izplačano odškodnino
ali zavarovalnino, skupaj z obrestmi in stroški, izterjati od
lastnika motornega vozila, za katerega ta ni sklenil zavarovalne pogodbe po določilih tega zakona in od povzročitelja
škodnega dogodka. Lastnik in povzročitelj škodnega
dogodka odgovarjata Slovenskemu zavarovalnemu biroiu nerazdelno.
38. člen
Če neznano motorno vozilo po izplačilu odškodnine izsledijo
in je lastnik ob škodnem dogodku imel sklenjeno zavarovanje
avtomobilske odgovornosti, ima Slovenski zavarovalni biro
pravico od zavarovalnice, pri kateri je bila sklenjena zavarovalna pogodba, izterjati izplačano odškodnino skupaj
z obrestmi in stroški.

V. ZAVAROVANJE LASTNIKA ZRAČNEGA PLOVILA PROTI
ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO TRETJIM
OSEBAM
39. člen
Lastnik v Republiki Sloveniji registriranega zračnega plovila
mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo,
povzročeno tretjim osebam na zemlji.
To zavarovanje ne krije odgovornosti za škodo, ki jo utrpijo
potniki letala.
Tuje zračno plovilo, ki prihaja v zračni prostor Republike
Slovenije mora biti zavarovano za škode in prvega odstavka
tega člena, če ni dana druga varščina za povrnitev škode ali
če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno.
Obveznost iz prvega odstavka tega člena ne velja za zračna
plovila oboroženih sil Republike Slovenije.
40. člen
Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po 39.
členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno
na dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni
dogovorjena višja vsota.
Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti sklenjeno
zavarovanje, znaša za zračna plovila:
a) z maso z do
2000 kg
SIT 50.000.000,00
b) z maso nad
2000 kg do 6000 kg SIT 100.000.000,00
c) z maso nad
6000 kg do 30000 kgSIT 200.000.000,00
d) z maso nad
30000 kg
SIT 400.000.000,00
Za jadralna letala, ultralahka letala in za druga zračna plovila,
če je za
njih predpisana registracija
SIT 20.000.000,00

Če povzroči škodo voznik neznanega motornega vozila,
odgovarja Slovenski zavarovalni biro za škodo, ki je nastala
zaradi smrti, telesne poškodbe ali telesne okvare, vendar
največ do zavarovalne vsote, ki je bila kot najnižja predpisana
na dan škodnega dogodka za osebna vozila.

Zavarovalne vsote iz prejšnjega odstavka se zvišajo za enak
odstotek, kot znaša zvišanje maloprodajnih cen po ugotovitvi
Zavoda za statistiko Republike Slovenije vsakokrat,ko zvišanje preseže 10%. Zvišanje objavi Urad za zavarovalni nadzor
pri Ministrstvu za finance v Uradnem listu Republike Slovenije.

36. člen

41. člen

Organizacija zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega
zavarovanja, zavarovalnice s subgarancijskimi zahtevki, kakor
tudi druge organizacije, ki so neposrednemu oškodovancu
'1 kakorkoli povrnile škodo ali njen del, nimajo pravice do
povračilnega zahtevka proti Slovenskemu zavarovalnemu
!1 biroju iz škodnega sklada, če je škodni dogodek povzročil
voznik neznanega ali nezavarovanega motornega vozila.
poročevalec

Če je škoda povzročena z nezavarovanim zračnim plovilom,
odgovarja Slovenski zavarovalni biro tako, kot bi odgovarjala
zavarovalnica, če bi bilo sklenjeno zavarovanje in sicer največ
do zavarovalne vsote, ki je bila predpisana na dan škodnega
dogodka.
Slovenski zavarovalni biro ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči neznano zračno plovilo.
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42. člen

46. člen

Za škode, ki jih povzročijo nezavarovana zračna plovila, se
uporabljata določbi 36. in 37. člena.

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se za prekršek kaznuje
posameznik, če kot lastnik prevoznega sredstva ne sklene
zavarovanja, ki je po tem zakonu obvezno in če tega zavarovanje ne obnavlja (prvi odstavek 2. člena).

VI. KAZENSKE DOLOČBE

47. člen
Postopek o prekršku se uvede:

43. člen
Z denarno kaznijo najmanj 80.000 SIT se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, če o vsakem, pri njej na novo sklenjenem
zavarovanju, ne obvesti državnega organa, ki vodi evidenco
o zavarovanju (drugi odstavek 4. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 6.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
44. člen

- na predlog državnega organa, ki vodi evidenco o zavarovanjih, za prekršek po 43. členu tega zakona;
- na predlog Slovenskega zavarovalnega biroja za prekršek
po 44. členu tega zakona;
- na predlog državnega organa za kontrolo prometa in zavarovalnice za prekrškp po 45. členu in 46. členu tega zakona.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, če v 15-ih dneh po sporočilu Slovenskega
zavarovalnega biroja ne nakaže prispevka v škodni sklad (31.
člen).

48. člen
Škodni sklad pri Slovenskem zavarovalnem biroju se oblikuje
v 90-ih dneh po uveljavitvi zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.

49. člen
Zavarovalnice uskladijo zavarovalne pogoje z določili tega
zakona v 45-ih dneh po uveljavitvi zakona.
50. člen

45. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se za prekršek kaznuje
pravna oseba, če kot lastnik prevoznega sredstva ne sklene
zavarovanja, ki je po tem zakonu obvezno in če tega zavarovanja ne obnavlja (prvi odstavek 2. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se za prekršek kaznuje
posamezniki ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Določbe tega zakona o najnižjih zavarovalnih vsotah se začnejo uporabljati 90. dan po uveljavitvi zakona.
51. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati členi
od 83. člena do 110. člena zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ št. 17/
90 in 82/90).
52. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
I. TEMELJNE DOLOČBE
V 1. členu so določena zavarovanja v prometu, ki so obvezna.
Lastnik prevoznega sredstva je dolžan vozilo zavarovati, preden ga začne uporabljati. V 3. in 4. členu je določena obveznost državnih organov za registracijo in za kontrolo prometa,
da kontrolirajo obstoj zavarovanj, ki so obvezna. Zavarovalnica je po 4. členu zakona obvezna obvestiti državni organ za
kontrolo prometa o prenehanju zavarovanja, ta pa mora lastniku odvzeti dovoljenje za uporabo vozila in registrske
tablice. V 5. členu je določeno, da morajo biti obvezna zavarovanja sklenjena pri zavarovalnici, ki je registrirana v Republiki
Sloveniji. Tako kot ta določba, so tudi določbe 6. in 7. člena
napisane v zaščito oškodovanca.
Zavarovalni pogoji, ki jih odobrava Ministrstvo za finance, ne
smejo zmanjševati pravic oškodovancev in potnikov v javnem
prometu, ki jim jih daje ta zakon. Morebitne ugovore iz zavarovalne pogodbe zavarovalnica lahko uveljavlja samo proti
sklenitelju zavarovanja. Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro lahko po 8. členu zahtevajo podatke, potrebne za
likvidacijo odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovanj,
obveznih po tem zakonu, od posameznikov, organov in organizacij, ki le-te podatke imajo. Zavarovalnice in Slovenski
zavarovalni biro lahko tovrstne podatke posredujejo tudi
zavarovalnici ali tujemu zavarovalnemu biroju, če je bil v prometni nesreči udeležen tuj državljan. Omenjene podatke
lahko uporablja tudi oškodovanec za uveljavljanje odškodnin30

skih zahtevkov in zahtevkov iz zavarovanja potnikov v javneft
prometu.
II. ZA VAROVANJE POTNIKOV VJA VNEM PROMETU PROTI
POSLEDICAM NESREČE
V 9. členu so navedene vrste vozil, namenjenih za javni prevoz, katerih lastniki morajo skleniti zavarovanje potnikov
v javnem prometu. Iz tega kroga izpadejo taxi osebna vozite
ter vozila, kadar se ta dajejo v najem z voznikom. Potniki v teh
vozilih so dovolj zaščiteni z zavarovanjem avtomobilske odgo■
vornosti. 10. člen opredeljuje potnika v javnem prometu, ki je
zaščiten s tem zavarovanjem. Potnik ima v primeru nesreče
direktni zahtevek proti zavarovalnici. Njegove pravice so
opredeljene z zavarovalno pogodbo za nezgodno zavarovanje. Zavarovalnica mora prevzeti obveznost najmanj do zavarovalnih vsot, ki so v 12. členu določene za primer smrti, ze
primer trajne izgube splošne zmožnosti ter v primeru začasne
nezmožnosti za delo za povračilo izgubljenega dohodka in
nujno potrebnih stroškov zdravljenja. Zavarovalne vsote se
korigirajo zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti. V 1&
členu je sprejet princip, da zavarovalnina, ki jo potnik prejme
iz zavarovanja potnikov v javnem prometu, všteva v odškodnino, če je potnik pri nesreči utrpel večjo škodo od prejete
zavarovalnine. Kadar lastnik ni sklenil obravnavanega zavarovanja, odgovarja po 14. členu za obveznosti Slovenski zavarovalni biro.
poročevalec

III. ZAVAROVANJE LASTNIKA MOTORNEGA VOZILA
To poglavje ureja obvezno zavarovanje, ki ga morajo skleniti
lastniki motornih in priklopnih vozil, s katerim zavarujejo
svojo odškodninsko odgovornost nasproti tretjim osebam,
oškodovancem. 15. člen določa obveznost sklenitve pogodbe
in opredeljuje, katere škode so zavarovane. 16. člen določa,
na katera vozila se nanaša obveznost zavarovanja. 17. člen
določa krog upravičencev do odškodnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti in iz tega kroga izvzema voznika;
kolikor gre za škodo na stvareh, pa tudi sklenitelja zavarovanja ter lastnika, solastnika in skupnega lastnika vozila. 18.
člen določa, da lahko zavodi za zdravstveno, pokojninsko in
invalidsko zavarovanje uveljavijo svoje zahtevke, vendar šele
Po poplačilu odškodninskih zahtevkov ostalih oškodovancev.
19. člen določa najnižje zavarovalne vsote, ločeno za škodo,
ki jo pretrpijo osebe in ločeno za škodo na stvareh, različno za
posamezne kategorije vozil glede na stopnjo rizika njihovega
obratovanja. Določa še način valorizacije zavarovalnih vsot.
20. člen ureja pravico neposredne tožbe oškodovanca proti
zavarovalnici (actio directa). Določa tudi nerazdelno odgovornost zavarovalnice in odgovornih oseb. 21. člen določa
obveznosti in pravice zavarovalnice v primeru, ko pride do
škode z vozilom, ki ga upravlja nepooblaščena oseba. 22. člen
ureja prenos zavarovalnih pravic na novega lastnika vozila.
23. člen ureja obseg obveznosti zavarovalnice, kadar je škoda
povzročena v tujini. 24. in 25. člen urejata obveznost voznikov
tujih vozil, da bodisi dokažejo obstoj veljavnega zavarovanja
bodisi sklenejo zavarovanje ob prihodu v državo. 26. člen
določa, da odgovarja za škodo, povzročeno s tujim vozilom,
Slovenski zavarovalni biro. Določba 27. člena, po kateri lahko
oškodovanec vloži odškodninski zahtevek pri Slovenskem
zavarovalnem biroju ali pri katerikoli zavarovalnici, članici
biroja, olajšuje oškodovancem uveljavljanje odškodnine,
biroju pa daje 60 dni časa za rešitev zahtevka pred vložitvijo
tožbe. 28. člen posebej ureja primer, ko je bilo zavarovanje
tujega vozila sklenjeno ob vstopu v državo, 29. člen pa določa
odgovornost biroja za nezavarovano tuje vozilo.
IV. ŠKODNI SKLAD
Za poplačilo škod, ki jih povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih motornih vozil oziroma zračnih plovil, predlog
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predvideva ustanovitev posebnega škodnega sklada (30. in
41. člen).
Potrebna sredstva za izplačilo teh škod bodo škodnemu
skladu zagotovile zavarovalnice, ki so na teritoriju države
registrirane za sklepanje zavarovanj, ki so po tem zakonu
obvezna (31. člen).
Zaradi ekonomičnosti poslovanja in manjših režijskih stroškov zakon škodnemu skladu ne daje statusa pravne osebe,
pač pa predvideva, da z njegovimi sredstvi namensko upravlja
Slovenski zavarovalni biro.
V skladu z načelom varstva oškodovanca predlog daje slednjemu pravico, da svoj odškodninski zahtevek uveljavlja
neposredno pri Slovenskem zavarovalnem biroju oziroma da
ob neuspešnem predhodnem postopku (33. člen) zoper njega
vloži odškodninsko tožbo. Pri tem je odgovornost Slovenskega zavarovalnega biroja omejena z višino v zakonu predpisane zavarovalne vsote (34. člen).
Predlog daje Slovenskemu zavarovalnemu biroju, ki je izplačal škodo, storjeno po nezavarovanem vozilu oziroma zračnem plovilu, pravico do regresa proti lastniku, ki vozila, zračnega plovila oziroma potnikov ni zavaroval (14., 38. in 42.
člen):
V. ZA VAROVANJE LASTNIKA ZRAČNEGA PLOVILA
Predlog zakona zavezuje lastnika v državi registriranega zračnega plovila kakor tudi tujega, kadar prihaja v zračni prostor
Republike Slovenije, da zavaruje odgovornost za škodo, ki jo
povzroči zračno plovilo. Zavarovana mora biti samo škoda, ki
je povzročena na zemlji. Odgovornost zavarovalnice je omejena z zavarovalno vsoto, ki je določena glede na kategorijo
zračnih plovil, pri čemer se zavarovalne vsote približujejo
zneskom, določenim v Rimski konvenciji.
Izključena pa je odgovornost Slovenskega zavarovalnega
biroja za škodo, ki jo povzročijo piloti neznanih zračnih plovil,
ker je nemogoče ugotoviti kategorijo zračnega plovila (40.
člen) oziroma dejstvo ali je škodo povzročilo plovilo, ki bi
moralo biti registrirano.
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Predlog zakona o NALEZLJIVIH BOLEZNIH - EPA 498
- PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 64. seji dne 13. januarja
1994 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH,

- doc. dr. Božidar VOLJČ, dr. med., minister za zdravstvo,

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

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

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

- prim. mag. Alenka KRAIGHER, dr. med., vodja centra za
nalezljive bolezni v Inštitutu za varovanje zdravja.

Predlog zakona o nalezljivih boleznih
t. u v o D
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zaradi narave nalezljivih bolezni in okužb, ki nastanejo pri
opravljanju zdravstvene dejavnosti (hišne ali nozokomialne
okužbe) vse države urejajo varstvo prebivalstva pred temi
boleznimi s posebnimi predpisi. Prav tako obstajajo na
področju Evropske unije direktive in priporočila, ki se jim
morajo države prilagajati in jih upoštevati.
Predpisi, ki jih je večina razvitih evropskih držav sprejela že
pred drugo svetovno vojno, poleg seznama bolezni določajo
tudi vrste ukrepov in dolžnosti državnih inštitucij (zavodov za
javno zdravstvo, referenčnih laboratorijev) in drugih. Ti predpisi urejajo prijavo, epidemiološko poizvedovanje, laboratorijsko diagnostiko, osamitev, karanteno, cepljenje in varovanje
z zdravili, dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo, obvezne
zdravstvene preglede in vrsto drugih ukrepov.
Navedene ukrepe je treba sproti dopolnjevati, saj se pojavljajo
nove nalezljive bolezni oziroma nova spoznanja za njihovo
preprečevanje in obvladovanje. Tudi Evropska unija izdaja
dopolnila in nove direktive za države članice. V zadnjem času
so pomembne spremembe in dopolnitve ter nove direktive
v zvezi z aidsom in okužbo s HIV, na področju preprečevanja
in obvladovanja nalezljivih bolezni s cepljenjem ter na
področju hišnih (nozokomialnih) okužb.
Po vzorcu zakonodaje evropskih držav (Velika Britanija, Francija, Finska, Švedska, Avstrija, Češka, Madžarska), v Združenih državah Amerike, Kanadi in Avstraliji so v predlaganem
zakonu upoštevana sodobna načela, s katerimi bo na demokratičen način in ob upoštevanju varovanja človekovih pravic
zagotovljeno varstvo prebivalstva Slovenije pred nalezljivimi
boleznimi in hišnimi okužbami.
Spremembe in dopolnitve zakonodaje na področju spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni države članice Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljevanju SZO) objavljajo v publikaciji International Digest of Health Legislation.
V tej publikaciji najdemo dopolnitve in razširitve seznamov
nalezljivih bolezni, ki jih je potrebno prijavljati, in druge
obveznosti.
Področje nalezljivih bolezni urejata v Sloveniji dva zakona, in
sicer zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi
(Ur.l. SRS, št. 18/87), še vedno pa se uporablja tudi zakon
o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo
vso državo (Ur.l. SFRJ, št. 51/84 in 63/90).
Omenjena zakona se v posameznih delih podvojujeta, saj
bivši zvezni zakon, ki je izšel leta 1990, povzema precej določil
iz našega republiškega zakona, izdanega 1987. leta. Zato
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podzakonski predpisi, ki izhajajo iz omenjenih zakonov, niso
več povsem usklajeni.
Republika Slovenija ima na področju preprečevanja nalezljivih bolezni tudi obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnega
zdravstvenega pravilnika, ki je bil ratificiran 1969, dokumentov SZO »Cilji zdravje za vse do leta 2000«, dokumentov, ki
urejajo varovanje življenjskega okolja (npr. Frankfurtska
listina), dokumentov, ki jih pripravlja delovna skupina Alpe-Jadran in posebnih programov SZO, kot so programi izkoreninjenja (eradikacije) otroške paralize, ošpic, mumpsa, prirojenih rdečk ter programi obvladovanja nalezljivih drisk, akutnih okužb dihal in aidsa. Slovenija mora ustrezno zakonsko
urediti tudi preprečevanje in obvladovanje hišnih okužb, ki so
vzročno povezane s procesom zdravljenja (nozokomialnih
okužb).
Odprtost naše meje in sodelovanje z deželami, kjer se številne
nalezljive bolezni pojavljajo v endemično-epidemijski obliki,
ter stalna nevarnost za vnos in pojav bolezni v našo državo
narekujejo, da tako kot druge države s predpisi in skladno
s priporočili SZO uredimo tudi obveznosti in režim v zvezi
z mednarodnim potniškim prometom.
Letno je v Sloveniji evidentiranih od 50.000 do 70.000 zbolelih
za posameznimi nalezljivimi boleznimi in od 40 do 50 epidemijskih pojavov nalezljivih bolezni.
V posameznih letih je zaradi pojava epidemij (kot npr. leta
1989) število zbolelih za nalezljivimi boleznimi preseglo
106.000. Tako je v zadnjih petih letih zbolevnost (morbiditeta)
zaradi nalezljivih bolezni znašala 2178.7 do 3057.9 na 100.000
prebivalcev, umrljivost (mortaliteta) pa je bila med 1.09 in 0.85
na 100.000 prebivalcev.
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni zajema sistematično zbiranje in analiziranje podatkov o številu zbolelih in
umrlih. Podatke dobimo s terenskim preiskovanjem epidemij
in posameznih primerov bolezni, laboratorijsko izolacijo in
z določitvijo povzročiteljev nalezljivih bolezni. Zbiramo
podatke o cepljenjih in o reakcijah po cepljenju, o imunosti za
določene bolezni ter o drugih pomembnih epidemioloških
značilnostih.
Spremembo epidemioloških razmer v zadnjem obdobju
pomeni naraščanje zbolevnosti za aidsom v svetu oziroma
širjenje infekcije s HIV. V našem okolju epidemiološke razmere poslabšuje tudi bližnja vojna in priliv beguncev iz ogroženih območij v Slovenijo.
Opuščanje izvajanja predpisanih ukrepov za preprečevanje
nalezljivih bolezni se lahko takoj ali v kratkem času pokaže
z zbolevanjem posameznikov ali pa celo s pojavom epidemij.
Novejša doktrina pri obvladovanju nalezljivih bolezni nareporočevalec

kuje sodobnejši pristop pri izvajanju ukrepov za spremljanje,
obvladovanje, eliminacijo in izkoreninjenje nalezljivih bolezni.
Zlasti področje obvladovanja hišnih okužb do sedaj v zakonodaji ni bilo ustrezno obravnavano. Zaradi novega pristopa do
tega problema naj bi se število hišnih okužb, povezanih
J zdravljenjem (nozokomialnih okužb) postopoma omejilo.
S tem bi se zmanjšali tudi stroški dodatnega zdravljenja in
število bolnikov s trajnimi okvarami kot posledico prebolele
hišne okužbe.

člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/92 in 13/93). S predlaganim zakonom se
te obveznosti bistveno ne povečujejo. Dodatna sredstva bodo
potrebna za materialne stroške na področju IVZ in ZZV za
laboratorijske preiskave in zdravstveno vzgojno aktivnost.
Zavedati pa se je treba, da pomeni za Slovenijo določene
dodatne finančne obveznosti tudi vključitev v evropski prostor in dosledno spoštovanje mednarodnih norm tudi na
področju obvladovanja nalezljivih bolezni (5. Cilj SZO). Ta
dodatna obveznost v celoti pomeni letno okoli 11 milijonov
SIT iz državnega proračuna.

CILJI IN NAČELA ZAKONA
Zakon bo celovito opredelil naloge v zvezi s preprečevanjem
širjenja in obvladovanjem nalezljivih bolezni, ki so posebnega
pomena za Republiko Slovenijo, in jih uskladil z obveznostmi
iz mednarodnih konvencij in sporazumov, ki jih sprejema
Republika Slovenija.
V predlaganem zakonu ne gre le za enostavno združitev
vsebine obeh doslej veljavnih zakonov, temveč naj bi z njim
določili sodobne pristope k razreševanju problematike nalezljivih bolezni, kot tudi hišnih okužb, ob upoštevanju elementov programov za obvladovanje, eliminacijo in eradikacijo
posameznih bolezni.
Z novim zakonom ne bomo bistveno razširili pravic in dolžnosti fizičnih in pravnih oseb, temveč natančneje strokovno
opredelili in določili obveznosti posameznih nosilcev te dejavnosti.
Določila in obveznosti, ki izhajajo iz zakona, ne bodo posegala v integriteto človekove osebnosti, zagotovljeno je varovanje človekovih pravic v okviru določb 32. in 51. člena Ustave
Republike Slovenije.
V zakonu bodo natančneje opredeljene obveznosti nosilcev
skrbi za zdravje, inštitucij in posameznikov kot tudi potrebna
organiziranost in pooblastila za izvajanje določil zakona.
Seznam nalezljivih bolezni je usklajen s seznamom, ki ga
priporoča SZO. V drugih evropskih državah imajo podobno
zakonsko ureditev, tako da bo mogoče medsebojno primerjanje podatkov in ocenjevanje stanja in razmer.
Zakon je usklajen tudi s predlaganim planom zdravstvenega
varstva Republike Slovenije do leta 2000 (Poročevalec Državnega zbora štev. 15/93), ki povzema vsebino dokumentov kot
so »Cilji SZO, Zdravje za vse do leta 2000«, zaradi česar bo
mogoče spremljati uresničevanje načrtovanih aktivnosti in
ocenjevati oziroma vrednotiti uresničevanje postavljenih ciljev.
V zakonu bo poudarjena medsebojna obveznost obveščanja
in sodelovanje med zdravstvenimi, veterinarskimi organizacijami in inšpekcijskimi ter drugimi organi, uveljavili naj bi torej
medsektorski in interdisciplinarni pristop.
OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
Novi zakon v glavnem ne bo pomenil dodatne obveznosti za
državni proračun razen na področju obvladovanja infekcije
s HIV, programov izkoreninjenja otroške paralize in prirojenih
rdečk, eliminacije ošpic in tuberkuloze, obvladovanja akutnih
okužb dihal in prebavil ter nozokomialnih okužb. Na drugih
področjih zakon namreč ne predpisuje novih nalog, ki jih ne
bi bili izvajali že doslej. Izjema pri tem je le natančnejši nadzor
nad odvzemom in uporabo krvi in drugih tkiv ter organov zapresajanje in nekateri pregledi nosečnic. V vseh teh primerih
pa gre za storitve, ki jih plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje in za nesporno sorazmerno majhen vložek v primerjavi
s koristjo oziroma možnimi stroški, če okužb ne bi pravočasno odkrili, da o škodi za zdravje (prejemnikov tkiv oziroma
organov ter novorojencev v navedenih primerih) ne govorimo.
Preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni je bilo že
doslej naloga države, zagotavljanje sredstev v državnem proračunu za ta namen pa je določeno tudi v drugi in peti alinei 7.
poročevalec

II. BESEDILO ČLENOV
I. Splošne določbe
1. člen
Ta zakon določa nalezljive bolezni, ki ogrožajo zdravje prebivalcev Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nalezljive
bolezni) in hišne ali nozokomialne okužbe, ki nastanejo
v vzročni zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti (v
nadaljnjem besedilu: hišne okužbe) ter predpisuje ukrepe za
njihovo preprečevanje in obvladovanje.
2. člen
Varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi in hišnimi
okužbami obsega sistem družbenih, skupinskih in posamičnih aktivnosti in ukrepov za njihovo preprečevanje, obvladovanje, zdravljenje in odstranjevanje njihovih posledic.
Varstvo prebivalcev pred vnosom nalezljivih bolezni iz tujine
obsega ukrepe, ki jih določajo ta zakon ter mednarodne
zdravstvene in sanitarne konvencije in druge mednarodne
pogodbe, ki jih je sklenila oziroma ratificirala Republika Slovenija.
3. člen
Varstvo prebivalcev pred nalezljivimi boleznimi obsega
splošne in posebne ukrepe za njihovo preprečevanje in obvladovanje.
Splošne ukrepe iz prejšnjega odstavka izvajajo fizične in
pravne osebe ter nosilci družbene skrbi za zdravje.
Posebne ukrepe iz prvega odstavka tega člena izvajajo fizične
in pravne osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, pri
nalezljivih boleznih, ki se lahko prenašajo z živali na ljudi, pa
tudi fizične in pravne osebe, ki opravljajo veterinarsko dejavnost.
4. člen
Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in
hišnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in
zdravje drugih pred temi boleznimi.
Vse fizične in pravne osebe morajo omogočiti opravljanje
zdravstvenega nadzorstva in zdravstvenih pregledov, kot tudi
odvzem potrebnega materiala in izvajanje drugih ukrepov za
varstvo pred nalezljivimi boleznimi in hišnimi okužbami, določenimi s tem zakonom.
5. člen
Naloge Republike Slovenije na področju varstva pred nalezljivimi boleznimi izvajajo Ministrstvo za zdravstvo, Inštitut za
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varovanje zdravja (v nadaljevanju IVZ) in območni zavodi za
zdravstveno varstvo (v nadaljevanju ZZV) v skladu z zakonom
o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92), v primeru
naravnih in drugih nesreč ter v vojni pa tudi organi in enote za
zaščito, reševanje in pomoč v skladu s posebnim zakonom.
Ministrstvo za zdravstvo spremlja gibanje nalezljivih bolezni
v državi in v tujini in o tem obvešča pristojne organe ter
sprejema programe, usklajuje delo in določa ukrepe za izvajanje programov na področju obvladovanja in preprečevanja
širjenja nalezljivih bolezni in epidemij.
IVZ in ZZV spremljajo in proučujejo epidemiološke razmere
nalezljivih bolezni v skladu z obveznostmi, sprejetimi z mednarodnimi sporazumi in v skladu s programi Svetovne zdravstvene organizacije ter na tej podlagi in v skladu s planom
zdravstvenega varstva Republike Slovenije pripravijo programe za preprečevanje, obvladovanje, odstranitev (eliminacijo) in izkoreninjenje (eradikacijo) nalezljivih bolezni.
Programe iz prejšnjega odstavka določi minister za zdravstvo
za posamezno leto ali za daljše obdobje. Program mora določati ukrepe, njihove izvajalce, roke za izvršitev posameznih
nalog ter potrebna sredstva.
6. člen
Ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni,
ki se lahko prenesejo z živali na ljudi (zoonoze), izvajajo
pooblaščeni zdravstveni zavodi v sodelovanju s pristojnimi
organi in organizacijami s področja veterinarstva, obsegajo
pa obvezno vzajemno obveščanje o pojavu in gibanju teh
bolezni ter organiziranje in izvajanje epidemioloških, higienskih in drugih ukrepov za njihovo preprečevanje oziroma
zatiranje.
7.člen
Epidemija nalezljive bolezni je pojav nalezljive bolezni, ki po
številu primerov, času, in kraju nastanka ter številu prizadetih
oseb ni običajen.
Za okuženo območje se po tem zakonu šteje območje, na
katerem je ugotovljen eden ali več virov okužbe in na katerem
so možnosti za širjenje okužbe.
Za ogroženo območje se po tem zakonu šteje območje, na
katero se lahko prenese nalezljiva bolezen z okuženega
območja in na katerem so možnosti za širjenje okužbe.
Epidemijo nalezljive bolezni ter okuženo ali ogroženo
območje razglasi oziroma določi minister za zdravstvo.
8. člen
Nalezljive bolezni, zaradi katerih se izvajajo splošni in posebni
ukrepi iz 3. člena tega zakona, so:
Slovensko strokovno ime:
AIDS
AKTIVNA TUBERKULOZA
AMEBIAZA
AMOEBIASIS
AKUTNA INFEKCIJA DIHAL
PO LOKALIZACIJI IN PO
POVZROČITELJIH
BORELIOZA
BOTULIZEM
BRILL-ZINSERJEVA
BOLEZEN
BRUCELOZA
DAVICA
EHINOKOKOZA
ENTEROBIAZA
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Tuje strokovno ime:
AIDS
TUBERCULOSIS ACTIVA
INFECTIO RESPIRATORIA
ACUTA- ARI

ENTEROKOLITIS PO POVZROČITELJIH
GARJE
GASTROENTEROKOLITIS
PO POVZROČITELJIH
GOBAVOST
GONOREJA IN GONOKOKNE
OKUŽBE
GRIPA
GRIŽA PO POVZROČITELJIH
HEMORAGIČNA MRZLICA
KLAMIDIJSKA OKUŽBA PO
LOKALIZACIJI
KOLERA
KONGENITALNE RDEČKE
SYNDROMA
RUBELLAE
CONGENITALIS
KUGA
LAMBLIAZA
LEGIONELOZA
LEPTOSPIROZA
LISTERIOZA
LIŠMENIAZA
MALARIJA
MENINGITIS PO POVZROČITELJIH
MENINGOENCEFALITIS PO
POVZROČITELJIH
MIKROSPORIJA PO LOKALIZACIJI
MRTVIČNI KRČ
MUMPS
NORICE
AKUTNA OHLAPNA PARALIZA
OKUŽBA S HRANO PO POVZROČITELJIH
OSLOVSKI KAŠELJ
OŠPICE
OTROŠKA PARALIZA
PARATIFUS A, B, C
PEGAVICA
RDEČKE
RUMENA MRZLICA
SEPSA PO POVZROČITELJIH
SIFILIS
SPOLNO PRENESENE BOLEZNI (DRUGE) PO SINDROMIH IN/ALI PO POVZROČITELJIH
STEKLINA
STREPTOKOKNA ANGINA
ŠKRLATINKA
TRAKU LJAVOST
TOKSOPLAZMOZA
TRAHOM
TREBUŠNI TIFUS
TRIHINOZA
TULAREMIJA
VIRUSNI HEPATITIS A
VIRUSNI HEPATITIS B
VIRUSNI HEPATITIS C
VIRUSNI HEPATITIS D
VRANIČNI PRISAD
VROČICA Q

ENTEROCOLITIS
SCABIES
GASTROENTEROCOLITIS
LEPRA
GONORRHOEA

INFLUENZA
DVSENTERIA
.
FEBRIS HAEMORRHAGICA''
VIROSA
CHLAMYDIASIS
[„
CHOLERA

U
I
S
'10

PESTIS
LAMBLIASIS-GIARDIASIS
LEGIONELLOSIS
LEPTOSPIROSIS
LISTERIOSIS
s,
LEISHMANIASIS
!r
MALARIA
MENINGITIS
MENINGOENCEPHALITIS
MICROSPORIASIS

TETANUS
PAROTITIS EPIDEMICA
VARICELLA
FLACCIDAbl
PARALYSIS
l
l
ACUTA
TOXICOINFECTIO ALIMENi,
TARIS -ATI
PERTUSSIS
MORBILLI
'
0
POLIOMYELITIS
PARATYPHUS A, B, C
,
TYPHUS EXANTHEMATICUS| 2
RUBELLA
FEBRIS FLAVA
SEPSIS
SYPHILIS
STD

RABIES
ANGINA STREPTOCOCCICA
SCARLATINA
TAENIASIS
TOXOPLASMOSIS
TRACHOMA
TYPHUS ABDOMINALIS
TRICHINOSIS
TULRAEMIA
HEPATITIS A
HEPATITIS B
HEPATITIS C
HEPATITIS D
ANTRAX
FEBRIS Q

BORRELIOSIS
BOTULISMUS
MORBUS BRILL-ZINSSER

Nalezljive bolezni iz prejšnjega odstavka se glede na njihovo
naravo in ukrepe, potrebne za njihovo preprečevanje in obvladovanje, razvrstijo v skupine s pravilnikom, ki ga izda minister ^
za zdravstvo.

BRUCELLOSIS
DIPHTHERIA
ECHINOCOCCOSIS
ENTEROBIASIS

Če se pojavi nevarnost drugih nalezljivih bolezni, ki bi lahk" (
ogrozile zdravje prebivalcev, lahko Vlada Republike Slovenije ,
odloči, da se zanje uporabijo ukrepi, določeni s tem zakonom ;
O odločitvi mora nemudoma obvestiti Državni zbor.
poročevalec
•1

"krepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolni
9. člen
^tniki,
upravljalci oziroma najemniki stanovanjskih in dru1
objektov ter fizične in pravne osebe, ki izdelujejo oziroma
Majajo živila in predmete splošne uporabe, izvajajo
'ošne ukrepe, s katerimi v skladu s posebnimi predpisi
lotavijajo:
q/\ zdravstveno ustreznost pitne vode ter živil in predmetov
Mošne uporabe;
■ustrezno kakovost zraka v zaprtih prostorih;
'sanitarno tehnično in sanitarno higiensko vzdrževanje javil'1 objektov, sredstev javnega prometa in javnih površin
"jučno s preventivno dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizafio;
r

avnanje z odpadki na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in ne
ovzroča čezmerne obremenitve okolja.
bvezni program preventivne dezinfekcije, dezinsekcije in
atizacije iz 3. točke prejšnjega odstavka določi IVZ.

ir

10. člen
Osebni
ukrepi
za
preprečevanje
in obvladovanje nalezljivih
J
lezni so:
usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje.
'zgodnje odkrivanje virov okužbe in bolnikov z nalezljivimi
)Ajeznimi ter postavitev diagnoze;
'Prijavljanje nalezljivih bolezni in epidemij;
Nepidemiološka preiskava;
1

osamitev (izolacija), karantena, obvezno zdravljenje ter
Oseben prevoz bolnikov;
iS cepljenje (imunizacija in imunoprofilaksa) ter zaščita
Pravili (kemoprofilaksa);
' dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija;
' obvezni zdravstveni pregledi;

13. člen
Osebo, ki jo je poškodovala stekla žival ali je bila v stiku
s steklo živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je stekla,
mora zdravnik takoj napotiti v specializirano (antirabično)
ambulanto pristojnega ZZV.
3. Prijavljanje nalezljivih bolezni in epidemij
14. člen
Zdravnik mora takoj po postavljeni diagnozi oziroma sumu
nalezljive bolezni prijaviti pristojnemu ZZV;
1. vsak pojav nalezljive bolezni iz 8. člena tega zakona ali smrt
zaradi nje;
2. vsak sum na davico, gnojni meningitis, virusno hemoragično mrzlico, kolero, kugo, ošpice, otroško paralizo in steklino;
3. vsako epidemijo ali sum na epidemijo nalezljive bolezni;
4. vsako izločanje povzročitelja trebušnega tifusa, drugih salmonel, šigel, kampilobaktra, jersinije in lamblije;
5. vsako nosilstvo virusa hepatitisa B in C, povzročiteljev
aidsa in povzročiteljev malarije (spolnih oblik plazmodijev);
6. vsak ugriz in stik s steklo živaljo ali na steklino sumljivo
živaljo.
15. člen
ZZV mora o vsakem pojavu ali sumu na zoonozo takoj obvestiti krajevno pristojno veterinarsko inšpekcijo.
Fizične in pravne osebe, ki opravljajo veterinarsko dejavnost,
morajo takoj obvestiti pristojni ZZV o vsaki bolezni ali poginu
živali zaradi zoonoz.
16. člen

' drugi posebni ukrepi;
A

Mikrobiološke identifikacije opravljajo pooblaščeni oziroma
referenčni mikrobiološki laboratoriji, ki jih določi minister za
zdravstvo.

t Usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje
11. člen
Umerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje kot ukrep za
'eprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni je usmerja na trenutno pomembne epidemiološke razmere na posa'eznem
območju in v določenem okolju in se izvaja po
r
ogramu, ki ga določi IVZ.

Na podlagi prijav iz 14. člena tega zakona ter podatkov laboratorijskih preiskav o povzročiteljih nalezljivih bolezni IVZ in
ZZV spremljajo gibanje nalezljivih bolezni in vodijo evidence
v skladu s posebnim zakonom ter o tem obveščajo ministrstvo
za zdravstvo.
4. Epidemiološka preiskava
17. člen

'• Zgodnje odkrivanje virov okužbe in bolnikov z nalezljivimi
'oleznimi ter postavitev diagnoze

Epidemiološka preiskava odkriva vire okužbe in poti prenašanja ter obsega epidemiološko anketiranje, poizvedovanje in
mikrobiološko diagnostiko.

12. člen

Epidemiološko preiskavo odredi zdravstveni delavec ali
zdravstveni sodelavec iz prvega odstavka 12. člena tega
zakona ali pristojni ZZV na podlagi prijave iz 14. člena tega
zakona.

o 'sak zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec, ki odkrije
i- 'li posumi na nalezljivo bolezen na podlagi anamnestičnih
r 'odatkov, kliničnega pregleda in epidemioloških razmer,
^ora nemudoma izvesti ustrezne ukrepe, določene s tem
Ekonom.
o
a J primerih, določenih s pravilnikom iz drugega odstavka 8.
i. ^ena tega zakona, je treba diagnozo nalezljive bolezni potrati z mikrobiološko identifikacijo povzročitelja.
, Poročevalec
■i

Z ugotovitvami epidemiološke preiskave IVZ in pristojni ZZV
seznanijo zdravstveno inšpekcijo.
5. Osamitev, karantena, obvezno zdravljenje in prevoz bolnikov
35

18. člen

24. člen

Osamitev (izolacija) je ukrep, s katerim lečeči zdravnik, ZZV
ali IVZ zbolelemu ali osebi, za katero se sumi, da je zbolela za
nalezljivo boleznijo, omeji svobodno gibanje, kadar bi to
lahko povzročilo neposredno nevarnost za širjenje bolezni.

Če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti pr®
okužbo, je zaščita z zdravili (kemoprofilaksa) obvezna z
osebe, ki so izpostavljene okužbi s tuberkulozo, in za osebi
ki so bile v stiku z bolnikom z meningitisom, katerega povzrjra
čitelja sta N.meningitidis ali H.influenzae, ter v določerv
primerih za osebe, ki so bile v stiku z bolnikom s škrlatinko aQ(
streptokokno angino.

Glede na vrsto nalezljive bolezni in epidemiološke ali druge
medicinske razloge je bolnika mogoče osamiti na njegovem
domu, v zdravstvenem zavodu (hospitalizacija) ali v za ta
namen posebej določenem prostoru.
19. člen
Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje in
določi obvezne zdravstvene preglede osebam, ki so bile ali za
katere se sumi, da so bile v neposrednem stiku z nekom, ki je
zbolel za kugo ali virusno hemoragično mrzlico.
Karantena se odredi samo v primeru, ko z ukrepom osamitve
ni mogoče preprečiti širjenja nalezljive bolezni.
Karanteno odredi minister za zdravstvo na predlog IVZ.
Zoper odločbo o odreditvi karantene ni pritožbe.
20. člen
Osebe, ki zbolijo ali za katere se sumi, da so zbolele za
nalezljivo boleznijo, se morajo zdraviti v skladu s pravilnikom
iz drugega odstavka 8. člena tega zakona v vsakem primeru,
ko bi opustitev zdravljenja ogrozila zdravje drugih ljudi ali
povzročila širjenje nalezljive bolezni.
21. člen
Osebe, za katere sta odrejeni osamitev ali karantena, se smejo
prevažati samo na način in pod pogoji, ki onemogočajo širjenje okužbe.

Zaščita z zdravili je obvezna tudi za osebe, ki odhajajo iy.
območja, kjer je malarija, kolera oziroma druge bolezni, P11
katerih obstajajo epidemiološki razlogi za zaščito z zdravili. c
za osebe, ki prihajajo s teh območij.
ve
er
25. člen

2

. |g<
Letni program cepljenja in zaščite z zdravili ter pogoje >
način izvedbe letnega programa določi minister za zdravsWz.
na predlog IVZ.
fe

V postopku priprave programa iz prejšnjega odstavka L
potrebno pridobiti mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovl
nje Slovenije glede njegovih finančnih posledic.
i|c
k
le
7. Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija
L°
26. člen

Dezinfekcija ali razkuževanje je odstranitev in uničevanj
bolezenskih klic s predmetov, snovi in okolja.
Ire
Obvezna je dezinfekcija izločkov, osebnih in drugih predrt??
tov ter prostorov, kjer je bila oseba, ki je zbolela za nalezli1'"
boleznijo, pri kateri obstaja neposredna nevarnost za širje™^
bolezni.
d
ic
27. člen
Dezinsekcija je zatiranje in uničevanje mrčesa (insektov).

6. Cepljenje (imunizacija in imunoprofilaksa) ter zaščita
z zdravili (kemoprofilaksa)
22. člen
Obvezno je cepljenje:
- proti tuberkulozi, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B;
- proti steklini, rumeni mrzlici, trebušnemu tifusu, klopnemu
meningoencefalitisu, gripi in drugim nalezljivim boleznim, če
obstajajo določeni epidemiološki razlogi in tako določa program iz 25. člena tega zakona.
Zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora predhodno ugotoviti
morebitne utemeljene razloge za opustitev cepljenja (kontraindikacije).
O obstoju trajnih utemeljenih razlogov za opustitev cepljenja
(trajnih kontraindikacij) odloča strokovna komisija, ki jo imenuje minister za zdravstvo.
O opravljenem cepljenju je treba izdati potrdilo, voditi evidenco in poročati ZZV oziroma IVZ v skladu s predpisom, ki
ga izda minister za zdravstvo.
23. člen
V primeru, ko obstaja nevarnost nastanka bolezni, preden
učinkuje cepivo, je obvezna zaščita s specifičnimi imunoglobulini (imunoprofilaksa) proti steklini in tetanusu, v določenih
primerih pa tudi proti hepatitisu B in drugim boleznim, če to
zahtevajo epidemiološke razmere.
36

Obvezna je dezinsekcija oseb in osebnih predmetov, rstajj
vanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter vozil v P 'mfj0
zbolelih za nalezljivo boleznijo, katere prenašalec jerena
rnriJL
kakor tudi naseljenih krajev, kjer so komarji, ki P
.Tn
povzročitelje nalezljivih bolezni in obstaja nevarnost za S|fL
nje bolezni.
Oll
>d
Obvezno je razuševanje (depedikulacija) ušivih oseb.
t6|
Ic
2B. člen

Deratizacija je zatiranje podgan, miši in drugih škodljivi
glodalcev.
Obvezna je deratizacija v naseljenih krajih, pristaniščih, itl<
liščih, na ladjah in drugih sredstvih javnega prometa V
v skladiščih in delovnih prostorih, kadar se pojavi ali obstal-0
nevarnost, da se pojavi nalezljiva bolezen, katere vir okuz"
ali prenašalci so glodalci.
29. člen

Jc
IVZ spremlja učinkovitost in ugotavlja ustreznost posamezite&.
sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo po 'V
zakonu ter vodi njihovo evidenco
30. člen
Pogoje, način in sredstva za izvajanje dezinfekcije, dezins®Lffl
cije in deratizacije po tem zakonu predpiše minister za zd'3,^
stvo.

poročevalk
i

Obvezni zdravstveni pregledi
31. člen
^ravstveni pregledi zaradi preprečevanja in obvladovanja
Jlezljivih bolezni obsegajo usmerjene zdravstvene preglede
oglede objektov, predmetov in oseb, vključno z odvzemom
»teriala za usmerjeno laboratorijsko preiskavo.
^ravstveni pregledi iz prejšnjega odstavka so obvezni za:
'' osebe, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno, vzgojnovar*eno
in zdravstveno dejavnost, ter za objekte in prostore,
e
r se ta dejavnost opravlja;
zaposlene delavce ter objekte in prostore za higiensko
, fflo in rekreacijo prebivalstva;
sWZaposlene, ki pridejo v stik z živili, pitno vodo ali zdravili pri
telavi in prometu živil in zdravil, pri oskrbi prebivalstva
Pitno vodo, ter za objekte in prostore, kjer se te dejavnosti
)V zijajo.
Hodajalci morajo omogočiti zdravstvene preglede oseb iz
sjšnjega odstavka v delovnih prostorih in v času, ko poteka
lovni proces, razen predhodnih zdravstvenih pregledov, ki
lopravijo pred sklenitvijo delovnega razmerja in v sodelovali z medicino dela.
32. člen
i obstaja nevarnost za širjenje nalezljive bolezni, se obvezni
lr
avstveni pregledi lahko odredijo tudi za:
miosebe, ki so prebolele nalezljivo bolezen ter klicenosce in
ji^azitonosce;
»rjPotnike in njihove predmete ter sredstva v mednarodnem
'ometu;
druge osebe, ki s svojim delom in ravnanjem lahko prene'lo nalezljivo bolezen.
,n

33. člen
|C<
/epovedano je opravljanje dela pri pridelavi, predelavi in
izmetu z živili, pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo ali pri
japelavi zdravil, v vzgojnovarstvenem in vzgojnoizobraževalirfm
delu, pri negi in zdravljenju ljudi ali v zvezi z higiensko
9
9o in rekreacijo prebivalstva osebam z znaki nalezljive
°'ezni, ki se lahko prenaša z živili, predmet splošne uporabe,
J
Co, neposrednim ali posrednim stikom.
Spoved iz prejšnjega odstavka velja, dokler zdravnik ne
lotovi prenehanja razlogov.
iv|
34. člen
etiosebe iz drugega odstavka 31. in iz 32. člena tega zakona,
tiso vir okužbe in zato obstaja nevarnost za širjenje bolezni,
tajzdravstveni pregledi obvezni, dokler ne prenehajo epidežBološki razlogi.
35. člen
?8ba, ki potuje v države, kjer je nevarnost okužbe z nalezlo boleznijo, se mora pred potovanjem in po vrnitvi iz teh
teRav zaščititi oziroma opraviti zdravstveni pregled v skladu
tem zakonom.
36. člen
savezne zdravstvene preglede po tem zakonu opravljajo IVZ
rf'ZZV
na način in pod pogoji, ki jih določi minister za
,r
avstvo.
ročevalec
1

9. Drugi posebni ukrepi
37. člen
Ob večji epidemiji ter ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko
povzročijo hujšo epidemijo nalezljive bolezni, lahko minister
za zdravstvo odredi naslednje začasne ukrepe:
1. dolžnost zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
da opravljajo zdravstveno dejavnost v posebnih delovnih
pogojih in omejitev njihove pravice do stavke;
2. prepustitev v uporabo poslovnih in drugih prostorov,
opreme, zdravil in prevoznih sredstev za zdravstvene potrebe
(materialna dolžnost);
3. določitev posebnih nalog fizičnim in pravnim osebam, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost.
Ukrepi iz prejšnjega odstavka lahko trajajo največ, dokler
obstajajo razlogi za širjenje epidemije.
O ukrepih iz prvega odstavka tega člena minister za zdravstvo
nemudoma obvesti Vlado Republike Slovenije in Državni
zbor.
38. člen
Glede materialne dolžnosti, nadomestila plače, varstva pri
izvrševanju dolžnosti, povračila škode in odgovornosti za
povzročeno škodo se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
39. člen
Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo
določene nalezljive bolezni, lahko minister za zdravstvo
odredi tudi naslednje ukrepe:
1. določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod iz teh
držav;
2. prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali
neposredno ogroženih območjih;
3. prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost
širjenja nalezljive bolezni;
4. omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora minister za zdravstvo
nemudoma obvestiti Vlado Republike Slovenije, Državni zbor
in javnost.
40. člen
Obvezna je preiskava krvodajalcev in dajalcev drugih tkiv in
organov pri vsakem odvzemu človeškega materiala za presajanje, umetno inseminacijo in fertilizacijo in vitro na prisotnost povzročiteljev sifilisa, hepatitisov, aidsa in drugih
bolezni, ki se prenašajo s človeškim materialom.
Preiskave človeškega materiala iz prejšnjega odstavka so
obvezne tudi pred posegom v primerih, ko odvzem ni bil
opravljen v Republiki Sloveniji oziroma če ni izkazano, da je
bila opravljena preiskava negativna.
41. člen
Obvezna je preiskava krvi nosečnic na navzočnost povzročiteljev hepatitisov, ki se prenašajo vertikalno, in sifilisa.
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Minister za zdravstvo odredi na predlog Zdravstvenega sveta
obvezno preiskavo nosečnic tudi v drugih primerih, ko to
terjajo epidemiološke razmere.

1. prepovedati osebam, ki so zbolele za določenimi nalezf
vimi boleznimi ali so klicenosci, opravljati določena de'ala
delovne naloge, kjer lahko ogrozijo zdravje drugih oseb; #

V postopku priprave odredbe iz prejšnjega odstavka je
potrebno pridobiti mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede njenih finančnih posledic.

2. prepovedati gibanje osebam, za katere se ugotovi ali sui
da so zbolele za določeno nalezljivo boleznijo;

42. člen
Pokop, izkop, prekop ali prevoz trupla umrlega za nalezljivo
boleznijo se opravi na način in pod pogoji, ki onemogočajo
širjenje okužbe in jih podrobneje določi minister za zdravstvo.
Ili. Preprečevanje in obvladovanje hišnih okužb
43. člen
Hišne ali nozokomialne okužbe so okužbe, ki so v neposredni
vzročni zvezi z izpostavljenostjo pri postopkih diagnostike,
zdravljenja, zdravstvene nege, rehabilitacije ali pri drugih
postopkih v zdravstveni dejavnosti.
44. člen
Vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost, pripravi in izvaja program preprečevanja in obvladovanja hišnih okužb.
Program iz prejšnjega odstavka pripravi strokovni vodja
zdravstvenega zavoda, izvajajo pa ga za to dejavnost usposobljeni zdravstveni delavci oziroma zdravstveni sodelavci, po
njihovih navodilih pa vsi drugi zaposleni.
Program iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
- epidemiološko sledenje hišnih okužb,
- doktrino izvajanja vseh diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in ostalih postopkov,
- doktrino sterilizacije, dezinfekcije, čiščenja in rokovanja
z odpadki,
- doktrino ravnanja z bolniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci z okužbami,
- program zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev na delovnih mestih.

3. odrediti dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo ter druj
sanitarne ukrepe;
'D
4. odrediti osamitev oseb, ki so zbolele za določenimi nalezli
vimi boleznimi, in njihovo zdravljenje;

5. prepovedati delo osebam, ki delajo na delovnih mestih,'
katera je predpisan obvezen zdravstveni pregled, pa preglja
ni bil opravljen;
%
6. odrediti zdravstveni pregled oseb in materiala, če je pod'
sum na nalezljivo bolezen;
0
7. odrediti druge predpisane splošne ali posebne ukrepe, kli
48. člen

Pri izvajanju zdravstvenega nadzorstva na državni meji il
zdravstvena inšpekcija poleg ukrepov iz prejšnjega člena P'a>
vico in dolžnost tudi:
Ol
1. prepovedati gibanje osebam, za katere se ugotovi ali suiti
da so okužene s kolero, kugo ali virusnimi hemoragičpl
mrzlicami;
2. odrediti druge predpisane sanitarno-tehnične in sani"*
no-higienske ukrepe v skladu z zakonom, mednarodni!
konvencijami ter drugimi mednarodnimi pogodbami.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora zdravstvena inšpekfj®
nemudoma obvestiti ministra za zdravstvo in ministra
notranje zadeve.
Cl
to
49. člen
\'
1n
Ukrepe iz 47. in 48. člena tega zakona odredi sanitarni inšp*
tor z odločbo, izdano v upravnem postopku. Pritožba zol>
odločbo ne zadrži njene izvršitve.
r
V. Financiranje

45. člen
50. člen

te
k

Minister za zdravstvo na predlog IVZ predpiše minimalne
strokovne, organizacijske in tehnične pogoje za pripravo in
izvajanje programa iz prejšnjega člena.

Dejavnost IVZ in ZZV na podlagi tega zakona se financif^
državnega proračuna v skladu z letnimi programi dela.

IV. Spremljanje in nadzorstvo nad izvajanjem ukrepov
46. člen

Stroške splošnih ukrepov iz 9. člena tega zakona plaiW
lastniki, upravljalci in najemniki stanovanjskih in drui
objektov ter fizične in pravne osebe, ki izdelujejo ozir°r
prodajajo živila oziroma predmete splošne uporabe.

Spremljanje izvajanja splošnih in posebnih ukrepov iz tega
zakona ter preprečevanja in obvladovanja hišnih okužb
opravljajo IVZ in ZZV, zdravstveno nadzorstvo pa zdravstvena
inšpekcija.
Zdravstvena inšpekcija preverja, ali fizične in pravne osebe, ki
izvajajo zdravstveno dejavnost, imajo in izvajajo program preprečevanja in obvladovanja hišnih okužb.

Stroške posebnih ukrepov, ki se opravijo pri posamezni
v obliki zdravstvenih storitev ali po posebnih progralf
v skladu s tem zakonom, plačuje
t
A
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarov*
osebe iz 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zd<[
stvenerti zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92 in 13/93),
i;

IVZ in ZZV ter zdravstvena inšpekcija se morajo medsebojno
obveščati o ugotovitvah in ukrepih.

- državni proračun za osebe iz 7. člena zakona o zdravst'
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, če ni z medli,
rodno pogodbo drugače določeno,

47. člen
Pri izvajanju nadzorstva nad preprečevanjem in obvladovanjem nalezljivih bolezni ima zdravstvena inšpekcija pravico in
dolžnost:
38

- posameznik ali njegov delodajalec za storitve iz drugev
odstavka 24. člena tega zakona in storitve, določene s pro9
mom iz 25. člena tega zakona, ki niso predmet obvezn®)
zdravstvenega zavarovanja (neobvezna cepljenja, ceplj6 je
v mednarodnem prometu),

ezbična ali pravna oseba za storitve iz drugega odstavka
ia'a tega zakona in storitve, določene s programom iz

24.
25.
'a tega zakona, ki niso predmet obveznega zdravstvenega
arovanja (neobvezna cepljenja, cepljenja v mednarodnem
ur|netu),

telodajalec za storitve iz 31. člena tega zakona,
ruj
)Zl|

Druge določbe

51. člen
i, 1
g^ani za notranje zadeve morajo v okviru svojih pravic in
Jinosti sodelovati pri izvajanju ukrepov, ki so določeni
• i 39., 47. in 48. členu tega zakona.
da
'izvajanju
ukrepov iz 37. in 39. člena tega zakona sodelu0
tudi organi in enote za zaščito, reševanje in pomoč
kladu s posebnim zakonom.
52. člen

ii
P'avstveni delavec oziroma zdravstveni zavod, ki je sprejel
obvezno zdravljenje tujca ali mu odredil osamitev oziroma
fšil odločbo o karanteni, mora o tem nemudoma obvestiti
uitojni organ za notranje zadeve.

14. če se ne ravna ali onemogoča ukrepe zdravstvene inšpekcije na državni meji iz prvega odstavka 48. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
54. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec:
1. če odkrije ali posumi na nalezljivo bolezen na podlagi
anamnestičnih podatkov, kliničnega pregleda in epidemioloških razmer in ne izvede nemudoma ustreznih ukrepov, določenih s tem zakonom (prvi odstavek 12. člena);
2. če se v nasprotju s 1. točko prvega odstavka 37. člena tega
zakona izmika ali ne odzove na opravljanje delovne dolžnosti;
3. če v nasprotju s 40. členom ne opravi preiskave krvodajalcev in dajalcev drugih tkiv in organov;
4. če v nasprotju z 41. členom ne opravi preiskave krvi nosečnic;
5. če ne izvaja programa preprečevanja in obvladovanja hišnih okužb (drugi odstavek 44. člena tega zakona);
6. če sprejme na obvezno zdravljenje tujca ali mu odredi
osamitev, pa o tem ne obvesti nemudoma pristojnega organa
za notranje zadeve (52. člen);
55. člen

iti' Kazenske določbe
r#
53. člen
(cflenarno
kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
i J*na ali pravna oseba:
'e ne omogoči opravljanja zdravstvenega nadzorstva in
•avstvenih pregledov, kot tudi odvzema potrebnega materi' in izvajanja drugih ukrepov za varstvo pred nalezljivimi
''sznimi, določenimi s tem zakonom (drugi odstavek 4.
P*na);

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
zdravnik:
1. če osebe,
ki jo je poškodovala
stekla žival ali je
bila v stiku s steklo živaljo ali živaljo za katero se sumi, da je
stekla, ne napoti takoj v specializirano (antirabično) ambulanto pristojnega ZZV (13. člen);
2. če takoj po postavljeni diagnozi oziroma sumu nalezljive
bolezni ne prijavi pristojnemu ZZV:

c

- vsakega pojava nalezljive bolezni iz 8. člena tega zakona ali
smrti zaradi nje (1. točka 14. člena)

's ne omogoči dezinfekcije iz 26. člena tega zakona;

- vsakega suma na davico, gnojni meningitis, virusno hemoragično mrzlico, kolero, kugo, ošpice, otroško paralizo in
steklino (2. točka 14. člena)

6 ravna v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena tega
•(Ona;
'6 ne omogoči dezinsekcije ali razuševanja iz 27. člena tega
"tona;
ne omogoči deratizacije iz 28. člena tega zakona;

- vsake epidemije ali suma na epidemijo nalezljive bolezni (3.
točka 14. člena)

•e kot delodajalec ne omogoči obveznih zdravstvenih prečjdov iz 31. člena tega zakona;
u(
ofe zaposluje oziroma omogoča delo osebam v nasprotju
členom-tega zakona;

- vsakega izločanja povzročitelja trebušnega tifusa, drugih
salmonel, šigel, kampilobaktra, jersinije in lamblije (4. točka
14. člena)
- vsakega nosilstva virusa hepatitisa B in C, povzročiteljev
aidsa in povzročiteljev malarije (spolnih oblik plazmodijev
- 5. točka 14. člena)

ni če ne izvaja materialne dolžnosti iz 2. točke prvega
^stavka 37. člena tega zakona;
,fce ne izvaja posebnih nalog iz 3. točke prvega odstavka 37.
,/na tega zakona;

- vsakega ugriza in stika s steklo živaljo ali na steklino
sumljivo živaljo (6. točka 14. člena);

če opravlja promet posameznih vrst blaga in izdelkov
Nasprotju s 4. točko prvega odstavka 39. člena tega zakona;
'je če opravi pokop, izkop, prekop ali prevoz trupla
Nasprotju z 42. členom tega zakona;
J če ne pripravi ali ne izvaja programa preprečevanja in
gladovanja hišnih okužb (prvi odstavek 44. člena);
J če se ne ravna ali onemogoča ukrepe zdravstvene inšpek» iz 47. člena tega zakona;
Itoročevalec
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3. če ne odredi osamitve zbolelega ali osebe za katero se
sumi, da je zbolela za nalezljivo boleznijo, kadar bi njeno
svobodno gibanje lahko povzročilo neposredno nevarnost za
širjenje bolezni (prvi odstavek 18. člena);
4. če predhodno ne ugotovi morebitnih utemeljenih razlogov
za opustitev cepljenja (kontraindikacij - drugi odstavek 22.
člena);
5. če ravna v nasprotju s 23. členom tega zakona;
6. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena tega
zakona;
39

56^člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik:
1. če ne ravna v skladu z ukrepom osamitve iz drugega
odstavka 18. člena tega zakona;
2. če ne ravna v skladu z ukrepom karantene iz prvega
odstavka 19. člena tega zakona;
3. če se ne zdravi oziroma ne ravna v skladu z 20. členom tega
zakona;
4. če se izmika ali onemogoča obvezno cepljenje iz prvega
odstavka 22. člena tega zakona;
5. če zavrača ali se izmika zaščiti s specifičnimi imunoglobulini v nasprotju s 23. členom tega zakona,
6. če zavrača ali se izmika zaščiti z zdravili v nasprotju s 24.
členom tega zakona;
7. če zavrača ali se izmika obveznim zdravstvenim pregledom
iz drugega odstavka 31. člena tega zakona;
8. če opravlja delo ali dejavnost brez obveznega zdravstvenega pregleda iz 31. člena tega zakona;
9. če zavrača ali se izmika obveznim zdravstvenim pregledom
iz 32. člena tega zakona;
10. če opravlja delo v nasprotju s 33. členom tega zakona;
11. če ravna v nasprotju s 35. členom tega zakona;
12. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena tega
zakona.
Za dejanje iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka se kaznuje za
prekršek z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 SIT roditelj ali
skrbnik mladoletnika, ki je storil prekršek; če je to neposredna
posledica opustitve dolžne vzgoje in skrbi za mladoletnika.

VIII. Prehodne in končne določbe
57. člen
Minister za zdravstvo izda izvršilne predpise iz tega zakona
v enem letu po njegovi uveljavitvi.
Do izdaje izvršilnih predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, naslednji 1
izvršilni predpisi:
1. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja obvezne imunizacije, seroprofilakse in kemoprofilakse proti nalezljivim boleznim in osebah, za katere velja ta obveznost (Ur.I. SFRJ, št. 68/
91)
2. Pravilnik o ukrepih za varstvo pred vnosom in zatiranje
kolere, kuge, virusnih hemoragičnih mrzlic, rumene mrzlice in
malarije (Ur.I. SFRJ, št. 42/85)
3. Pravilnik o pogojih in načinu vodenja podatkov o laboratorijskih preiskavah ter o dajanju obvestil o povzročiteljih posameznih nalezljivih bolezni (Ur.l. SFRJ, št. 42/85)
4. Pravilnik o pogojih za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije
in deratizacije zaradi preprečevanja in zatiranja nalezljivih
bolezni (Ur.l. SFRJ, št. 42/85)
5. Pravilnik o zdravstvenih pregledih oseb, ki so prebolele
trebušni tifus, bacilarno grižo ali salmoneloze (Ur.l. SFRJ, št.
42/85)
40

6. Pravilnik o zdravstvenih pregledih oseb pod zdravstva1
nadzorstvom zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni l
SFRJ, št. 42/85)
H
ia
7. Pravilnik o izvrševanju varnostnega ukrepa obvezno
zdravljenja splošne bolezni (Uradni list SRS, št. 23/75) tt

8. Odredba o obveznem zdravljenju tuberkuloznih bolnio
(Uradni list LRS, št. 16/56)
«<
m
9. Pravilnik o načinu prijavljanja nalezljivih bolezni (ta
SFRJ, št. 42/85)
JS
(d
10. Pravilnik o pogojih in načinu izkopavanja in prevoza trto
(Ur.l. SFRJ, št. 42/85)

11. Odlok o ukrepih za varstvo prebivalstva pred sindroifo/
pridobljene zmanjšane odpornosti (AIDS) (Ur.l. SFRJ, &
86)
"i
)
12. Odlok o ukrepih za varstvo prebivalstva pred sindrome
pridobljene zmanjšane odpornosti (Ur.l. SFRJ, št. 36/87 iDs
87)
a
c/
13. Pravilnik o ukrepih za varstvo pred širjenjem okts;
znotraj zdravstvenih organizacij (Ur.l. SFRJ, št. 49/86) Bj

14. Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje steNsi
pri živalih (Ur.l. SFRJ, št. 39/88)
bj
8
15. Pravilnik o načinu odvzemanja vzorcev in metodama
laboratorijsko analizo pitne vode (Ur.l. SFRJ, št. 33/87) B

16. Pravilnik o higienski neoporečnosti pitne vode (Ur.l Sbfc
št. 33/87)
«
■s
17. Pravilnik o opravljanju zdravstvenih pregledov oseb, W
pod zdravstvenim nadzorom zaradi preprečevanja nalepi
bolezni (Ur.l. SRS, št. 1/88)
^
se
18. Pravilnik o minimalnih sanitarno-higienskih pogojijjtr
opravljanje dejavnosti frizerskih, kozmetičnih in podo« i
storitev (Ur.l. SRS, št. 1/88)

19. Pravilnik o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infeKto
oseb s hrano in o njihovem preprečevanju (Ur.l. SRS, št.^a
w
in 35/82)
<
0;
Minister za zdravstvo izda pooblastila za izvajanje nal«i
tega zakona najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi zakona
Y'e

58. člen
Zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci m'
v šestih mesecih po uveljavitvi predpisa iz 45. člena _
zakona sprejeti in začeti izvajati programe preprečevanj
obvladovanja hišnih okužb.
^

59. člen
e
Pravne osebe, ki so v skladu s predpisi opravljale dejav (
dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije do uveljavitve
zakona, lahko to dejavnost opravljajo do sprejema predpij
e
30. člena tega zakona pod pogojem, da sklenejo pog0^
o strokovnem sodelovanju s pristojnim ZZV.
>6
60. člen
Ve
Z uveljavitvijo tega zakona se preneha uporabljati 0,i
o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogf i
vso državo (Ur.l. SFRJ, št. 51/84 in 63/90) in preneha
zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (v
SRS, št. 18/87).
K
61. člen
!r<
hn
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem f
Republike Sloveniie.
^

poročevsk

tve

OBRAZLOŽITEV

Predlaganim zakonom nadomeščamo doslej veljavna Zakon
»arstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo
**> državo (Ur.l. SFRJ, št. 51/84 in 63/90) in Zakon o varstvu
živalstva pred nalezljivimi boleznimi (Ur.l. S RS št. 18/87).
Udobna doktrina pri spremljanju in obvladovanju nalezljivih
»ezni in hišnih (nozokomialnih) okužb zahteva tako naravnost zakonodaje, da bo omogočena strategija, s katero
Mo uresničeni cilji, ki so zastavljeni v planu zdravstvenega
Jfsfva Republike Slovenije do leta 2000 in v dokumentih SZO
faravje vsem do leta 2000«. V predlaganem zakonu so
t'Odani pogoji za strategijo in uresničenje teh ciljev.
o^loine določbe
št
"ton uvodoma opredeljuje, da se njegova določila nanašajo
' nalezljive bolezni, ki ogrožajo prebivalstvo države Sloveol'e ter na hišne (nozokomialne) okužbe. To so okužbe, ki
Stanejo praviloma v zdravstvenem zavodu in so v vzročni
ezi s postopkom diagnostike, zdravljenja, nege in rehabilicije. Zakon predpisuje tudi splošne in posebne ukrepe za
toprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni ter način
sprečevanja in obvladovanja hišnih okužb.
ektem družbenih, skupinskih in posamičnih aktivnosti za
'sprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni ter zdravije6 In odstranjevanje njihovih posledic vključuje dolžnost in
Ia*aWco za izvajanje ukrepov, s čimer bo zagotovljeno varova6 prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi.
Shkon temelji na spoštovanju določil mednarodnih zdravstve'h in sanitarnih konvencij ter drugih mednarodnih pogodb in
Hlotavlja ukrepe za varstvo pred vnosom nevarnih nalezljivih
• fVezni iz tujine.
izl
"ton nalaga izvajanje splošnih ukrepov fizičnim in pravnim
let}am ter nosilcem družbene skrbi za zdravje. Posebni
vffopl so predvsem naloga zdravstvene dejavnosti, kadar gre
o* bolezni, ki se prenašajo z živali na ljudi (zoonoze), pa tudi
Verinarske.
Km je varstvo pred nalezljivimi boleznimi dolžnost in hkrati
"svica vsakogar, morajo biti podani pogoji za izvajanje
Mošnih in posebnih ukrepov, ki jih zakon predpisuje. Zaradi
Osebnega pomena varovanja ljudi pred nalezljivimi bolezni je še posebej pomembno, da je omogočeno izvajanje
zdravstvenih pregledov, zdravstvenega nadzorstva, pridobiva'<® ustreznega materiala za pojasnitev nalezljive bolezni ozi°rria hišne okužbe.
lC 'nistrstvo

za zdravstvo, IVZ in območni ZZV izvajajo naloge
i a ve na področju varstva prebivalstva pred nalezljivimi
„ Veznimi. V primerih naravnih in drugih nesreč ter v vojni pa
»ločene naloge v skladu s svojimi pooblastili opravljajo tudi
gani in enote za zaščito, reševanje in pomoč.

'ed nalogami Ministrstva za zdravstvo so v 5. členu predviJna spremljanje gibanja nalezljivih bolezni v državi in v tujini
(obveščanje pristojnih organov ter usklajevanje dela, pa tudi
prejemanje programov in določanje ukrepov za obvladovale in preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, še zlasti epi' *mij.
Zveznosti v zvezi s spremljanjem in proučevanjem razmer
fede nalezljivih bolezni, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih
Porazumov in so v skladu s programi SZO ter s planom
zdravstvenega
varstva Republike Slovenije, so naložene IVZ
r0)|
območnim ZZV, ki ministrstvu sporoti sporočajo vse
trebne podatke in opozorila. Za obvladovanje, odstranitev
' Eliminacijo) in izkoreninjenje (eradikacijo) nalezljivih bolezni
'Z pripravi posebne programe kot so zlasti programi za
*adikacijo otroške paralize, za eliminacijo ošpic, mumpsa,
krojenih rdečk, tuberkuloze, za obvladovanje nalezljivih
p i[isk, akutnih okužb dihal, aidsa in spolno prenosljivih
vlezni ter bolnišničnih okužb.
»Poročevalec

Programi so lahko enoletni ali za daljše obdobje ter morajo
poleg vsebine dela opredeliti tudi izvajalce in roke za izvršitev
ter potrebna sredstva.
V 6. členu je poudarjena obveznost sodelovanja, v 16. členu
pa je naveden tudi način sodelovanja med izvajalci zdravstvene in veterinarske dejavnosti pri obvladovanju bolezni, ki
se lahko prenesejo z živali na ljudi. Sodelovanje je mišljeno
zlasti v obliki obveznega medsebojnega obveščanja o pojavu
in gibanju teh bolezni ter pri organiziranju in izvajanju epidemioloških in higienskih ukrepov za preprečevanje pojavljanja
oziroma širjenja in za zatiranje zoonoz. Take bolezni so:
bruceloza, ehinokokoza, salmoneloza, kampilobakterioza,
leptospiroza, listerioza, mikrosporija, steklina, toksoplazmoza, trakuljavost, trihinoza, tularemija, vranični prisad, vročica O.
Definicije epidemije in okuženega ter ogroženega območja so
navedene v 7. členu, v katerem je tudi določeno, da kateregakoli od teh pojavov razglasi oziroma določi minister za zdravstvo. Predlog za razglasitev epidemije nalezljive bolezni, ki
zajame območje, ki je širše, kot ga pokriva en območni zavod
za zdravstveno varstvo, poda IVZ. Ta predlaga tudi razglasitev
okuženega oziroma ogroženega območja po enakem kriteriju. Predlog za razglasitev epidemije nalezljive bolezni, ki
zajame območje, ki ga pokriva območni ZZV, poda pristojni
območni ZZV. Ta predlaga tudi razglasitev okuženega oziroma ogroženega območja, ki je v njegovi pristojnosti. Epidemiološke razmere, ki terjajo ustrezne ukrepe in o katerih je
govora na več mestih v zakonu, bodo natančneje opredeljene
v podzakonskem aktu, ki bo razvrstil posamezne nalezljive
bolezni glede na potrebne ukrepe.
Zakon eksplicitno določa seznam nalezljivih bolezni, za
katere veljajo določila tega zakona. Bolezni so razvrščene po
abecednem vrstnem redu v slovenskem in tujem, večinoma
latinskem strokovnem poimenovanju. Uporabljeni so slovenski oziroma poslovenjeni izrazi za bolezni, ki so v vsakdanji
rabi. Čeprav za mnoge bolezni obstajajo tudi sinonimi, so za
seznam uporabljeni izrazi, ki se največkrat uporabljajo.
Pomembnost nalezljivih bolezni je zelo različna glede na
naravo, njihovo razširjenost, nevarnosti za širjenje ter potrebnost in nujnost ukrepanja in izbire ukrepov. Zaradi tega pri
določilih, ki narekujejo izvajanje posebnih ukrepov in drugih
obveznosti, razdelimo nalezljive bolezni v štiri glavne skupine,
kar bo urejeno s posebnim predpisom.
Način izvajanja in vrsto posebnih in drugih ukrepov bo predpisal minister za zdravstvo za vsakega od ukrepov in po
skupinah, v katere so bolezni uvrščene.
V prvo skupino spadajo bolezni, pri katerih je potrebno
takojšnje registriranje, prijava in ukrepanje. V tej skupini so
bolezni, za katere so določeni tudi ukrepi, ki izhajajo iz mednarodnih obveznosti. Med te bolezni prištevamo tudi nekatere, ki se pri nas ne pojavljajo več, vendar so za njih predvidene obvezne aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti v primeru
ponovnega pojava.
Bolezni, ki spadajo v to skupino, so: Brill-Zinsserjeva bolezen, davica, meningitis, meningoencefalitis, gobavost, hemoragična mrzlica, kolera, kuga, malarija, otroška paraliza,
ošpice, pegavica, rumena mrzlica, steklina. V teh primerih
štejemo in ravnamo, kot da gre za epidemijo, tudi če zbolita le
dve osebi in imata isti vir okužbe.
V drugo skupino spadajo tiste bolezni, pri katerih je nujna
takojšnja registracija, vendar ni mednarodnih obveznosti. To
so: amebiaza, borelioza, botulizem, bruceloza, enterokolitis,
gastroenterokolitis, griža, legioneloza, leptospiroza, listerioza, lišmeniaza, mikrosporija, mumps, norice, oslovski kašelj,
paratifus A, B, C, rdečke, steptokokna angina, sepsa, škrlatinka, trahom, trebušni tifus, trihinoza, tularemija, virusni
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hepatitis A, B, C, D, vranični prisad, vročica O.
V tretjo skupino spadajo bolezni, katerih prijava, registracija
in ukrepanje so urejeni na poseben način. Tak poseben način
je potreben ali zaradi narave bolezni ali zaradi organizacije
dejavnosti, s katero je opredeljeno izvajanje posebnih ukrepov oziroma programov. Te bolezni so: aids, ARI, ATI, gripa,
prirojene rdečke, ohlapna paraliza, STD (spolno prenesene
bolezni), tuberkuloza.
V četrto skupino spadajo bolezni, katerih pojavljanje je pri nas
stalno, predpisana je registracija ter ustrezni ukrepi. V tej
skupini so: ehinokokoza, enterobiaza, garje, klamidijska
negenitalna okužba, lambliaza, mrtvični krč, trakuljavost, toksoptazmoza.
Ob pojavu posamezne nalezljive bolezni bodo uporabljeni vsi
ali le posamezni ukrepi iz tega zakona. V primeru pojava
drugih nalezljivih bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje prebivalcev Slovenije, pa niso v seznamu bolezni, ki ga določa
zakon, mora biti takoj obveščen tudi Državni zbor.
Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni
Splošni ukrepi za preprečevanje nalezljivih bolezni so hkrati
tudi ukrepi, ki jih mora zagotavljati država v skladu s svojo
splošno družbeno skrbjo za zdravje prebivalstva (sem med
drugim sodi zagotavljanje higiensko neoporečne pitne vode,
hrane, ustreznega odstranjevanja odpadkov in odplak, kvalitete zraka in okolja ipd.). S tem zakonom pa je neposredno
izvajanje teh ukrepov z vidika nevarnosti pred nalezljivimi
boleznimi naloženo lastnikom, upravljalcem in najemnikom
stanovanjskih hiš in drugih objektov ter fizičnim in pravnim
osebam, ki izdelujejo in prodajajo živila ter predmete splošne
uporabe.
Vši ti morajo skrbeti za kvaliteto zraka v zaprtih prostorih,
zagotavljati sanitarno tehnično ustrezno vzdrževanje javnih
objektov, sredstev javnega prometa in javnih površin ter
ustrezno odstranjevanje odplak in drugih odpadnih snovi.
Med splošne ukrepe v zvezi z vzdrževanjem stanovanjskih in
drugih objektov, javnih prometnih sredstev in javnih površin
sodi tudi preventivna dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija. Minimalni obvezni program tega preventivnega ukrepa
bo predpisal IVZ.
Posebni ukrepi so razvrščeni v devet točk in so v posameznih
členih podrobno opisani, navedene so definicije in obveznosti
izvajalcev ter upravnih organov.
Pri varovanju pred nalezljivimi boleznimi in preprečevanju
njihovega širjenja je zelo pomembna prosvetljenost prebivalstva. Zato zakon kot novost določa obvezno usmerjeno zdravstveno vzgojo v obsegu in na območjih, kjer tako zahtevajo
epidemiološke razmere. To je mišljeno ob dogodkih, ki lahko
pogojujejo nastanek in širjenje nalezljivih bolezni in epidemij,
zlasti pa stalno seznanjanje z najpomembnejšimi ukrepi,
s katerimi lahko preprečujemo nalezljive bolezni. Dolžnost
izvajanja zdravstvene vzgoje po pripravljenem programu, ki
ga določi IVZ, nalaga zakon zdravstvenim zavodom in zasebnim zdravstvenim, delavcem.
Vsaka fizična in pravna oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost in vsak zdravstveni delavec, oziroma sodelavec mora
v primeru, da odkrije ali posumi na nalezljivo bolezen, ki je
v navedenem seznamu v zakonu (podrobnejša razčlenitev pa
v predvidenem podzakonskem aktu), na predpisan način izvesti ukrepe, določene s tem zakonom.
Nalezljivo bolezen odkrijemo na podlagi splošne anamneze,
kliničnega pregleda in epidemioloških razmer. Diagnozo je
potrebno potrditi z laboratorijsko preiskavo, ki ustreza
sodobni doktrini in definiciji bolezni. Vrste obveznih laboratorijskih preiskav za posamezne bolezni bo določil pravilnik
o prijavi bolezni, v katerem bodo podane definicije bolezni.
Laboratorijske preiskave za potrditev diagnoze nalezljive
bolezni smejo opravljati pooblaščeni diagnostični javnozdravstveni mikrobiološki laboratoriji, ki jih za to dejavnost poobla42

sti minister za zdravstvo. Pri tem gre za dejavnost, ki je jo:
zakonu o zdravstveni dejavnosti ni dovoljeno opravlfa
z zasebnim delom. Potrditvene preiskave opravijo prav ta
od ministra za zdravstvo pooblaščeni referenčni laboratoRn
To so določeni specializirani laboratoriji, ki po svoji kadrom
zasedbi in opremljenosti ustrezajo pogojem za opravljano
tovrstnih preiskav.

Naloge specializiranih ambulant za obravnavo oseb, pri k&Zi
rih obstaja možnost okužbe z virusom stekline, in epidemi&i
ško poizvedovanje v zvezi s sumom na steklino opravljia
pooblaščeni območni ZZV oziroma njihove antirabične amtn,
lante.
'P
tOi
Pomemben posebni ukrep je prijavljanje (to je registraciji
sporočanje o nalezljivih boleznih in epidemijah), ki ga ulK
14. člen. Prijaviti je potrebno vsak pojav nalezljive boleznili11
smrt zaradi nalezljive bolezni.
ipi
Nekatere izmed nalezljivih bolezni so take narave, dato
obvezno sporočiti tudi vsak sum. Take bolezni so: davDn
gnojni meningitis, virusna hemoragična mrzlica, kolera, kulu
ošpice, otroška paraliza in steklina.
'°
Prav tako je potrebno obvezno prijaviti tudi vsak sum ali
epidemije nalezljive bolezni.
L

Zaradi potrebe po izvajanju posebnih ukrepov je obvezna fP'
prijava oseb, ki izločajo povzročitelje trebušnega tifusa, dri,salmonele, šigele, kampilobakter, jersinio, lamblijo kot tr
povzročitelje hepatitisa B in C, aidsa in malarije (spolne oMo.
plazmodijev).
bi
»<
Zaradi preprečevanja nastanka stekline je obvezna pimo,
vsakega ugriza živali oziroma stika z živaljo, za katero^r
sumi, da je stekla.
'c<
Zakon določa, da se prijava opravi takoj po določitvi diag^V
ali postavljenem sumu, način prijave pa bo urejal poserJ
predpis.
^
Za spremljanje gibanja nalezljivih bolezni in vodenje
zato potrebnih evidenc so pooblaščeni IVZ in ZZV (16. čli
Definicija epidemiološke preiskave in njenega namena O)
podana v 18. členu. Obsega epidemiološko anketiranje, P^s
vedovanje pri bolnikih in v njihovi okolici ter ustrezno
i
biološko diagnostiko povzročiteljev nalezljivih bolfaj
z namenom, da se odkrijejo viri okužbe in poti prenašfo.
povzročiteljev bolezni.
W/

Zakon določa, da epidemiološko preiskavo odredi zdravstvo,
delavec ali zdravstveni sodelavec, ki je ugotovil bolezePVji
sum nalezljive bolezni, lahko pa jo odredi tudi ZZV na pod*ji
prijave.

Ugotovitvam epidemiološke preiskave morajo slediti posejtir,
ukrepi, ki jih določi pristojni ZZV, za območje države pa '«f
S temi ukrepi se odredi obvezne zdravstvene preglede o5'
za katere se sumi, da so zbolele ali da imajo povzročile
nalezljivih bolezni, zdravstveno nadzorstvo in druge ukrelis
kot so: osamitev, karantena, obvezno zdravljenje ozi'°jfc
hospitalizacija, poseben prevoz, cepljenje (imunizacija
imunoprofilaksa) in zaščita z zdravili (kemoprofilaksa), dei i,
fekcija, dezinsekcija, deratizacija.

Zakon natančno opredeljuje posebne ukrepe osamil
karantene, obveznega zdravljenja in hospitalizacije ter poS''l
nega prevoza zaradi nalezljive bolezni.

Navedeni ukrepi pomenijo sicer določeno omejitev svob°.
gibanja, ki pa jo za primer nevarnosti širjenja nalezli1'®
bolezni predvideva tudi Ustava Republike Slovenije v drug™
odstavku 32. člena in so torej v skladu z ustavo.
£

Osamitve zakon ne določa posebej za posamezne bol**1
temveč nalaga odločitev lečečemu zdravniku, območni
ZZV in IVZ, da o razlogih za osamitev zbolelega ozirc
osebe, za katero se sumi, da je zbolela, odločijo na osi ■

poročeva• ,

e 'osredne nevarnosti za širjenje bolezni, pri čemer določijo
vlbrostor, kjer bodo bolnika osamili,
ta
oUnteno odredi minister za zdravstvo samo v primeru nepolne nevarnosti za razširjenje bolezni, ki je na drug način ni
iatoče preprečiti, o čemer mora svojo oceno podati tudi IVZ.
9. členu zakona je določeno, da je zdravljenje nalezljive
kizni obvezno v vsakem primeru, ko bi opustitev zdravljenja
idoiila zdravje drugih oziroma povzročila širjenje bolezni.
'Ijtatere bolezni velja to določilo, je podrobneje predvideno
vkedpisu, predvidenem v 8. členu zakona. Predlagatelj bo
'Predpis zapisal bolezni, kot so aktivna tuberkuloza, sifilis,
'oreja in druge, pri katerih s sodobnim zdravljenjem lahko
jtorečimo nadaljnje širjenje povzročitelja. V primeru, da
jtiii zdravnik oceni, da zdravljenja ni mogoče izvajati na
ker tam ni mogoče zagotoviti varnosti bolnika in oko' ali iz drugih utemeljenih razlogov, je mogoče odrediti
"'Pitalizacijo v ustreznem zavodu. Ta določba sicer pomeni
lafrio od splošnega pravila o svobodni odločitvi glede zdravvftnega varstva, vendar tudi zadnji odstavek 51. člena Ustave
uloblike Slovenije dopušča možnost prisile k zdravljenju, če
loloča zakon.
,Jetrne pogoje prevoza je mogoče odrediti le v tistih primeko po oceni obstaja neposredna nevarnost za širjenje
*zni, oziroma je odrejena osamitev ali karantena. V vseh
(9 i h primerih veljajo za prevoz nalezljivo bolnih enaki
Jo/', ki tudi sicer veljajo za prevažanje z reševalnimi avto>'•
^on natančno določa vrsto obveznih cepljenj in zaščite
vunoglobulini in zdravili, pri čemer upošteva sodobne
'tope varovanja prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi,
tudi določa, da pogoje in način cepljenja ter zaščite
opravili predpiše minister za zdravstvo. Poseben poudarek
cepljenju je na zagotavljanju ustreznega obsega cepljenja
tem na zagotavljanju kolektivne imunosti. Za morebitne
ofkodninske zahtevke v primerih, ko bi zaradi opravljenega
J®znega cepljenja prišlo do zdravstvene škode za posarnika, se uporabljajo splošni predpisi o odškodninski
^ovornosti. Zaradi pomembnosti kontraindikacij za cepljeIj22. člen zavezuje zdravnika, ki cepi, da pred cepljenjem
'Qzno preveri, ali morebiti ne obstajajo utemeljeni razlogi
JOpustitev cepljenja. V izogib čezmernemu odločanju za
Mstitev cepljenja in zaradi zagotavljanja pravice do ceplje^'akon določa, da odločitev o trajnih kontradikacijah
'^/me posebna strokovna komisija pri Ministrstvu za zdravTa komisija določi merila in primere za trajno opustitev
w
ienja in odloča tudi o posamičnih primerih.
ll

*on tudi določa obveznost izdajanja potrdila o opravljenem
"JJ/enju,
vodenja evidence in poročanja o opravljenem cep' <u območnim ZZV in IVZ kot tudi obveščanje IVZ o vseh
^skih pojavih po cepljenju.
^infekcija, dezinsekcija in deratizacija (DDD) so posebni
Pi za preprečevanje nalezljivih bolezni.
t6
>dno
e

z zakonom o zdravstveni dejavnosti so ti ukrepi
<istojnosti javne zdravstvene službe. Ukrep dezinfekcije se
°'aša
na izločke, osebne in druge predmete ter prostore.
3
gre za izvedbo ukrepa pri zbolelem za nalezljivo bolezh in v njegovi neposredni okolici.
ne navaja bolezni, pri katerih je ta ukrep potrebno
itiati, temveč načelno določa, da je potrebno opraviti dezinstijo pri boleznih iz 8. člena v primeru, da bi neizvajanje
' ukrepa povzročilo neposredno nevarnost za širjenje bor
4
•jilobno je pri odločitvi o dezinsekciji, ki se opravi pri osebah
gvebnih predmetih, stanovanjskih, poslovnih in drugih pro'ih ter vozilih v primeru nalezljivih bolezni iz 8. člena, ki jih
!>aSa mrčes. V primeru, da obstajajo pogoji za nastanek
(*rije, torej da so prisotni bolniki in vektorji, je potrebna
i isekcija tudi v naseljenih krajih. Zakon določa, da je pri
c 'h ljudeh obvezno treba opraviti razuševanje (depedikula/>•
očevalec

V primeru pojava nalezljive bolezni, katere vir okužbe ali
prenašalci so glodalci, je obvezna deratizacija kraja oziroma
prostora, kjer obstaja nevarnost, da bi zboleli ljudje.
Novost, ki jo zakon prinaša na področju DDD v primerjavi
z dosedanjo zakonodajo, je na področju preverjanja učinkovitosti DDD sredstev in varovanja okolja in človekovega zdravja.
Sredstva, ki se uporabljajo za DDD, so (poleg tega, da so
učinkovita) tudi nevarne strupene snovi, mnoga med njimi so
strupi. Letno pri nas porabimo na področjih veterine, kmetijstva, zdravstva in industrije nekontrolirano velike količine teh
sredstev.
Zaradi specifičnih lastnosti sredstev za DDD, ki so povečini
okolju in človeku neprijazne snovi, in zaradi potrebe po strokovnem pristopu k tem ukrepom zakon v 30. členu določa, da
način in pogoje za opravljanje DDD in sredstva, ki se za to
uporabljajo, predpiše minister za zdravstvo. Naloga IVZ je, da
opredeli epidemiološke indikacije in postopke ter obseg DDD
in predlaga listo ter vodi evidenco uporabljanih sredstev. IVZ
bo spremljal učinkovitost in ustreznost posameznih sredstev
za DDD, ki bodo v uporabi. Cilj takega pristopa je zavarovanje
zdravja ljudi in preprečitev obremenitve okolja ter omejitev
DDD ukrepov le na primere, ko je korist večja od škode.
30. člen zakona izrecno določa, da se pogoji, način in sredstva za DDD nanašajo le na razloge, ki jih terja ta zakon, torej
na razloge v zvezi z nalezljivimi boleznimi. DDD dejavnost se
namreč opravlja tudi na drugih področjih, vendar ni neposredno povezana s preprečevanjem nalezljivih bolezni, pač pa
s preprečevanjem gospodarske in druge škode. Pristojni strokovni in drugi organi pa se bodo morali sporazumeti med
seboj oziroma poenotiti, glede izbire sredstev, ki se uporabljajo za različne namene DDD.
V nadaljevanju zakon opredeljuje, kaj so obvezni zdravstveni
pregledi zaradi preprečevanja in obvladovanja nalezljivih
bolezni, ki vključujejo tudi odvzem materiala za laboratorijsko
preiskavo. Ti pregledi so obvezni za fizične in pravne osebe, ki
opravljajo vzgojnoizobraževalno in vzgojnovarstveno ter
zdravstveno dejavnost, zaposlene v obratih za higieosko nego
in rekreacijo prebivalstva, zaposlene v pridobivanju in prometu živil ter pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo in pri
izdelovanju zdravil. V vseh navedenih primerih usmerjen
zdravstveni pregled vključuje tudi pregled prostorov, kjer se
te dejavnosti opravljajo.
Zakon določa tudi druge primere, ko se tak pregled lahko
odredi, da bi preprečili širjenje nalezljive bolezni. To so pregledi oseb, ki izločajo povzročitelje nalezljivih bolezni (klicenosci ali parazitonosci), oseb, ki so prebolele nalezljivo bolezen, dokler ne ugotovimo, da je nevarnost za njeno širjenje
prenehala, potnikov in njihovih predmetov ter sredstev v mednarodnem prometu. Zdravstveni pregledi so obvezni, dokler
ne prenehajo epidemiološke razmere, ki so jih zahtevale.
Zakon dopušča možnost uvedbe zdravstvenih pregledov tudi
pri drugih osebah, ki lahko s svojim delom ali ravnanjem
prenesejo nalezljive bolezni. Pri tem so mišljene določene
dejavnosti, ki so lahko tozadevno nevarne, niso pa pod stalnim oziroma ustreznim nadzorom. Gre za različne pomožne
in dopolnilne oblike zdravljenja (t.i. alternativne metode), pa
tudi za povsem druge dejavnosti (prostitucija ipd).
Zakon naj bi nadalje zagotovil, da se hkrati z ugotavljanjem
zdravstvenega stanja zaposlenih ugotavlja in prepreči morebitna nevarnost, da se z delom prenesejo nalezljive bolezni.
Poleg tega se ob tem spremlja in ugotavlja higienske in
epidemiološke razmere ter režim dela na delovnem mestu
oziroma v delovnem procesu. S takim načinom nadzorstva je
odgovornost za varovanje zdravja prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, katerih vzrok je lahko opravljanje nalog, pri
katerih se lahko prenesejo nalezljive bolezni, naložena delodajalcu in delavcem. Oboji so dolžni poskrbeti za tak higienski režim, da se pri delu nalezljiva bolezen ne more prenašati.
Izvajanje obveznih zdravstvenih pregledov zakon nalaga jav43

nim zdravstvenim zavodom, ki opravljajo higiensko in epidemiološko dejavnost. V posebnem predpisu bo minister za
zdravstvo določil način izvajanja teh pregledov, s katerim bo
zagotovil tudi potrebno sodelovanje oziroma uskladitev vsebine pregledov, ki se opravljajo po tem zakonu in pregledov,
ki so sicer v pristojnosti medicine dela.

Glede pokopa, izkopa, prekopa ali prevoza trupla oseb, ki sj°!
umrle za nalezljivo boleznijo, zakon pooblašča ministra
zdravstvo, da določi pogoje in način, ki bo onemogočal širjv6
nje okužbe.
3 c/

Tak pristop je sodobnejši od sedanjega, saj bodo zdravstveni
pregledi oseb potekali v času delovnega procesa in bo tako
razreševanje problematike sprotno in učinkovitejše. Zahteve,
ki jih delavcem in delodajalcem nalaga ta zakon, pa je
potrebno upoštevati tudi pri pregledih pred nastopom dela
(t. i: predhodnih pregledih). Predhodni pregled mora vsebovati elemente obveznega zdravstvenega pregleda po tem
zakonu, kadar gre za nastop dela v kateri izmed dejavnosti, ki
so naštete v 31. členu oziroma za osebe in razmere, naštete
v 32. in 33. členu.

Poglavje o preprečevanju in obvladovanju hišnih oziroma
nozokomialnih okužb je novost tega zakona. V 43. členu i*s
definicija teh okužb, po kateri gre za okužbe, ki so v vzroi^
zvezi z izpostavljenostjo pri postopkih diagnostike, zdraviji*!
nja, zdravstvene nege, rehabilitacije ali ostalih postopki'
v zdravstvenem zavodu ali zasebni zdravstveni dejavnost°l
Največji delež nozokomialnih okužb zavzemajo okužbe v bo
nišnicah in predstavljajo enega večjih javnozdravstvenih prt *
blemov. Pomembno prispevajo k obolevnosti, umrljivosti 0
pomenijo tudi veliko finančno breme za zdravstvo. Po nekatt*
rih ocenah naj bi se v razvitih državah približno pri 5 % bolV^
1
kov, sprejetih v bolnišnice, razvile te okužbe. Žal zanosil*a
*
podatki o vrsti okužb, ki se pojavljajo v slovenskih bolnišnici. 1
in o dejavnikih tveganja za take okužbe, niso na voljo. VsekP
kor pa je podatek o pojavljanju in pogostnosti hišnih okut
pomemben kazalec kakovosti dela in splošnih pogojev P"
opravljanje dejavnosti v določenem zdravstvenem zavodi
Zato je nujno potrebno začeti s sistematičnim ugotavljanjeiPn
preprečevanjem in drugimi aktivnostmi na tem področju.

V 33. členu zakon izrecno prepoveduje opravljanje dela pri
izdelavi in prometu živil in zdravil ter oskrbi z vodo, vzgojnovarstvenega in vzgojnoizobraževalnega dela, nege in zdravljenja ljudi ter dela v zvezi s higiensko nego in rekreacijo vsem
osebam v času, ko imajo znake nalezljive bolezni, ki bi se
lahko prenesla z vodo, živili, predmeti ali z neposrednim
stikom.
Pri potovanju v države, kjer obstaja nevarnost okužbe, je
zdravstveni pregled potnika (vključno z ustrezno zaščito)
obvezen pred njegovim odhodom in po vrnitvi.
Zakon določa tudi druge posebne ukrepe, ki jih v primeru
posebnih epidemioloških okoliščin odredi minister za zdravstvo. Tako lahko ob nastopu ali nevarnosti večjih epidemij
morajo zdravstveni delavci in zdravstveni
sodelavci nadaljevati z delom v posebnih delovnih pogojih. Za
čas takšnih posebnih delovnih pogojev jim minister lahko tudi
omeji pravico do stavke. Po tej določbi se lahko začasno
odredi tudi uporabo prostorov, opreme, zdravil in prevoznih
sredstev.
Za take izjemne primere zakon napotuje glede pravic in dolžnosti pri opravljanju dejavnosti ter glede morebitne nastale
škode na smiselno uporabo predpisov s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Kadar obstaja nevarnost vnosa ali razširitve nalezljive bolezni
v državo, minister lahko določi posebne pogoje za potovanje
in vračanje iz držav, kjer je nalezljiva bolezen; omeji ali prepove gibanje in zbiranje prebivalstva na okuženih ali ogroženih območjih, kot tudi promet blaga in posameznih izdelkov.
O vseh teh začasnih posebnih ukrepih mora obvestiti Vlado
Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije (39.
člen).
V 40. členu je določeno, da je potrebno pri vsakem odvzemu
krvi in drugih tkiv in organov za presajanje, umetno oploditev
in fertilizacijo in vitro opraviti pregled dajalca na morebitno
prisotnost povzročiteljev sifilisa, hepatitisa, aidsa in drugih
bolezni. To preiskavo je potrebno opraviti tudi pred presaditvijo, če odvzem ni bil opravljen v naši državi oziroma če ni
nedvomnega dokaza o tem, da je tkivo ali organ, ki naj bi ga
presadili, glede tega varno. Določba je razširjena v primerjavi
s sedanjo ureditvijo zaradi drugačnih epidemioloških razmer,
kot tudi zaradi zagotovitve varnosti posegov, ki vključujejo
uporabo tkiv in organov drugih dajalcev.
Novost v primerjavi z dosedanjo zakonodajo je tudi, da zakon
določa obvezen pregled krvi nosečnic na navzočnost povzročiteljev hepatitisov in sifilisa, lahko pa tudi drugih, če to
odredi minister za zdravstvo na podlagi epidemioloških razmer. Tako na primer na ogroženih območjih Slovenije že zdaj
pregledujejo nosečnice tudi na toksoplazmozo. Po mnenje
ZZZS bi moral svoje soglasje k taki razširitvi programa pregledov dati tudi financer. Predlagatelj meni, da je treba za
izvedbo novih preiskav že v času priprave predloga zagotoviti
tudi sredstva, vendar morajo pri teh odločitvah imeti prednost
zdravstveni in medicinski in ne finančni razlogi.
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Preprečevanje In obvladovanje hišnih okužb

Jjj

Strokovnjaki, ki so to problematiko proučevali, ugotavljajo, >
glede na naravo okužb za njihovo poimenovanje najb
ustreza tujka »nozokomialne«. Predlagatelj zakona je '
prednost slovenski besedi, ki se je občasno uporabljala ■
doslej.

Preprečevanje in obvladovanje hišnih okužb je lahko učinkP '
vito le z organiziranim programom, ki se tudi izvaja. Naved^r'
v tuji strokovni literaturi kažejo, da okužbe učinkovito obv^°'
dujejo v tistih bolnišnicah, kjer takšne programe imajo in kff'?
za te dejavnosti zaposlujejo tudi posebej usposobljeni
osebje. Zato predlog zakona v 44. členu predpisuje obvez?0
program preprečevanja in obvladovanja hišnih okužb za v*
pravne osebe, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, zdravstveM'
irei
zavode in tudi v zasebni zdravstveni dejavnosti.

Učinkovit program mora vsebovati aktivnosti nadzora ?•<
različne dejavnosti obvladovanja okužb. Zato predlagatf,a
zakona meni, da bi moral tak program vsebovati najmt °
naslednje:

1. Nadzor (sistematično in trajno zbiranje podatkov o poiaV%t
nju in porazdelitvi hišnih okužb in dogodkov ter pogojev,* '!r•
zvišujejo ali znižujejo tveganje za pojav teh okužb, red'' ar
*
analiza teh podatkov in poročanje tistim, ki jih potrebujejo',
primerno ukrepanje).
'
2. Dogovorjeno doktrino izvajanja vseh diagnostičnih, OT "J®
pevtskih, negovalnih in ostalih postopkov v smislu prepre®"'
vanja in obvladovanja hišnih okužb.

3. Dogovorjeno doktrino postopkov sterilizacije, dezinfekcij
čiščenja in ravnanja z odpadki.
j

4. Dogovorjeno doktrino ravnanja z bolniki in zdravstven^0r
delavci ter zdravstvenimi sodelavci, ki imajo te okužbe. l°v
5. Dogovorjen program zaščite zdravstvenih delavcev
zdravstvenih sodelavcev na njihovih delovnih mestih.

<str

Določila o obsegu in načinu izvajanja nadzora nad hišni* n
okužbami in drugimi ukrepi v zvezi s tem bi morala biti vsr ■
zaposlenim na voljo v pisni obliki.

Da se zagotovi strokovno izvajanje vseh postopkov diagnostike, zdravljenja, zdravstvene nege, rehabilitacije ali osts'^ir
postopkov v zdravstvenem zavodu ali v zasebni zdravstvale
dejavnosti v smislu preprečevanja in obvladovanja hlffl
okužb, bi morale vse pravne osebe, ki izvajajo zdravstve" °t
dejavnost, imeti in izvajati ustrezen program uposabljanjeL
zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce. Tak prog'* 6'

poročevahot

: sfisabljanja bi moral vsak opraviti ob nastopu dela na
z?Ti delovnem mestu, nato pa v rednih presledkih, pa tudi
rj&lu na določenih delovnih mestih.
Idi zagotovitve strokovnega pristopa je v zakonu predvi3, da program praviloma pripravi strokovni vodja zavoda.
tem se razume, da ustrezen program za zasebne zdravile delavce pripravi nosilec te dejavnosti (zasebni zdravi pam). Za njegovo izvajanje so zadolženi za to posebej
<ifisobljeni zdravstveni delavci, po njihovih navodilih pa ga
rijfijo izvajati vsi zaposleni.
i,ki
,s(|o/e za pripravo in izvajanje programa, ki je obvezen za
■)0 predpisal minister za zdravstvo. To bo tudi podlaga za
jrt'avo načina in programa usposabljanja zdravstvenih
i fvcev in zdravstvenih sodelavcev za obvladovanje hišnih
ittfb. Ker zakonska določba zavezuje k pripravi in izvajanju
lirama tudi zasebne zdravstvene delavce, bo potrebno
Ijfii? že v tem predpisu natančneje določiti obveznosti
cenikov, tako da bodo ob ustreznih navodilih lahko praviifcja uporabljali neposredno.
ui
fmljanje In nadzorstvo nad Izvajanjem ukrepov
<di
eiPn zavezuje IVZ in ZZV za spremljanje izvajanja splošnih
osebnih ukrepov ter preprečevanja in obvladovanja hišnih
lb, medtem ko je zdravstveno nadzorstvo naloga zdrav, (Pe inšpekcije. (V skladu s predlogom zakona o ministr\}S naj bi namreč sanitarno inšpekcijo preimenovali v zdravdPo inšpekcijo). Nadzor nad preprečevanjem in obvladova1 i> hišnih okužb je treba v tem členu razumeti predvsem
da zdravstvena inšpekcija ugotavlja, ali obstaja v zavodu
oma pri zasebnem zdravstvenem delavcu predpisani pro1# in ali se izvaja. Ni naloga zdravstvene inšpekcije, da bi
rfdrobnosti proučevala njegovo izvajanje, gre le za splošni
vlPor nad spoštovanjem zakona. Zdravstvena inšpekcija
I(j/a o svojih ugotovitvah v zvezi s tem programom obveščati
gfiojno službo IVZ, oziroma ravnati v skladu s predpisom, ki
2tP° na podlagi zakona izdal minister za zdravstvo,
vi
giflavedeni
zavodi in organi se morajo o ugotovitvah v zvezi
)r
emljanjem in nadzorom medsebojno obveščati.
1 *• členu zakon določa, da ima zdravstvena inšpekcija po
1 ti zakonu pravico in dolžnost neposredno ukrepati v primetiiko obstaja nevarnost za zdravje ljudi in širjenje nalezljive
**ni. To pomeni, da zbolelemu oziroma klicenoscu lahko
Pove opravljati določena dela, takim osebam lahko pre/lp gibanje (v določenih primerih tudi, če gre le za sum
/ffljive bolezni), odredi osamitev in zdravljenje oziroma
(jfitni usmerjeni zdravstveni pregled. Zdravstvena inšpekcijah ko odredi tudi druge ukrepe (DDD in druge splošne in
*bne ukrepe, predvidene v tem zakonu).
gfivstvena inšpekcija ima v zvezi z obvladovanjem in nadzo16 nad nalezljivimi boleznimi posebne pristojnosti tudi na
ivni meji, kjer lahko poleg že prej navedenih odredi še
le, za mejo specifične ukrepe (48. člen). Prepove lahko
-Ifnje
osebam, ki kažejo znake ali se sumi, da so zboleli za
'ro, kugo ali virusnimi hemoragičnimi mrzlicami. Lahko pa
>di tudi druge ukrepe na podlagi tega zakona, mednarodilfanvecij
in medržavnih pogodb. Za izrek vseh teh ukrepov
l
io določbe upravnega postopka, pritožba pa ne zadrži
Sitve. O vseh teh ukrepih zdravstvena inšpekcija obvešča
t fcfra za zdravstvo in ministra za notranje zadeve.
lociranje
A za posamezne vrste ukrepov določa vire, iz katerih se
^cirajo dejavnosti in ukrepi po tem zakonu. Določbe
Vjijo na predpisih, ki urejajo delovanje državne uprave ter
jtiakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova•$KUr.l. RS, štev. 9/92 in 13/93). Navedeni zakon v 7. členu
i/jia naloge državnega proračuna, v 8. členu naloge občin,
fttilenu naloge delodajalcev, v 23. členu pa storitve, ki jih
et obvezno zdravstveno zavarovanje.
J1
rftelu se za izvajanje splošnih ukrepov, za delovanje IVZ in
'^oče valeč

ZZV ter zdravstvene inšpekcije sredstva zagotavljajo iz državnega proračuna (50. člen). Določen del splošnih ukrepov in
nadzora nad njimi zakon o nalezljivih boleznih nalaga neposredno lastnikom oziroma upravljalcem stanovanjskih stavb
in drugih objektov ter fizičnim in pravnim osebam, ki imajo
opravka s pitno vodo, živili, predmeti splošne uporabe, vzdrževanjem javnih objektov in javnih površin ter javnih prometnih sredstev, ravnanjem z odplakami in drugimi odpadki (9.
člen), s čimer jih zavezuje tudi k financiranju teh ukrepov.
Opravljene storitve za posameznike se plačujejo v skladu
z naravo teh storitev bodisi iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali pa jih v določenih primerih (vojaki, policija, tujci
ipd.) krije državni proračun. V primerih, ko tako določa letni
program cepljenj, imunoprofilakse in zaščite z zdravili, plača
te stroške oseba sama ali njen delodajalec. V primerih, ko gre
za organizirano bivanje skupine ljudi na endemskem
območju, na katerem je potrebno cepljenje proti klopnemu
meningoencefalitisu, plača to cepljenje organizator bivanja.
Podobno obveznost imajo tudi organizatorji potovanj
v države, kjer so določene nalezljive bolezni in morajo potnike
predhodno ustrezno zavarovati pred okužbo.
Druge določbe
V 51. členu je organom za notranje zadeve naložena dolžnost
sodelovanja pri izvajanju ukrepov, ki zadevajo posredovanje
na državni meji (39. in 48. člen), delovno in materialno dolžnost ob večjih epidemijah in nesrečah (37. člen) in nekatere
ukrepe inšpekcije (47. člen).
Pri tem je mišljeno sodelovanje pri:
- odreditvi dolžnosti zdravstvenih delavcev ter fizičnih in
pravnih oseb, da opravljajo zdravstveno dejavnost pod posebnimi pogoji, in prepovedi stavke v tem času,
- začasni uporabi poslovnih in drugih prostorov ter materialnih sredstev za zdravstvene potrebe,
- odrejanju izolacije, zdravljenja ter določitvi posebnih nalog
zdravstvenim zavodom, začasnem odvzemu opreme, zdravil
in transportnih sredstev,
- izvajanju določil v zvezi s pogoji za potovanja v državo,
v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno boleznijo,
- prepovedih oziroma omejevanju gibanja prebivalstva na
okuženih ali neposredno ogroženih območjih,
- omejevanju ali prepovedi prometa posameznih vrst blaga in
izdelkov,
- izvajanju zdravstvenega nadzorstva potnikov in njihovih
predmetov ter sredstev v mednarodnem prometu čez mejo
Republike Slovenije,
- odrejanju zdravstvenega pregleda oseb in materiala v primeru suma na nalezljivo bolezen,
- prepovedi gibanja osebam, za katere se sumi ali ugotovi, da
so okužene s kolero, kugo ali virusnimi hemoragičnimi mrzlicami,
- prepovedi osebam, ki so zbolele za določenimi nalezljivimi
boleznimi ali so klicenosci, da opravljajo določena dela in
delovne naloge, kjer lahko ogrozijo zdravje drugih oseb,
- prepovedi gibanja osebam, za katere se ugotovi ali sumi, da
so zbolele za določenimi nalezljivimi boleznimi,
- prepovedi zbiranja ljudi, dokler ne mine nevarnost širjenja
nalezljive bolezni,
- odrejanju dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter drugih sanitarnih ukrepov,
- odrejanju osamitve in obveznega zdravljenja za osebe, ki so
zbolele za določenimi nalezljivimi boleznimi.
Pri izvajanju posebnih ukrepov iz 37. in 39. člena tega zakona
sodelujejo tudi enote in organi za zaščito, reševanje in pomoč
v skladu s posebnim zakonom.
Zakon v 52. členu določa tudi, da morb zdravnik oziroma
zdravstveni zavod obvezno obvestiti pristojni organ za notranje zadeve v primeru, da je odrejeno obvezno zdravljenje
tujca oziroma njegova osamitev ali izvršena odločba o karanteni.
Kazenske določbe
Ker je prenašanje nalezljivih bolezni v določenih primerih
45

oziroma ob določenih pogojih že opredeljeno kot kaznivo
dejanje v predlogu kazenskega zakonika Republike Slovenije,
je zakon kršitve posameznih določb opredelil le kot prekrške,
za katere so denarne kazni določene na ravni splošnega
minimuma, medtem ko zgornje meje zakon ne določa, saj jo
določa zakon o prekrških.
Prehodne določbe
Minister za zdravstvo bo na podlagi tega zakona najpozneje
v letu dni po njegovi uveljavitvi izdal ustrezne izvršilne predpise. Do takrat pa se bodo v delu, ki ne nasprotuje temu
zakonu, uporabljali obstoječi pravilniki in odloki, ki jih zakon
tudi eksplicitno našteva.
Minister za zdravstvo bo poleg tega najpozneje v 30 dneh po
uveljavitvi zakona izdal pooblastila za opravljanje nalog, ki jih
predvideva zakon:
- pooblastilo za cepljenje skladno z letnim programom cepljeni,
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"redlog zakona o SPREMEMBI ZAKONA O PRAZNIKIH IN DELA
,,'ROSTIH DNEVIH V REPUBLIKI SLOVENIJI - EPA 497
PRVA OBRAVNAVA
Zmago Jelinčič
U Poslanec Slovenske nacionalne stranke
p
i j Na podlagi prvega odstavka 174. člena Poslovnika DržavII nega zbora Republike Slovenije pošiljam v prvo obravnavo
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH V REPUBLIKI SLOVEjr MlJI.

Predlog zakona v skladu s 175. členom poslovnika vsebuje
vse potrebne elemente t. j. naslov zakona, uvod, besedilo
členov, obrazložitev in besedilo tistih določb zakona, za
katere je predložena sprememba. Uvod zakona pa obsega
oceno stanja, razloge za sprejem zakona, cilje in načela
zakona, oceno finančnih sredstev in druge posledice, ki
jih bo imel sprejem zakona.
Poslanec
Zmago JELINČIČ, I. r.

redlog zakona o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki
joveniji
UVOD
adročje praznikov in drugih dela prostih dni v Sloveniji ureja
ikon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji,
'ga je Skupščina Republike Slovenije na sejah vseh treh
borov sprejela dne 21. novembra 1991 in je objavljen v Uradim listu Republike Slovenije št. 26/91-1; zakon je začel veljati
?• novembra 1991.
'ede datuma praznovanja Dneva samostojnosti, ki ga ta
'kon določa na 26. december, se vsako leto in vedno bolj
-itno in moteče kaže in občuti neustreznost, naravnost zgre5
nost določitve datuma tega praznika, velikega dogodka
"aši narodni zgodovini in pogoja za nastanek naše samotne in neodvisne ter mednarodno priznane države s svojim
°nosnim
samostojnim mestom in vlogo v svetovni družini
r
*avi in narodov. Z vsemi temi dejstvi je v nasprotju in
neskladju to, da za dan praznika v zakonu ni določen
Jodovinski datum 23. december (1990), ko je bila na plebisjju s tako veliko in prepričljivo večino sprejeta odločitev, ki je
'solutni temelj in pogoj nastanka - prvič v zgodovini - naše
^'ne samostojne države. Namesto tega je po neživljenjski
°'očbi zakona za dan praznika določen 26. december. Oba
ledena datuma sicer izhajata iz zakona o plebiscitu
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, kot tudi
9dejanskih dogodkov, ki so temu zakonu sledili. Zakon je v 5.
' nu določil, da se plebiscit izvede v nedeljo, dne 23. decem'a. V10. členu pa je zakon (pogojno) določil, da na plebiscitu
gajeta odločitev, da Republika Slovenija postane samotna država, Skupščina Republike Slovenije slovesno raz«si na seji vseh zborov, kar se je zgodilo 26. decembra 1990.
"uma sta torej kljub soodvisnosti in povezanosti po
'"lenu med seboj neprimerljiva, medtem ko je bila 23.
cembra sprejeta zgodovinska in po naravi stvari vsebinsko
Vratna in neponovljiva odločitev, je bila ta odločitev 26.
tembra v skupščini razglašena. Zakon torej namesto
taodka za praznik določa njegovo razglasitev - ki jo je,
tudi je bila opravljena po zunanjosti v še tako slovesni
'liki, pomensko smiselno možno primerjati z objavo v uradlistu. Po tej logiki bi se praznik na dan 26. decembra
kledno moral imenovati dan razglasitve (odločitve), ne pa
'n samostojnosti. Republika Slovenija pa ni postala samotna in neodvisna država na podlagi oziroma zaradi razglase te plebiscitarne odločitve, temveč zaradi odločitve same.
'lanski dan, ki pomeni in trajno ostaja sam temelj naše
Odvisnosti in samostojnosti, pa ostaja navaden delovni dan
vsak drugi delovni dan v letu, kot da se tega dne ne bi
bdilo ničesar, kar bi bilo treba in vredno praznovati. Opisedanje datumsko neskladje med zakonom in pravim
[jdovinskim datumom je torej tako veliko, da bi bilo treba to
^kladje, ki ga lahko imenujemo kar napaka, odpraviti in
praviti, kar je temeljni cilj in namen ter izkazuje opravičeno
Vebo po sprejemu tega zakona. Z upoštevanjem načela, da
'kot praznik vedno praznuje velik zgodovinski dogodek, če
frfročevalec

je le zgodovinsko določljiv, nikoli pa namesto tega nek drug
in spremljajoč, četudi pomemben, povezan ali celo samo
formalno potreben »dogodek«, kot sta tudi objava ali razglasitev, terja spremembo, vsebinsko gledano pa v resnici popravek zakona tako, da se za dan samostojnosti določi 23., ne pa
26. december. Samo ta dogodek, če tako rečemo odločitvi na
plebiscitu, je vsebinsko tudi mednarodnopravno priznana,
sprejeta in verodostojna podlaga ter temelj nastanka in
obstoja naše državne samostojnosti in neodvisnosti. Isto smo
zapisali tudi v 1. členu zakona o plebiscitu, ko se sklicujemo
na trajno in neodtujljivo pravico do samoodločbe - ne do
njene razglasitve. Namen in cilj tega zakona je torej poprava
in uskladitev pravnega stanja z dejanskim, kar je tudi sicer
nujna naloga in skrb prava in pravne države vedno, kadar se
pravo mora ozirati, opirati na, ali izhajati iz nespornih in
nespremenljivih dejstev iz preteklosti, kot je to tudi v danem
primeru.
»Plebiscit o neodvisnosti in samostojnosti države Slovenije je
torej zavezan vsem najboljšim izročilom humanizma in civilizacije, slovenske in evropske zgodovine ter prijazni prihodnosti Slovencev in drugih prebivalcev Republike Slovenije«.
Citat s temi vznesenimi besedami je iz Razglasa državljanom
Slovenije s pozivom k udeležbi na plebiscitu v nedeljo, dne 23.
decembra 1990, in ga je Skupščina Republike Slovenije sprejela ob sprejemu zakona o plebiscitu. Tudi te citirane besede
govorijo o plebiscitu, njegovi naravi in pomenu - v ničemer in
z ničemer pa razglas ne govori in se ne dotika razglasitve na
plebiscitu sprejete odločitve. Predno je bil zakon o praznikih
sploh sprejet, je bil torej pomen in značaj datuma 23. decembra jasen in nesporan. Tako zelo predrugačil, da ga je sploh
spregledal, ga je na svojski način samo in šele navedeni
zakon, ki ga je zato očitno treba ustrezno spremeniti.
Sprejetje tega zakona (brez variante) realno ne prinaša in ne
pomeni nobenih novih oziroma dodatnih finančnih obveznosti za proračun Republike Slovenije, saj gre le za datumsko
prestavitev praznika (za tri dni nazaj). Iz istega razloga sprejetje zakona tudi ne pomeni nobene nove ali dodatne
finančne obremenitve za druge subjekte oziroma za državljane Republike Slovenije. Nadalje sprememba zakona tudi ne
terja izdaje nobenega novega ali spremembe obstoječega
izvršilnega predpisa. Če pa bi bil zakon sprejet v obliki edine
predlagane variante, ki namesto sedanjega enodnevnega
predvideva dvodnevno praznovanje tega praznika, in s tem
določa en nov, dodaten dela prost dan, bi to za proračun in
druge subjekte pomenilo ustrezno povečanje finančnih
obveznosti na način in v obsegu, kot to sicer velja za vsak
z zakonom določeni dela prost dan, in kot je to sistemsko že
ocenjeno in ovrednoteno ob samem sprejemu obstoječega
zakona, ki določa praznike in druge dela proste dni. Vendar
pa bi tudi to povečanje finančnih obveznosti v celoti odpadlo
oziroma bilo v-celoti kompenzirano s tem, če bi se za en dan
skrajšalo praznovanje novega leta ali pa praznika dela; take
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rešitve sicer predloženi zakon ne vsebuje, je pa podrobno
nakazana v obrazložitvi in s tem v celoti prepuščena morebitni
tovrstni poznejši dopolnitvi zakona v postopku njegovega
sprejemanja.
BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/91-1) se v zadnji alinei prvega
odstavka 1. člena besedi »26. december« nadomestita z besedama »23. december«.

"9
Rt
V zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republik
Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/91-1) se v zadnji alinei prvep®
odstavka 1. člena besedi »23. december« nadomestita z bes'ra
od
dami »23. in 24. december«.
pn
m
2. člen
m
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis""
Republike Slovenije.
od
Varianta:

OBRAZLOŽITEV
Narodni kot državni praznik obeležijo, praznujejo in se na ta
način slovesno spominjajo dogodkov, ki jim zaradi njihove
zgodovinske pomembnosti, enkratnosti in neponovljivosti
upravičeno pripisujejo nek prav poseben pomen in značaj,
dogodek, ki je tako važen za njihov narod oziroma njihovo
državo, da se ga hočejo v tej obliki vedno spominjati in mu
zagotoviti trajno mesto v zgodovini svojega naroda oziroma
države. Ne more torej biti dvoma o tem, da se na tak način
obeleži in praznuje kot državni praznik tak dogodek, in to na
njegov zgodovinski datum oziroma dan, ko se je zgodil, če je
to le zgodovinsko natančno znano, ugotovljivo oziroma dokazano, drugače pa se za tak dan izbere in določi nek simbolični
datum, ki je čim bližji dejanskemu. Nikoli pa se namesto tega
za tak dan ne izbere in določi nek obstranski, spremljajoči,
s tem povezani datum in dogodek, ki sicer lahko pomeni
marsikaj, le dogodka samega ne. Vendar pa se je ravno to
v naši novi državi zgodilo in primerilo s sprejetjem zakona
o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki
v zadnji alinei prvega odstavka 1. člena namesto pravega
zgodovinskega datuma, ki je 23. decembra (1990), kot praznik
določa 26. december. Namen in cilj tega zakona je, da se ta
napaka odpravi.
Sedanji datum je moral v zakon zaiti očitno na podlagi ne
dovolj pretehtane, ne dovolj premišljene odločitve, in je tako
posledica in rezultat nekakšne pomote v oceni in gledanju na
vsebino tega praznika kot zgodovinskega dogodka. Sedaj na
z zakonom določeni dan praznujemo nekaj, kar se na ta dan
gotovo ni zgodilo - na dan pa, ko se je to, kar naj bi dejansko
praznovali, tudi res zgodilo, pa ne praznujemo ničesar; to je
po zakonu delovni dan kot vsak drugi delovni dan v letu. Toda
dejansko pa to sicer že ni več res tako, življenje in praksa
gresta mimo z zakonom določenega datuma, in se oprijemata
resničnosti in pravega zgodovinskega datuma, ne tistega, ki
je fiktivno določen z zakonom, sedanja zgrešenost in neskladje med zgodovinsko resnico in zakonoma pa postaja že tudi
na zunaj vedno bolj moteče. Vse to je bilo jasno zaznavno tudi
ob nedavnem praznovanju tega praznika konec minulega leta
(praznovanje tretje obletnice). Javna, uradna, v vseh osrednjih
medijih in z javnim prenosom obeležena slovesnost v počastitev Dneva samostojnosti je bila namreč 23. decembra, torej na
pravi dan obletnice plebiscita, na predvečer z zakonom
»predpisanega« 26. decembra, niti na dan 26. decembra teh
in take slovesnosti ni bilo, saj je bila že opravljena; pokazala
se je praznina in zgrešenost določitve 26. decembra v zakonu
kot nadomestka za zgodovinski dan - 23. december, nadomestek za nekaj, česar že po naravi stvari sicer sploh ni
mogoče nadomestiti. Hujšo posledico sedanje zakonske
določbe, kot so zadrege z zunanjimi slovesnostmi in odličnostmi pa je treba gledati v tem, da dtum 26. december zlasti
tudi dejansko in osebno ni možno občutiti kot praznka, ker
datum ne ustreza, če se pa na ta dan pač ni zgodilo to, kar se
je zgodilo 23. decembra, na sam 23. december (oziroma
njegov predvečer) pa je pri sedanji zakonski ureditvi ob spominjanju, ki ga intimno sicer nihče nikomur ne more odvzeti,
treba počakati še dva dni do z zakonom določenega 26.
decembra, da se pričaka še drugi, »uradni« del praznika, ko je
dejanska obletnica sicer že mimo. 26. december seveda ni
nikakršna izmišljotina; to je gotovo dogodek, povezan s praznikom, in vreden spominjanja, ne more pa praznika in njegove
vsebine nadomestiti - kar je z določbo v sedanjem zakonu
dejansko storjeno. Kolikor pa je, četudi v še tako majhni meri,
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'roj
na odločitev za sedanjo datumsko določenost tega praznik'^'
morebiti, kljub opozorilom in ugovorom o neustrezno
datuma, ki so bili v postopku sprejemanja tega zakona sicfni
dokumentirano podani, vplivala celo oportuniteta datjše9°'
zaporednega praznovanja dveh prostih dni (dela prosti dan j» C
po zakonu tudi 25. december), pa bi to trajno in na nedopu
sten način kazilo, zmanjševali in žalilo digniteto in pomet tegi
praznika. Dejstvo, da je Republika Slovenija samostojna i'
neodvisna, mednarodno priznana in suverena država na pođS
lagi plebiscitne odločitve, kakršna je bila z razveseljivo '
prepričljivo večino sprejeta 23. decembra, ne pa na podlai
razglasitve te določitve 26. decembra, pa ne more spremeniLr
nihče, tudi če je do spremembe zakonske določbe o napay
nem datumu niti sedaj, s sprejemom tega zakona, niti kd^ .
pozneje nikoli ne pride.
j' j
17.
Zaradi podobnosti ali vsaj primerljivosti lahko pogledamo'
se ozremo na dva primera v zgodovini, ker se pač nanašata ^
istovrstno vsebino. V Združenih državah Amerike kot najvM
takorekoč državotvorni praznik praznujejo 4. julij, obletnic
ko je kongres leta 1776 sprejel (tam pač ni bilo referendum
Deklaracijo o neodvisnosti. V Švici je državni praznik
avgust, ko se spominjajo tega dne iz leta 1291 (original''
ohranjena listina sicer pravi »v začetku avgusta 1291«), ko*
se sestali poslanci oziroma predstavniki treh tako imenoval
nih prakantonov ter na zgodovinski jasi Ruetli sklenili »veW
zvezo« s prisego večne zvestobe v obrambi svojih svobost11
in takrat s tem ustanovili poznejšo in sedanjo švicarsko kon"
deracijo, ki je rastla in nastajala s pristopom novih krst
V obeh primerih gre za praznovanje rojstnega datuma,1
praznovanje nastanka države, in v obeh primerih je datt/
praznika datum dogodka (čeprav zgodovina za švicarski P'
mer pravi »v začetku avgusta 1291«), in nič drugega names
tega, kot se je to primerilo z našim zakonom. Naš zgodovinS'
datum 23. december 1990, ki formalno resda še ne pom&
nastanka nove neodvisne države, pa je nedvomno pomenst
povsem primerljiv z navedenima primeroma, saj je šlo •
plebiscit o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenj1
kar je pomenilo neizogibno potreben korak in podlago
kmalu zatem doseženo dokončno popolno neodvisnost'
samostojnost naše države. Zgodovinski dogodek, nastani
rojstni datum države je torej v vseh teh primerih odločil&
dogodek in datum odločitve, in enako bi moralo biti tudi P
našem zakonu. Če pa bi nam več kot odločitev na plebiscij
pomenila slovesna razglasitev te odločitve, do katere je pri*
26. decembra 1990, in jo je zakon o plebiscitu (brez navedb
datuma) v svojem 10. členu vnaprej predvidel in dolot'
potem bi ta datum sicer lahko bil praznik kot »Dan slovesi>
razglasitve« te odločitve na skupni seji vseh zborov, kot rfl?
ostalim določa navedeni 10. člen zakona. Pravilno pa bi
gledati na to, da je zakon o plebiscitu določil, da se bo
decembra izvedel plebiscit, na katerem se bo odloči'
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, kar sel
na ta dan tudi dejansko zgodilo. Ohranitev 26. decembra
prazničnega dne bi pač pomenila našo trajno odločitev, <"
praznujemo - ne uradne plebiscitne odločitve ogrom<*
večine volilnih upravičencev za samostojnost in neodvisno'
naše države Republike Slovenije, temveč da namesto t6iJ
razglasitev te odločitve, ker jo je v - takrat še Skupiti'
Republike Slovenije - prebral oziroma razglasil njen takra"
predsednik.
i
poročevalk

"■ gre pri tem prazniku za dogodek tako izrednega pomena
Republiko Slovenijo, česar niti ni treba posebej in na novo
ibVHneljevati, saj je to po eni strani itak samoumevno in ne
vetfre nikoli biti sporno, in na podlagi tega dogodka in
jesiratne odločitve danes imamo svojo samostojno, suvereno,
Odvisno in mednarodno priznano državo, po drugi strani pa
oraznik, čeprav z napačnim datumom, v zakonu že določen,
>gov pomen in mesto pa na tako zelo ustrezen način izraža
'li že njegovo poimenovanje, pa iz vseh teh razlogov predlalis«' zakon želi z edinim variantnim predlogom, ki poleg
'emembe vsebuje tudi dopolnitev zakona, pomembnost
Wežja tega praznika še dodatno poudariti s tem, da bi se ta
odovinski dan ob vsaki njegovi obletnici lahko namesto
tedanjega enega dneva praznoval dva dni. Dejstvo je, da se
1
sedanjem zakonu kar dva dni praznuje novo leto, česar
'ropa praktično sicer ne pozna (tako npr. ne Italija, Švica,
liktstrija, Zvezna republika Nemčija, kjer novo leto povsod
lOStoznujejo en dan) in je s tem Slovenija v Evropi izjema;
icfmerjava obeh praznovanj po pomenu za Republiko Slovee<F° ne vzdrži nobene primerjave v škodo krajšega praznovanj Dneva samostojnosti in daljšega praznovanja novega leta.
ipu
■eg
9'
ođsedilo člena, ki se spreminja
1. člen
lai20"*' v Republiki Sloveniji so:
>. in 2. januar, novo leto
i. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
27. april, dan upora proti okupatorju
o>

Celo če bi se ob tem variantnem predlogu za dopolnitev
zakona pojavil oziroma bil v kakšni obliki prisoten pomislek in
očitek, da bi bilo s tem prazničnih in drugih dela prostih dni
v letu v naši državi s tem že preveč, bi bila očitno boljša in bolj
dosledna taka rešitev in ureditev, po kateri bi praznovanje
novega leta skrajšali za en dan oziroma na en dan, in se hkrati
s tem obenem tudi na tem področju približali in uskladili
s prevladujočo evropsko ureditvijo. Smiselno isto velja tudi za
sedanje dvodnevno praznovanje 1. maja, praznika dela, ki se
po sedaniem zakonu praznuje z dvodnevnim nedelom, in je
sicer praznik v (skoraj) vsej Evropi, vendar se prav tako kot
novo leto praznuje samo en dan (tako npr. Avstrija, Nemčija,
Švica). Čeprav besedilo predloženega predloga zakona
nobene od teh možnih rešitev, t. j. skrajšanja praznovanja pri
enem ali drugem od navedenih praznikov na en dan ne
vsebuje, pa je seveda naknadno v skladu s poslovnikom
Državnega zbora ob sprejemanju tega zakona možno vnesti
tudi tako vsebinsko dopolnitev - zlasti če bi šele to omogočilo sprejem in uzakonitev dvodnevnega praznovanje Dneva
samostojnosti v prihodnje.

- 1. in 2. maj, praznik dela
- 25. junij, dan državnosti
- 1. november, dan spomina na mrtve
- 26. december, dan samostojnosti.
Prazniki Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka so dela
prosti dnevi.
Opomba: sprememba zakona se nanaša samo na zadnjo
alineo prvega odstavka 1. člena zakona.

poročevalec
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20.
"19C
Predlog akta o NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE

Z NEKDANJO ČEŠKO IN SLOVAŠKO FEDERATIVNO REPUBLIKO, KI NAJ
11.
VELJAJO MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO SLOVAŠKO
b.
- EPA 504
Jis
SFI
nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
Vlada Republike Slovenije je na 64. seji dne 13/1-1994
c.
zadevah.
določila besedila:
-C
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 9.!
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena št.
- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV
poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila,
NEKDANJE JUGOSLAVIJE 2 NEKDANJO ČEŠKO IN SLOda bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles d.
VAŠKO FEDERATIVNO REPUBLIKO, KI NAJ VEUAJO
ČS
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO SLOSFI
VAŠKO,
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,.
- Borut MAHNIĆ, vodja službe za mednarodnopravne e.
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
ČS
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-

f. I
-is
SFI

Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in
Slovaško federativno republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko^
Slovaško
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za
izvedbo Ustave Republike Slovenije Državni zbor Republike
Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je z nekdanjo
Češko in Slovaško federativno republiko sklenila nekdanja
Jugoslavija in naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško:
■ 1. Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Češkoslovaško
republiko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju zapuščin,
Praga, 24. 02. 1936, objavljena v »Službene novine Kraljevine
Jugoslavije«, št. 239-LXXII z dne 21. 10. 1937.

10. Sporazum med FLRJ in Češkoslovaško republiko o zra^
nem prometu, Beograd, 28. 02. 1956, objavljen v Ur.•• ti
^u
SFRJ-MP, št. 15/56 in 4/57.
L
11. Sporazum med Vlado FRLJ in Vlado Češkoslovaške repu^a
blike o znanstvenotehničnem sodelovanju, Beograd, 03. 0'Hr£
1956, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 7/57.
?3

12. Sporazum o sodelovanju na področju kulture, umetnosti"®
znanosti, šolstva in prosvete med Vlado FLRJ in Vlado češko ^ c
slovaške republike, 29. 01. 1957, objavljen v Ur. I. SFRJ-M^o
št. 1/58.

4. Pogodba med SFR Jugoslavijo in Češkoslovaško socialistično republiko o urejanju pravnih odnosov v civilnih, rodbinskih in kazenskih zadevah, Beograd, 20. 01. 1964, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP, št. 13/64.

13. Konvencija med FLRJ in Češkoslovaško republiko o socjg
alnem zavarovanju, Beograd, 22. 05. 1957, objavljena v Ur'
SFRJ-MP, št. 1/58.
Sp
.vit,
14. Administrativni sporazum o izvrševanju Konvencije mf sk«
FLRJ in Češkoslovaško republiko o socialnem zavarovanj1]
Beograd, 22. 05. 1957, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 3/5%
s Sporazumom med Državnim uradom za socialno za varova pje
nje v Pragi in Zveznim zavodom za socialno zavarovan)'
v Beogradu o spremembi Administrativnega sporazun)'p
o izvajanju Konvencije o socialnem zavarovanju med FLRJ jL1F
ČSSR, Beograd, 19. 03. 1966, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, » El
12/66.
Qo

5. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o sodelovanju in
medsebojni pomoči pri carinskih vprašanjih, Praga, 17. 05.
1967, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 13/67.

15. Konvencija o sodelovanju na področju socialne polit"! ^
med SFRJ in Češkoslovaško republiko, Beograd, 22. 05.195?®c
objavljena v Ur. I. SFRJ-MP, št. 1/58.

6. Sporazum o sodelovanju pri odkrivanju kršitev carinskih in
deviznih predpisov med SFRJ in ČSSR, Skopje, 12. 11. 1976.

16. Sporazum med Vlado FLRJ in Vlado Češkoslovaške rep"
blike o sodelovanju na področju veterine, Praga, 21. 06.195'
objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 7/58.

2. Izmenjava not med Jugoslavijo in Češkoslovaško republiko
o vojnih odškodninah in delitvi madžarske odškodnine,
Praga, 22. 11. 1945.
3. Sporazum med FLR Jugoslavijo in Češkoslovaško republiko o reševanju odprtih premoženjskih vprašanj, Praga, 11.
02. 1956, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 14/56.

7. Pogodba med SFRJ in ČSSR o medsebojni izročitvi obsojenih oseb zaradi prestajanja kazni zapora, Praga, 23. 05. 1989,
objavljena v Ur. I. SFRJ-MP, št. 6/90.
8. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado ČSSR o vzajemnem priznavanju ekvivalence listin o izobrazbi, znanstvenih stopnjah in nazivih, Beograd, 12. 09. 1989, objavljen v Ur.
I. SFRJ-MP, št. 9/90.
9. Sporazum o trgovini in plovbi med Kraljevino SHS in
Češkoslovaško republiko, Praga, 14. 11. 1928, objavljen
v »Službene novine Kraljevine SHS«, št. 268—CVIII z dne 15.
II. 1929 z izmenjavama not v Pragi, 14. 01. 1946 in 10. 04.
1948.
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17. Sporazum med Zveznim sekretariatom za promet in zvez1
SFRJ in Upravo civilnega letalstva ministrstva za pronn®
ČSSR, Beograd, 29. 06. 1963, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, '%a
5/64.
Tei

18. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Češkoslovaške rep^e;
blike o industrijsko-tehnjčnem sodelovanju, Beograd, 14.
1964, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 14/64.
sp/
o r<Pc?J
19. Sporazum o sodelovanju na področju turističnega P^gr-'
meta med SFRJ in ČSSR, Beograd, 14. 3.1964, objavljen v UL 1
I. SFRJ-MP, št. 14/64.

poročevalk1

20. Plačilni sporazum med SFRJ in ĆSSR, Beograd, 9. 5.
"'964, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 15/64.
13. Dodatek k Plačilnemu sporazumu med SFRJ in ČSSR
z dne 9. 5. 1964, izmenjava pisem vodij delegacij v Pragi 23.
11. 1965.
t>. Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in
„ČSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd 13. 12. 1986, objavljen v Ur. I.
SFRJ-MP, št. 25/70.
o. Protokol o plačilih, ki izhajajo iz kooperacijskih odnosov
~ dodatek k Plačilnemu sporazumu med SFRJ in ČSSR z dne
9- 5. 1964, Beograd, 13. 12. 1968, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP,
št. 25/70.
d. Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in
CSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 11.3. 1976, objavljen v Ur. I.
SFRJ-MP, št. 1/78.
6. Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in
CSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 20. 10. 1977.
f. Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in
JJSSR z dne 9. 5. 1964, Praga, 22. 12. 1979, objavljen v Ur. I.
SFRJ-MP, št. 5/81.
g. Protokol o spremembi Plačilnega sporazuma med SFRJ in
CSSR z dne 9. 5. 1964, Beograd, 19. 5. 1983.
1. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o sodelovanju
a področju zaščite rastlin, Beograd, 16. 6. 1965, objavljen
i Ur. I. SFRJ-MP, št. 2/66.
22. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado ČSSR o sodelovanju
iiina področju uporabe jedrske energije v miroljubne namene,
)7Praga, 15. 2. 1966, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 4/68.
23. Sporazum med Vlado SFRJ in vlado ČSSR o dolgoročnem sodelovanju pri uporabi češkoslovaškega tranzitnega
Plinovoda za transport zemeljskega plina čez območje CSSH
|p v SFRJ Praga, 28.10.1977, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 10/
79.
24. Konvencija med SFRJ in ČSSR o izogibanju dvojnemu
.obdavčevanju dohodka in premoženja (s Protokolom), Praga,
C
j2. 11. 1981, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP, št. 12/82.
Sporazuma, navedena v aktu pod številkama 2 in 6, se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije v prevodih v slovenskem jeziku hkrati z aktom.
jTa akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Poslanstvo demokratične
Federativne Jugoslavije
Praga, 22. novembra 1945
Gospod minister,
ik<
tfad bi potrdil, da sem prejel Vaš dopis št. 15.244/VI-3/45 z dne
22. novembra 1945 s tole vsebino.

iz«
n*

V čast mi je, da Vašo Ekscelenso obvestim, da se je moja
vlada v duhu bratske solidarnosti in trdnega prijateljstva, ki
združuje narode obeh držav, ter glede na zelo velike izgube in
škodo, ki jo je imela Jugoslavija med dolgotrajnim bojem na
svojem ozemlju, na seji 26. junija 1945 odločila, da bo ugodila
želji, ki jo je izrazila jugoslovanska vlada, in da bo dala svoje
soglasje k predlogu razdelitve omenjene odškodnine, tako da
pripade 70 milijonov ameriških dolarjev Jugoslaviji, 30 milijonov ameriških dolarjev po Češkoslovaški republiki.«
Njegova Ekscelenca
g. Jan Masaryk
minister za zunanje zadeve ČSR
PRAGA
Obenem imam to čast, da izrazim zahvalo vlade Demokratiočne federativne Jugoslavije vladi Češkoslovaške republike
za sprejetje jugoslovanskega predloga v navedeni zadevi.
Gospod minister, prosim sprejmite izraze mojega globokega
spoštovanja.
Dr. Černej, s. r.
Praga, 22. novembra 1945
Gospod odposlanec,
po XII. členu pogodbe o premirju z Madžarsko, ki je bila
podpisana v Moskvi 20. januarja 1945 med Zvezo sovjetskih
socialističnih republik, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske ter Združenimi državami Amerike na eni
strani in Madžarsko na drugi strani, je bila Jugoslaviji in
Češkoslovaški republiki določena odškodnina za povzročene
izgube, ki so nastale ob vojaških operacijah in ob okupaciji
njunega ozemlja v višini 100 milijonov ameriških dolarjev.
V čast mi je, da lahko Vašo Ekscelenco obvestim, da se je
moja vlada v duhu bratske solidarnosti in trdnega prijateljstva, ki združuje narode obeh držav, ter glede na zelo velike
izgube in škodo, ki jih je imela Jugoslavija med dolgotrajnim
bojem na svojem ozemlju, na seji 26. junija 1945 odločila, da
bo ugodila želji, ki jo je izrazila jugoslovanska vlada, in da bo
dala svoje soglasje k predlogu razdelitve omenjene odškodnine, tako da pripade 70 milijonov ameriških dolarjev Jugoslaviji, 30 milijonov ameriških dolarjev pa Češkoslovaški republiki.
Vaša Ekscelenca, prosim, sprejmite izraze mojega globokega
spoštovanja.
G. dr. Darko Černej,
izredni odposlanec in pooblaščeni minister
Demokratične federativne Jugoslavije
v Pragi

OBRAZLOŽITEV

podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije o nasledstvu mednarodnih pogodb, kijih
<j/e sklenila nekdanja Jugoslavija in se nanašajo na Republiko
Slovenijo, predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije
sprejem akta o nasledstvu štiriindvajsetih dvostranskih
pogodb z Republiko Slovaško, sklenjenih med nekdanjima
ji SFRJ in ČSFR, ki veljajo tudi med Republiko Slovenijo in
Republiko Slovaško.
^poročevalec

»Po XII. členu pogodbe o premirju z Madžarsko, ki je bila
podpisana v Moskvi 20. januarja 1945 med Zvezo sovjetskih
socialističnih republik. Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske ter Združenimi državami Amerike na eni
strani in Madžarsko na drugi strani, je bila Jugoslaviji in
Češkoslovaški republiki določena odškodnina za povzročene
izgube, ki so nastale ob vojaških operacijah in ob okupaciji
njunega ozemlja, v višini 100 milijonov ameriških dolarjev.

Pri pogajanjih pravnih služb obeh ministrstev za zunanje
zadeve sta verificirana obseg in način prevzema dvostranskih
pogodb med nekdanjima SFRJ in ČSFR, ki naj veljajo še
naprej med Slovenijo in Slovaško. Jugoslavija je imela s ČSFR
sklenjenih skupno 60 pogodb.
Na pogajanjih so bile te pogodbe razdeljene med tiste (prvih
8 na seznamu), ki naj v nespremenjenem besedilu veljajo še
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naprej med Slovenijo in Slovaško, na tiste (nadaljnjih 16 na
seznamu), k i naj veljajo ob kasnejši novelaciji, da ne bo
pravnih praznin, ter na tiste (14), ki so zastarele in se dejansko
ne morejo več uporabljati.

različnih področjih, od gospodarstva do kulture. Nekatere
pogodbe bi kazalo obdržati kljub zastarelosti, sicer bi lahko
prišlo do diskontinuitete v odnosih. Zato je za največ sporazumov (16) predvidena naknadna novelacija oz. sklenitev novih
sporazumov.

Hkrati teče proces sklepanja novih sporazumov, predvsem
v gospodarstvu in transportu, zaradi česar je prenehalo veljati
nadaljnjih enajst sporazumov.

Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navedenih štiriindvajsetih sporazumov.

Strani sta izrazili pripravljenost obdržati tiste sporazume, ki
so že do zdaj dajali razultate v obliki koristne izmenjave na

Po odobritvi akta o nasledstvu bo ministrstvo za zunanje
zadeve o tem obvestilo slovaško stran.

POGODBA
o sodelovanju pri odkrivanju
kršitev carinskih in deviznih predpisov

stvih vseh vrst, ki so se ali pa bi se lahko uporabljala za
nezakonit prevoz blaga v tovornem ali osebnem prometu med
pogodbenicama.
2. Dane informacije se nanašajo na vrsto, lastnika, znamko in
registrsko številko prevoznega sredstva, na kraj in velikost
skrivališča (po možnosti s fotografijo ali skico) ter na vrsto
skritega blaga in način odkritja skrivališča.

Zvezno ministrstvo za zunanjo trgovino Češkoslovaške socialistične republike in Zvezna carinska uprava Socialistične
federativne republike Jugoslavije sta se s ciljem, da zagotovita enotno uresničevanje 5. člena Pogodbe med vlado ČSSR
in vlado SFRJ o sodelovanju o medsebojni pomoči v carinskih
zadevah z dne 17. 5. 1967, dogovorila:
1. člen
1. Vodje carinskih uprav pogodbenic bodo določili in pooblastili delavce, ki bodo vzdrževali medsebojne stike v zadevah,
ki se nanašajo na to pogodbo.
2. Carinski upravi pogodbenic se bosta obvestili o imenih
pooblaščenih delavcev iz prvega odstavka tega člana.
2. člen
Carinski upravi si bosta izmenjavali obvestila in informacije
pogodbenic, ko ne bodo uporabljene diplomatske poti:
- pisno po pošti,
- teleprintersko ali pa v izjemnih primerih, ko bo to omogočala vsebina informacije, telefonsko,
- na zasedanjih mešane češkoslovaško-jugoslovanske
carinske komisije, ki je bila ustanovljena s Pogodbo med
vladama ČSSR in SFRJ o sodelovanju in medsebojni pomoči
v carinskih zadevah z dne 17. 5. 1967,
- na pogovorih delavcev obeh carinskih uprav, pooblaščenih po prvem členu te pogodbe.
3. člen
Carinski upravi pogodbenic se medsebojno obveščata o:
a. osebah (ne glede na državljanstvo), ki so jih carinski organi
druge pogodbenice odkrili na svojem ozemlju pri nezakonitem prenosu mamil,
b. občanih druge pogodbenice, ki so prekršili carinske ali
devizne predpise s stališča ogrožanja gospodarskih interesov
države, zdravja oseb, in o tem, kako so kršitev izvedli ter ali je
bila ponovljena.
Informacije iz točk a in b se nanašajo na osebne podatke (ime
in priimek, datum rojstva, državljanstvo in stalno bivališče),
vrsto in številko potnega lista, uporabljeno prevozno sredstvo, vrsto, količino in vrednost predmetov, način skrivanja in
obliko odkritja ter mejni prehod ali pa drugi kraj odkritja
kršitve.
4. člen
Carinski upravi pogodbenic se medsebojno obveščata
o državljanih drugih držav, ki so težje kršili carinske ali
devizne predpise, če je ugotovljen vpliv kršitve na interese
druge pogodbenice.
5. člen
1. Carinski upravi pogodbenic se medsebojno obveščata
o novoodkritih ali nenavadnih skrivališčih v prevoznih sred52

6. člen
Carinski upravi pogodbenic si medsebojno izmenjujeta informacije, ki se nanašajo na:
a. nove oblike kršenja carinskih ali deviznih predpisov;
b. metode in tehnične pripomočke za odkrivanje kršitev
carinskih in deviznih predpisov;
c. ugotovljen namen kršitev carinskih in deviznih predpisov
in na opremljenost carinskih organov za odkrivanje in preprečevanje kršitev.
7. člen
Če to izredne okoliščine in nujnost primera zahtevajo, se
informacije iz 3., 4., 5. in 6. a. člena pogodbe dajo takoj.
8. člen
Po pisnem zahtevku carinske uprave ene pogodbenice izda
carinska uprava druge pogodbenice v skladu z možnostmi
podatke ali fotokopije dokumentov, ki se nanašajo na kršenje
carinskih predpisov, povezane z uvozom, izvozom ali prevozom blaga med pogodbenicama.
i
9. člen
Vse informacije, ki si jih po tej pogodbi pogodbenici izmenjata, se lahko uporabijo samo za carinsko upravo, ki je te
informacije zahtevala od druge pogodbenice.
10. člen
Carinski upravi pogodbenic si izmenjata informacije v svojem
jeziku, obenem pa k informaciji priložita prevod v ruskem
jeziku.
11. člen
1. Ta pogodba začne veljati 30 dni po dnevu podpisa.
2. Pogodbo lahko prekine katera koli pogodbenica. Veljavnost pogodbe preneha po šestih mesecih od dne, ko druga
pogodbenica dobi pisno obvestilo o prekinitvi.
Pogodba je bila sestavljena v Skopju 12. novembra 1976
v dveh izvirnikih, v češkem in srbohrvaškem jeziku. Besedili
sta verodostojni.
Za
Za
Zvezno ministrstvo za zu- Zvezno carinsko upravo
Socialistične federativne
nanjo
republike Jugoslavije
trgovino Češkoslovaške
socialistične republike
namestnik direktorja
namestnik generalnega
direktorja UCS
Oimitar Aleksievski
ing. Jurij Kulišiak
poročevalec
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA

. POROČILO
Komisije za poslovnik o obravnavi vprašanja pooblastila matičnega delovnega
, telesa, da vladi in ministrstvom s sklepi nalaga določene naloge ali zahteve in s tem
kreira vladno politiko na posameznem področju
Komisija za poslovnik je na 20, seji, dne 21.12.1993 obravnavala vprašanje pooblastila delovnih teles državnega zbora, da
vladi in njenim ministrstvom s sklepi nalagajo izvršitev določenih nalog ali zahtev in s tem poskušajo kreirati politiko na
Posameznih področjih oz. sprejemati dnevno-politične odločitve, ki so pogosto tudi povsem operativnega značaja. Generalni sekretar vlade je omenjeno vprašanje naslovil na sekretarko državnega zbora, predsednik državnega zbora pa je
komisiji na podlagi 110. člena poslovnika državnega zbora (v
nadaljevanju: poslovnik) poslal vprašanje v obravnavo. Predstavnik vlade navaja, da ne pozna ustavne, zakonske ali druge
norme, ki bi dajala delovnim telesom državnega zbora takšna
pooblastila.
člani komisije so glede na določilo prve in druge alineje 134.
člena in drugega odstavka 334. člena poslovnika po razpravi
soglasno sprejeli naslednjo
razlago:
1- Delovno telo državnega zbora lahko zahteva za uresničevanje svojih s poslovnikom določenih nalog od vlade, drugih
državnih organov ter javnih zavodov in skladov podatke in
Posamezne dokumente, ki so pomembni pri oblikovanju
Politike in zakonov ali za ugotavljanje učinkovitosti njihovega uresničevanja. Delovno telo državnega zbora pa ne
Kore s sklepi neposredno nalagati vladi kot tudi ne ministrstvom, da izvedejo določeno nalogo, ki po smislu in obsegu
Presega dolžnost posredovanja podatkov in posameznih
dokumentov po 141. členu poslovnika.
2- Če matično delovno telo pri preučevanju svojega
Področja, pri pripravi odločitev o politiki na tem področju ali
ob obravnavi zadeve, ki jo obravnava državni zbor, pride do
ugotovitve, da mora vlada oziroma njeno ministrstvo nekaj
ukreniti, lahko predlaga državnemu zboru, da ob obravnavi
določenih vprašanj iz dnevnega reda državnega zbora
sprejme tudi potrebne odločitve ali, da se v dnevni red seje
državnega zbora uvrsti posamezno vprašanje. Matično
delovno telo za takšno obravnavo pripravi potrebno gradivo
'n hkrati predlaga državnemu zboru, da v zvezi z obravnavanim vprašanjem sprejme potrebne akte ali odločitve. Le akti
ali odločitve, ki jih bo državni zbor sprejel na koncu razprave
o tem vprašanju, so zavezujoči za vlado.
3. Matično delovno telo pa ima pooblastilo, da lahko ob
spremljanju izvajanja aktov in odločitev državnega zbora, ki
sodijo v njegovo delovno področje, opozarja vlado na njihovo neizvajanje.
Obrazložitev
Poslovnik državnega zbora o poglavju »Delovna telesa«
določa, da ima delovno telo državnega zbora pristojnost, da
Preučuje posamezna področja, pripravlja odločitve o politiki
na teh področjih, oblikuje stališča do posameznih vprašanj in
Pripravlja, preučuje in obravnava predloge zakonov ter drugih
aktov državnega zbora (124. člen poslovnika). 2 zadevami, ki
spadajo na isto področje, se načeloma ukvarja le eno delovno
telo, to je matično delovno telo (125. člen poslovnika).
Delovno telo pri uresničevanju usmerjevalne in nadzorne
funkcije zlasti skrbi za ugotavljanje stanja na posameznem
Področju, preverja upravičenost interesov raznih družbenih
skupin, ki so povezani s področjem, ocenjuje ustreznost zakonodajne ureditve, posebej tudi glede na zakonodajno ureditev
Področja z ozirom na procese v svetu, preverja učinkovitost
Uresničevanja sprejetih zakonov in predlaga politiko ter
poročevalec

spremlja uresničevanje politike na svojem področju (140. člen
poslovnika).
Člani komisije so opozorili, da poslovnik ne določa, da bi
lahko delovno telo (seveda matično) s sklepi nalagalo vladi
oziroma njenim ministrstvom naloge, ki bi presegale dajanje
podatkov in dokumentov. Poslovnik pozna le možnost, da
lahko delovno telo iz svojega delovnega področja zahteva od
vlade, drugih državnih organov ter javnih zavodov in skladov
podatke in posamezne dokumente, ki so pomembni pri oblikovanju politike in zakonov ali za ugotavljanje učinkovitosti
njihovega uresničevanja. Delovno telo v zahtevi določi rok,
v katerem mora naslovnik odgovoriti in dati zahtevane
podatke in dokumente (141. člen poslovnika). Člani komisije
so v razpravi menili, da vlada ali ministrstvo lahko sprejme
predlog matičnega delovnega telesa, da pripravi obsežnejše
gradivo, ker gre v tem primeru za soglasje vlade ali ministrstva, vendar še vedno v skladu s smislom 141. člena poslovnika.
V razpravi so člani opozorili tudi na situacijo, ko matično
delovno telo pri preučevanju svojega področja, pri pripravi
odločitev o politiki na tem področju ali pa ob obravnavi
zadeve, ki je na dnevnem redu državnega zbora, ugotovi, da
mora vlada oziroma njeno ministrstvo nekaj ukreniti. V tem
primeru bo lahko matično delovno telo predlagalo državnemu
zboru, da ob obravnavi določenih vprašanj iz dnevnega reda
državnega zbora sprejme tudi potrebne odločitve ali pa da
v skladu z drugim odstavkom 147. člena takšno problematiko
uvrsti na dnevni red seje državnega zbora. Ob predložitvi
predloga bo matično delovno telo pripravilo tudi potrebno
gradivo in hkrati predlagalo, da državni zbor v zvezi z obravnavanim vprašanjem sprejme potrebne pravne akte ali odločitve. Matično delovno telo lahko predlaga, da državni zbor
v skladu s svojimi pristojnostmi sprejme:
- zakon (166. člen poslovnika),
- nacionalni program, s katerim, kadar zakon tako določa,
opredeli programe dejavnosti na posameznih področjih, ki se
financirajo iz državnega proračuna ali drugih javnih sredstev
(168. člen poslovnika),
- deklaracijo, s katero izraža splošna stališča do vprašanj
notranje in zunanje politike ter do posameznih vprašanj, ki
imajo pomen za vso državo (169. člen poslovnika),
- resolucijo, s katero ocenjuje stanje in obravnava vprašanja
na posameznih področjih družbenega življenja ter zavzema
stališča do politike na teh področjih (170. člen poslovnika),
- priporočilo, s katerim predlaga ukrepe za delo državnih
organov, organizacij in posameznikov, ki opravljajo javne
službe ali izvršujejo javna pooblastila (171. člen poslovnika),
- sklep, s katerim zavzema stališča do posameznih vprašanj
iz svoje pristojnosti (173. člen poslovnika).
Tako sprejeti akti ali odločitve, ki jih sprejme državni zbor
v okviru svojih pristojnosti, so zavezujoči za vlado.
V razpravi so člani posvetili pozornost tudi vprašanju izvajanja tako sprejetih aktov in odločitev državnega zbora. Menili
so, da bo matično delovno telo v okviru svojih pristojnosti
nadziralo izvajanje teh aktov in odločitev (140. člen poslovnika). Člani so menili, da lahko matično delovno telo vlado
opozori na njihovo neizvajanje. Takšno opozorilo bi imelo
enak pomen, kot da bi neizvajanje sklepov ugotovil državni
zbor pri ponovni obravnavi te materije. S takšnim pristopom
bi po mnenju članov povečali ekonomičnost dela državnega
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zbora. V nasprotnem primeru bi namreč moral državni zbor
po opozorilu matičnega delovnega telesa, da vlada ne izvaja
sprejetih sklepov, ponovno odpreti razpravo o tej materiji in
po razpravi opozoriti vlado, da naj izvede že sprejete sklepe.
Člani komisije so še opozorili, da je pri tem potrebno ločiti
delovna telesa, ki imajo lahko poseben položaj. Tako jim
lahko zakon daje pravico, da mimo državnega zbora spreje-

majo določene odločitve, ki so zavezujoče za vlado. Tako na
primer odbor za mednarodne odnose na podlagi zakona
o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91) daje soglasja
k predlogom imenovanja vodij misije (veleposlaništva, poslaništva in stalna predstavništva pri mednarodnih organizacijah) (21. člen zakona) in potrjuje pobude za sklenitev mednarodnih pogodb (59. člen zakona).

POROČILO
Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ k Informaciji SDK
o opravljenem inšpekcijskem pregledu finančnomaterialnega poslovanja proračuna
v občini Zagorje ob Savi za leto 1992
_
Informacijo je Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za
nadzor proračuna in drugimi javnih financ obravnaval na 4.
seji, 9. 12. 1993.
Predsednik odbora je v uvodu povedal, da je SDK posredovala
informacijo o pregledu finančno materialnega poslovanja
proračuna občine Zagorje, v kateri je ugotovila nepravilnosti
pri poslovanju s proračunskimi sredstvi občine, zlasti pa
nepravilnosti v zvezi z izdajo obveznic občine. Zaradi tega je
SDK v informaciji tudi najavila, da bo proti odgovornim osebam vložila ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene uporabe sredstev po 143. členu kazenskega zakona.
V razpravi so člani odbora razpravljali predvsem o tem, ali
predlagati, da se zaradi nepravilnosti predlaga razširitev
nedavno odrejene parlamentarne preiskave o domnevnem
škodljivem, nedopustnem in nezakonitem ter neustreznem
delovanju in poslovanju Izvršnega sveta Skupščine mesta
Ljubljane, občin Postojna, Trbovlje in Izola..., tudi na občino
Zagorje. Odbor se je odločil, da tega ne bo predlagal.
Predstavnik občine Zagorje je povedal, da so v občini že sami

sprejeli nekatere, predvsem kadrovske ukrepe, v zvezi
z nepravilnostmi, ki jih je odkril SDK v pregledu, ki ga je
predlagala sama občinska skupščina. Tako je bil razrešen
občinski izvršni svet ir) zamenjan predsednik občinske skupščine. Zamenjani so bili tudi vsi kadri na Agenciji za razvoj.
Odbor je po razpravi sprejel naslednje
ugotovitve in sklepe:
1. Odbor se je seznanil z informacijsko SDK o opravljenem
inšpekcijskem pregledu finančno-materialnega poslovanja
proračuna v občini Zagorje ob Savi za leto 1992 in s sklepom
SDK, da bo podal ovadbo zaradi neupravičene porabe sredstev.
2. Odbor se je seznanil z informacijo predstavnika občine
Zagorje o sprejetih ukrepih v občini v zvezi z nepravilnostmi,
ki jih je ugotovila SDK.
3. Odbor naproša SDK, da ga tekoče obvešča o nadaljnjih
postopkih.

i
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poročevalec

POSLANSKE POBUDE

3DGOVOR
Ministrstva za zdravstvo na pobudo dr. VLADIMIRA TOPLERJA za proučitev incidence boreli)ze in virusnega meningitisa ter uvedbo preventivnega cepljenja
S- Vladimir Topler, dr. med., poslanec Zelene ekološko-socialne stranke, je na 12. seji Državnega zbora Republike Slovenije naslovil na Vlado Republike Slovenije oziroma na Ministrstvo za zdravstvo naslednjo poslansko pobudo:
•Vladi Republike Slovenije (Ministrstvu za zdravstvo) predla3am, da prouči incidenco borelioze in virusnega meningitisa
n glede na izsledke ustrezno uvede preventivno cepljenje
ogroženih skupin prebivalstva v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Obrazložitev:
Jaradi povečane incidence borelioze in virusnega meningitisa, ki ga prenašajo klopi, predlagam, da se ogrožene skuaine (gozdarski delavci, kmetje, tudi otroci itd.) preventivno
cepijo. Cepljenje, ki so ga uvedla določena podjetja (gozdarji,
Policija) so uspešna, vendar ne sodijo v obvezni del zavarovanja, ampak jih morajo posamezniki ali podjetja samostojno
financirati, zato niso dostopna vsem. Zato predlagam, da se ta
Preventivna cepljenja vključijo v obvezni del zavarovanja.«
Ministrstvo za zdravstvo v zvezi z navedeno poslansko
Pobudo daje naslednji odgovor:
S cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu smo na
Področju Slovenije začeli v letu 1985. Obveznike za cepljenje
sako leto določi republiški program imunoprofilakse in
kemoprofilakse, ki ga predpiše minister za zdravstvo. Cepljene je po tem programu obvezno za vojaške obveznike, za
zaposlene v MORS in za druge osebe ter za dijake in študente,
ki so pri delu oziroma praktičnih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe (gozdarji idr.), priporočljivo pa je za predšolske
°troke, učence, dijake in študente in druge skupine prebivalca, ki bivajo na okuženem področju.
inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi s proSJramom
cepljenja pripravlja strokovni del, navodila o financir
anju cepljenja pa Ministrstvo za zdravstvo.
v

Plačniki cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu so
uporabniki, delodajalci ali organizatorji bivanja na endemskom področju.
Klopni meningoencefalitis ne sodi med bolezni, ki se prenašajo z bolnega na zdravega človeka, saj je pot širjenja le preko
okuženih insektov. Zato so morebitni okužbi izpostavljeni
predvsem tisti, ki opravljajo svoje delo ali se gibljejo na
prostem na okuženih območjih; posebej izpostavljeni poklici
in posamezniki so določeni že z omenjenim programom,
druge rizične populacije pa je težje opredeliti in zanje predpisati obveznost cepljenja. Ker predstavlja cepljenje le individualno zaščito, je po mnenju ministrstva sedanji način izvajanja
in financiranja cepljenja najprimernejši.
Cepiva proti boreliozi še ni.
Ministrstvo za zdravstvo na podlagi podatkov Inštituta za
Varovanje zdravja Republike Slovenije stalno spremlja incidenco klopnega meningoencefalitisa in obvešča prebivalce,
na katerih območjih se bolezen pojavlja ter jih poziva k pravočasnemu cepljenju. V okviru zdravstveno vzgojnih akcij
Poteka obveščanje o pravilni zaščiti pred vbodi klopov in
ravnanju, če se zgodijo, še posebej na okuženih območjih.
Poročevalec

Prebivalce opozarjamo tudi na simptome prve faze borelioze,
ko se morajo obvezno javiti zdravniku, da lahko še pravočasno predpiše ustrezno antibiotično terapijo.
ODGOVOR
Zavoda republike Slovenije za statistiko na vprašanje in pobudo poslancev Zeleni - ekološko
socialna stranka za uskladitev statističnih postopkov
Prijetna dolžnost je odgovoriti na poslansko vprašanje
o skladnosti celotnega zbiranja statističnih podatkov v Republiki Sloveniji s statistiko Evropske skupnosti (EU-ja) in na
pobudo o uskladitvi vseh neusklajenih statističnih postopkov
in zbiranj vseh statističnih podatkov v Republiki Sloveniji
z metodologijo zbiranja statističnih podatkov Evropske skupnosti.
1. Poslansko vprašanje - odgovor
Koliko je delo Zavoda RS za statistiko in celotno zbiranje
statističnih podatkov v Republiki Sloveniji skladno z Evropsko
Skupnostjo?
Vlada Republike je predložila Državnemu zboru predloge
zakonskih rešitev na področju statistične ureditve že v maju
1993. (Poročevalec Državnega zbora 10/93). Po sprejemu
poslovnika Državnega zbora smo v jeseni uskladili predloge
z novo ureditvijo in določili novo besedilo »nacionalnega
programa statističnih raziskovanj-NPSRRS« (Poročevalec
državnega zbora 12. 10. 1993).
Predlagana Zakon o državni statistiki in NPSRRS sta usklajena z ureditvijo statistike v okviru EU-ja oziroma EEA-ja. Tako
smo vanju med drugim vključili vsa določila iz Resolucije
o delu državnih statističnih zavodov v okviru OZN in posebej
za članice ECE-ja, sprejeta na 40. zasedanju v juniju 1992, ko
smo bili prvi povabljeni v delo konference evropskih statistikov (CES).
Predlog za izdajo »Zakon o državni statistiki z osnutkom
zakona« smo prevedli v angleški jezik in ga dali v recenzijo
specializiranim pravnikom v EU-ju in Efti, ki so prišli posebej
za to v Ljubljano.
Predlagani zakon glede na sistemske pogoje in tudi glede
statusa samega Zavoda izpolnjuje pogoje določene v »Resoluciji o temeljnih principih za državne statistike regionalne
Ekonomske komisi|e za Evropo« in pogoje ESS-a (Evropski
statistični sistem) kot so ga definirali v EU-ju in je predstavljen
na več seminarjih in tudi v uradnih listih EU-ja.
Delovna telesa Državnega zbora in Državnega sveta na predlog zakona niso imela pomembnih pripomb, vendar sta,
zaradi znanih razlogov, prvi branji zakona in nacionalnega
programa satatističnih raziskovanj preloženi na prihodnje
leto. To lahko zelo neugodno vpliva tudi na naše skupno
statistično in tudi evidenčno približevanje EU-ju. Pogajanja
z njihovimi eksperti se začno v decembru, podatke, tudi po
njihovih definicijah pripravljamo, dobro bi jim bilo povedati,
da imamo evropizirano zakonodajo na tem področju že
dokončno sprejeto in tudi veljavno.
Prava mera za določevanje usklajenosti statističnih metod,
postopkov in vsebin zajetih ter izkazanih podatkov Je tabelarni del predloga Nacionalnega programa statističnih raziskovani, ki ga je treba po vsebini primerjati z usmeritvami in
določili v EU-ju.
28. avgusta 1993 je Uradni list ES-a objavil »Srednjeročni
program statističnih raziskovan) z glavnimi aktivnostmi in
prioritetami od 1993 do leta 1997 z aneksom«. Program velja
za člane EU-ja in EEA-ja, torej smiselno tudi za pridružene
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člane in kandidate za tak status. V določeni meri pa velja tudi
za vse statistične urade in države v okviru EEC-ja, kot oblike
regionalnega sodelovanja v okviru OZN, saj poslov z EU-jem
brez velikih težav in dragih pretvornikov in prevajalnikov, ne
bo mogoče racionalno izpeljevati.
Naš tablerani del NPSRRS-ja je pretežno usklajen s tem programom in smo na najbolj vitalnih področij že sedaj dokaj
skladni z zahtevami Evropskega statističnega urada - EUROSTATA. Preostanek bomo v NPSRRS-u uskladili po prvem
branju, seveda ob predpostavki, da bodo statusi do sedaj
pooblaščenih organizacij za zbiranje statističnih podatkov in
njihove nove funkcije ustrezno določene na novo. To posebej
velja za dosedanje statistične dolžnosti SDK-ja in nekaterih
drugih sodelujočih v izvajanju NPSRRS-a.
Dokazali smo - tudi v pogajanjih, ki jih je naša država vodila
v OZN, IMF-om, Svetovno banko in drugimi velikimi mednarodnimi organizacijami, da imamo dovolj potrebnih podatkov
za taka usklajevanja in da v glavnem sledimo potrebam po
tekočem merjenju in izkazovanju.
Najvažnejša je namreč uporaba podatkov in praksa po narodnogospodarskem kriteriju, saj tudi nobeden od najbolj
pomembnih, velikih ter bogatih statističnih zavodov v svetu in
tudi v EEA-ju ne izvršuje vseh sicer že skupaj določenih nalog.
Nekaj primerov
- Bruto domači proizvod je postal tudi pri nas osnovna
makroekonomska in statistična kategorija že leta 1991, sledimo določilom ESA-ja (European System of National Accounts), ki je bolj podroben in zahtevnejši kot sicer svetovni
standard SNA, ki velja za države OZN.
- Metode statističnega zajemanja podatkov o izvozu in
uvozu smo ustrezno harmonizirali z Eurostatom, čeprav smo
ob osamosvojitvi ostali popolnoma brez metodoloških znanj
in podpore.
- Indeksi fizičnega obsega industrijske proizvodnje in drugi
konjukturni indeksi so tudi ustrezno mednarodno usklajeni in
primerljivi.
- Vprašanje je bodočnosti obračuna zelo različnih indeksov
cen in življenjskih stroškov ter nekaterih konjukturnih izkazovanj, ki danes še prenesejo evropsko recenzijo - v bodočnosti bo treba precej vlagati v nekatere masovne ankete (Labour
Costs, Time Budjet, boljša APG in podobno).
- Velik problem so še nekatere zastarele v statistiki presežene klasifikacije, ki jih bomo zamenjali tudi v Sloveniji hkrati
z EU-jem. Med najpomembnejšimi je NACE - Rev. 1., ki bo
prevzet kot naš nacionalni standard, verjetno z uredbo Vlade
v prihodnjem letu. Z GZS in drugimi pripravljamo novo klasifikacijo poklicev (ILO) in novo Evropsko klasifikacijo proizvodov PRODCOM, ki bo tudi uvedena do konca leta 1995.
Pripravljamo druge evropeizirane klasifikacije in delovne
metode s področja socialnih in drugih statistik.
Pridobitvi novih metod in standardov ob pomoči regionalnega PHARE projekta, in ob neposredni pomoči statistik ZRN,
Avstrije, Švice ter nekaterih drugih držav smo dokaj na tekočem z dogajanji v statistiki v Evropski Uniji. Na tej osnovi je že
pripravljen tudi že od EU-ja zahtevani predlog zakona
o izgradnji »Poslovnega registra za statistične namene v Sloveniji«, reforma zakonodaje s področja registracije prebivalstva in še nekatere druge tudi evidenčne akcije (Registri
stanovanj in register kmetij).
Obveščeni smo, da bo verjetno v začetku prihodnjega leta
predsednik Eurostata g. Franshet obiskal našo državo in
podpisal dogovor o sodelovanju pri izvajanja skupnih programov statističnih raziskovanj z EU-jem.
Vendar na veliko področjih uvajanja evropskih standardov ne
moremo prevzeti v celoti in takoj - tudi zato, ker so naša
sedanja odločanja v Republiki naslonjena na stare specifične

makroekonomske in makrosocialne agregate, torej na v svetu )
in tudi v EU-ju neznane kategorije.
Kot primer navajamo statusno in makroekonomsko delitev
pravnih oseb na gospodarstvo in negospodarstvo in za to '
potrebna domača statistična merjenja ter izkazovanja. Tudi
zato je Vlada Republike Slovenije ob določanju besedila obeh
omenjenih zakonov sprejela tudi sklepe o potrebnem, a racionalnem statističnem spremljanju nekaterih takih kategorij
tudi vzporedno še nekaj časa. V teh sklepih je tudi ponovna
odločitev o prevzemu Evropske statistične ureditev in nadaljevanje dela na registrsko orientirani statistiki v naši državi.
Na področju zbiranj in izkazovanj statističnih podatkov za
podporo varovanju okolja in gospodarjenja z naravnimi viri je
tudi v EU-ju prišlo do določenega zastoja, kar smo izvedeli ob
zadnjem obisku v ZRN. Posebno vprašanje so agrostatistike,
ki so v EU-ju in deloma tudi v GATT-u izredno pomembne že
zaradi agrarne politike države in so tudi pri nas nezadostne,
premalo povezane z evidencami in tudi netransparentne (suša
in Škode). Tu v Sloveniji zaostajamo, tako v Zavodu kot pri
resornih nosilcih evidenc, katere so pogoj za ustrezno statistično posploševanje.
Države - tudi članice EU-ja pa nameravajo različno izvajati
omenjena določila, nekatere pa so že danes statistično relativno slabše kot je naša država. Med državami v tranziciji smo
v statistiki izenačeni ali pri nekaterih nalogah tudi boljši od
držav višegrajskega sporazuma, ki so tudi dobile veliko več
pomoči in pred nami in tudi boljši od nekaterih držav v EU-ju.
Pomembna ovira pri evropeizaciji statistik in evidenc pa bo,
kot ugotavljajo tudi drugje, zaostajanje znanja uporabnikov
teh podatkov: raziskovalcev in državne uprave podjetnikov in
javnosti. Primer za to pri nas je kar poimenovanje novega
agregata BDP-ja z družbenim proizvodom, ki ga ne računamo
niti ne ocenjujemo več po letu 1992.
Za tranzicije in diseminacijo novih statističnih znanj v uporabniško okolje zavod skupaj z nekaterimi strokovnimi društvi
organizira seminarje in posvetovanja. Eno od takih bo te dni
z naslovom »Statistike in evidence za potrebe odprtega tržnega gospodarstva«.
Posebno vprašanje je nagrajevanje in stimuliranje kadrov, ki
ne samo, da morajo izpolnjevati strokovne in znanstvene
kriterije, marveč tudi tekoče govoriti vsaj en svetovni jezik
- po pravilu angleščino in ki bodo po sporazumu z Eurostatom morali prevzeti nekaj skupnih nalog v okviru priprave
skupnih statističnih metodoloških osnov v Eurostatu.
2. Poslanska pobuda
Vlada Republike Slovenije in pred njo Izvršni svet (1991) sta se
na predlog Zavoda že večkrat odločila za dosledno evropeIzacijo evidenc in statistik v Sloveniji.
Pobuda, ki so jo dali poslanci, dodatno osvetljuje in podpira
tako orientacijo, ki so jo podprla tudi delovna telesa Državnega zbora ob dosedanjem obravnavanju predlogov statističnih zakonov.
Predpostavljamo tudi, da bo tudi ob pomoči Državnega zbora
bolje spoštovano že veljavno in tudi na novo predlagano
zakonsko določilo o potrebni skladnosti (pridobivanje strokovnega mnenja) vseh velikih zbiranj podatkov z nacionalnim
programom statističnih raziskovanj. Ta bo namreč usklajen
z evropskim okvirnim srednjeročnim in konkretnim letnim
programom statističnih raziskovanj EU-ja in njegovega Eurostata.
Prosimo in predlagamo, da Državni zbor čimprej začne
z prvim branjem obeh predlaganih gradiv: Zakona o državni
statistiki z osnutkom in NPSRRS-ja. Po prvem branju smo
nameravali predložiti europeiziran predlog NPSRRS-ja s projektnimi nalogami, ki so za njegovo uresničevanje konkretno
potrebne.
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DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 27. januar 1994

Letnik II

Zahteve državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo
ponovno odloča o zakonih

Mnenja državnega sveta državnemu zboru o zadevah iz njegove
pristojnosti

Druga alinea 97, člena ustave Republike Slovenije
- državni svet daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz
njegove pristojnosti

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k poročilu in zakonom
s področja delovnopravne zakonodaje
Na podlagi 25. člena začasnega poslovnika Državnega sveta
Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 44/92) je Državni svet Republike Slovenije na 14. seji, dne 14. 7. 1993, ob obravnavi
poročila o aktivnostih za racionalizacijo pravic na področju
socialnega varstva in socialnega zavarovanja ter delovnopravne zakonodaje, predloga za izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih s predlogom
zakona in predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti s predlogom zakona sprejel
SKLEP,
da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije In na podlagi prvega odstavka 55. člena
zakona o Državnem svetu da|e Državnemu zboru republike
Slovenije naslednje
MNENJE
k:
a) poročilu o aktivnosti za racionalizacijo pravic na področju
socialnega varstva in socialnega zavarovanja ter delovnopravne zakonodaje,
b) predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o delovnih razmerjih s predlogom zakona,
c) predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti s predlogom zakona;
K a)
Državni svet Republike Slovenije ugotavlja, da je poročilo
o aktivnostih za racionalizacijo pravic na področju socialnega
varstva in socialnega zavarovanja ter delovnopravne zakonodaje omejeno le na podrobnejšo utemeljitev predlaganih
sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, s katerimi se
predvsem zmanjšujejo pravice presežnih oziroma brezposelnih delavcev. Driavni svet se je v svojih sklepih ob obravnavi
proračuna in proračunskega memoranduma sicer zavzel za
zmanjšanje socialnih transferjev z ustreznimi spremembami
zakonov, vendar bi bilo treba v takem poročilu celovito analizirati vsa področja socialne varnosti, na tej podlagi napovedati kratkoročne in dolgoročne zakonske spremembe, ukrepe
za spodbujanje novega zaposlovanja in pospešitev sanacije
gospodarstva ter predvideti tudi prerazporeditev proračunskih sredstev za te namene. Zato poročilo ne bi smelo biti
podlaga za kakršnekoli posege v socialne pravice.
Predlagani ukrepi pomenijo nadaljevanje parcialnega zmanjševanja proračunske porabe na področju socialnega varstva
in socialnega zavarovanja, ki zadevajo le delavce, medtem ko
restrikcije pri drugih proračunskih porabnikih (policija,
obramba, državna uprava idr.) na republiški in občinski ravni
niso predvidene. Pričakovano povečanje stečajev ter lastninsko preoblikovanje podjetij bo skupaj s predlaganimi spremembami obeh zakonov povzročilo naraščanje števila brezposelnih, ki ga na r^ugi strani ne spremlja odpiranje novih
delovnih mest in aktivnejša politika zaposlovanja. Glede na to,
da bo še v tem letu pripravljena nova delovnopravna zakono2

daja, ki bo enotno in celovito uredila to področje, se postavlja
tudi vprašanje utemeljenosti delnega spreminjanja zakonov.
Zato Državni svet meni, da obravnava in sprejemanje predlaganih sprememb in dopolnitev obeh zakonov po skrajšanem
oziroma hitrem postopku ni utemeljena.
K b)
Državni svet ob obravnavi predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o delovnih razmerjih ocenjuje, da bodo te spremembe skrajšale obdobje, ko so presežni delavci še v delovnem razmerju in skupaj s predvidenimi spremembami zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, tudi
obdobje, ko so upravičeni do pravic iz tega naslova ter pospešile prehod v odprto brezposelnost in hitrejše povečevanje
števila brezposelnih. Državni svet ugotavlja, da glede na dosedanje izkušnje ni realno pričakovati, da se bo položaj novih
brezposelnih rešil s samozaposlovanjem, kot je navedeno
v obrazložitvi zakona, saj zavodi za zaposlovanje že ob sedanjem številu brezposelnih glede na svojo kadrovsko zasedbo
ne morejo pokriti vseh potreb po različnih oblikah svetovanja
in izobraževanja, prav tako pa je premajhna ponudba sredstev
za materialno spodbujanje samozaposlovanja, poslovnih prostorov in ustreznih programov.
V zvezi z omejevanjem pogodbenega dela (7. člen predloga
zakona) Državni svet podpira še ostrejše omejitve, in sicer
prepoved sklepanja pogodb o delu z delavci, ki so se predčasno upokojili in predloge za omejitev nadurnega dela, in
sicer na največ 6 ur na teden, 20 ur na mesec in 180 ur ea leto.
Prav tako bi bilo treba predpisati soglasje sindikatov
v podjetju za uvedbo nadurnega dela, ča ga podjetja uvajajo
v večjem obsegu.
Pri tem bi bilo treba predvideti manj restriktivne omejitve
v nekaterih negospodarskih dejavnostih, kjer je zaradi specifičnih poklicev običajno sklepanje pogodb o delu za posamezne projekte (npr. v gledališki in drugih kulturnih dejavnostih).
Pri plačilu davkov in prispevkov bi bilo treba pogodbeno delo
izenačiti z rednim delom in proučiti možnost višjega obdavčenja tega dela, tako da bi bila ta oblika dela tudi z ekonomskega vidika nespodbudna za delodajalce. Zakon na] pogoje
in primere za uvajanje pogodbenega dela v večji meri izenači
z delom za določen čas.
K c)
Državni svet meni, da so predlagane spremembe in dopolnitve zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki se nanašajo na sorazmerno zmanjšanje pravic, če
zavarovanec opravlja delo po pogodbi (12. člen predloga
zakona), na odpravo denarnih dodatkov za vzdrževane družinske člane (7. člen) zaradi uskladitve s sistemom socialnega
varstva in znižanje zneskq najvišjega denarnega nadomestila
(6. člen), v načelu sprejemljive. S tem se bodo zmanjšala
proračunska sredstva za materialne prejemke iz naslova zavarovanja za brezposelnost, to razliko pa bi bilo treba v celoti
nameniti za ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
Državni svet ugotavlja, da bosta dodatna primera, v katerih
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delavec ne more uveljavljati pravice do denarnega nadomestila (5. člen), prispevala k zmanjšanju pravne in socialne
varnosti delavcev.

njega celotnega dokupa zavarovalne dobe financiral le polovico stroškov dokupa, bi bilo treba določbo dopolniti tako, da
je to mogoče le s soglasjem zavarovanca.

V prvem primeru bi bilo treba soglasje delavca k prenehanju
delovnega razmerja omejiti le na primere, ko je soglasje
predvideno z zakonom, ne pa tudi s kolektivno pogodbo ali
pogodbo o zaposlitvi.

Glede na naravo zavarovanja za primer brezposelnosti, ki je
po zakonu obvezno za vse delavce v delovnem razmerju ne
glede na državljanstvo in stalno prebivališče, zakon pa predpisuje tudi obseg pravic, obveznost plačevanja ter višino
prispevka za to zavarovanje, je sporna sprememba, ki uveljavljanje pravice do denarne pomoči povezuje s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (13. člen).

V drugem primeru, če je delovno razmerje prenehalo
v nasprotju z veljavnimi predpisi, delavec sam pa ni vložil
zahteve za varstvo pravic, zakon ne sankcionira nezakonitega
ravnanja delodajalca, ampak prenaša vse posledice, vključno
z izgubo statusa zavarovanca na delavca. Zato bi bilo treba to
dopolnitev črtati, določbe 19. člena veljavnega zakona pa
dopolniti še z obveznostjo delodajalca, da vnaprej pisno opozori delavca na posledice njegove odločitve v vseh primerih
prenehanja delovnega razmerja, v katerih delavec zaradi
svoje odločitve ne more uveljavljati pravice do denarnega
nadomestila. V primeru, če delavec ne bi bil vnaprej pisno
opozorjen, bi bilo prenehanje delovnega razmerja nično.
Določbe 8. člena, po katerih naj bi zavod namesto doseda-

V določbah 17. člena, ki omogočajo povračilo stroškov prispevkov organizaciji oziroma delodajalcu za iskalce prve
zaposlitve ali dalj časa brezposelne osebe, bi bilo treba odpraviti fakultativnost možnosti povračila stroškov, določbe pa
dopolniti s kriteriji za vračilo teh prispevkov.
Zakon naj bi dopolnili tudi z določbami, da se v primeru večjih
odpustov delavcev v smislu zakona o delovnih razmerjih
vključuje država z ukrepi aktivne politike zaposlovanja zaradi
čim večje omilitve ali odprave posledic večjih odpustov.

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu za izdajo zakona
o ustavnem sodišču z osnutkom zakona
Na podlagi 25. člena začasnega poslovnika državnega sveta
(Ur. I. RS št. 44/92) je Državni svet Republike Slovenije na 14.
seji dne 14. 7. 1993, ob obravnavi predloga zakona o ustavnem sodišču z osnutkom zakona (EPA 267), sprejel
SKLEP
da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena ustave
Republike Slovenije in na podlagi prvega odstavka 55. člena
zakona o državnem svetu daje Državnemu zboru Republike
Slovenije naslednje
MNENJE
k predlogu za izdajo zakona o ustavnem sodišču z osnutkom
zakona
Državni svet Republike Slovenije je na seji dne 14. 7. 1993
obravnaval predlog za izdajo zakona o ustavnem sodišču
z osnutkom zakona, ki ga je Državnemu zboru Republike
Slovenije poslala v zakonodajni postopek Vlada Republike
Slovenije dne 24. 6. 1993.
Državni svet je v splošni razpravi menil, da bo oteženo delo
ustavnega sodišča v primeru, če ne bodo pravočasno sprejeti
zakoni na področju javne revizije, stečaja, računovodski standardi, zato bi bilo ustrezno pospešiti sprejem te zakonodaje,
sicer bo nujno podaljšati uskladitveni rok določen v 1. členu
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije.
Ker ni vsak splošni akt predmet ustavosodne kontrole (30.
člen), kamor nedvomno sodijo tudi kolektivni pogodbe, komisije predlaga ureditev tega vprašanja z posebnim zakonom,
da bo že z zakonom omogočeno izvajanje kolektivnih pogodb.
Svet je pri obravnavi osnutka zakona sprejel naslednje pripombe k posameznim členom:
K 17. členu
Menimo, da je primerno v tretjem odstavku izrecno navesti, da
sodniku ustavnega sodišča preneha »sodniški mandat«.
K 32. členu
Državni svet predlaga, da se prvi odstavek dopolni s šesto
alineo tako, da lahko vložijo zahtevo za presojo ustavnosti in
zakonitosti tudi reprezentativni sindikati za območje države,
ki so tudi dosedaj kot varuhi pravic delavcev lahko vlagali
zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil.
priloga

K 33. členu
Definiranje pravnega interesa bo pomembno vprašanje. Za
pobudnika je bistveno vprašanje, ali mu ustavno sodišče
prizna obstoj pravnega interesa ali ne. Zato bi bilo smiselno
z variantnim dodatkom dati bližje elemente za ugotavljanje
pravnega interesa. Državni svet torej podpira variantni dodatek v tej obliki.
K 37. členu
Menimo, da bi bilo primerno tretji odstavek črtati ali pa naj bi
to veljalo le za neupravičeno zamudo. Ta določba tudi sicer ni
smiselna, ker po koncepciji zakona ustavno sodišče ni vezano
na predlog, ampak lahko oceni tudi ustavnost in zakonitost
drugih določb predpisa ali splošnega akta, in tudi drugega
predpisa, katerih ustavnost ali zakonitost predlagatelj oz.
pobudnik ne izpodbija, če oceni, da je to nujno. Razen tega
lahko dobi podatke tudi od drugih udeležencev v postopku.
Zato ni primerno, da sodišče ustavi postopek, če pobudnik ali
predlagatelj zahteve v določenem roku ne da podatkov,
v poštev bi prišla le neupravičena zamuda.
K 41. členu
Državni svet meni, da je drugi odstavek riepotreben, ker se
veže na fakultativno določbo prvega odstavka, zato naj se
črta. Prvi odstavek daje dovolj jasna izhodišča ustavnemu
sodišču za odločanje o zahtevi za izločitev.
K 44. členu
V tretjem odstavku se na novo uvaja plačilo takse za pobudo
vloženo pri ustavnem sodišču. Ker ta člen velja za vse
postopke pred ustavnim sodiščem (tako določa 58. člen), se
plačilo taks uvaja tudi za postopek ustavne pritožbe, ko se
ugotavlja kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin.
Menim, da bi taka določba lahko odvračala pobudnike ustavnih pritožb. Kolikor je pričakovati zlorabo prava in kverulantske pojave, pa bi lahko tudi naš zakon, tako kot n, pr. v Zvezni
Republiki Nemčiji, predvidel določeno takso za zlorabo instituta ustavne pritožbe.
K 55. členu
Svet podpira varianto, to je črtanje tega člena, zaradi jasnega
okvira kompetenc ustavnega sodišča.
K 56. členu
Svet podpira variantni dodatek k temu členu, ker definira
pravice prizadete osebe pa odpravi oziroma razveljavitvi podzakonskih predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje
javnih pooblastil.
K 62. členu
Predlagamo, da se rok za vložitev ustavne pritožbe določi
v trajanju 60 dni. Menimo, da bi moral zakon dopustiti vzpostavitev prejšnjega stanja v primeru objektivne zamude tega
roka.
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K 64. členu
Nasprotujemo določilu drugega odstavka, ker bi z utemeljitvijo, da ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja, lahko bistveno zožili dostop do ustavne pritožbe.
V začetni fazi uporabe instituta ustavne pritožbe bi nikakor ne
smeli preveč zapirati možnosti vlaganja ustavne pritožbe,
lakšen dodatni selekcijski kriterij bi lahko uvedli po določe-

nem času praktičnih izkušenj z ustavno pritožbo. Tako bi v tej
smeri lahko pozneje zakon dopolnili. V Zvezi Republiki Nemčiji so postopoma gradili selekcijske kriterije.
Državni svet zato podpira varianto v tretjem odstavku, ki
namesto soglasne odločitve senata za sprejem ustavne pritožbe predvideva večinsko odločitev.

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu za izdajo zakona
o upravi z osnutkom zakona
Na podlagi 25. člena začasnega poslovnika državnega sveta
(Ur. I. RS, št. 44/92) je Državni svet Republike Slovenije na 15.
seji, dne 30. 7. 1993, ob obravnavi predloga za izdajo zakona
o upravi, z osnutkom zakona (EPA 293) sprejel
SKLEP,
da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena ustave
Republike Slovenije In na podlagi prvega odstavka 55. člena
zakona o državnem svetu daje Državnemu zboru Republike
Slovenije naslednje
MNENJE
k predlogu za izdajo zakona o upravi, z osnutkom zakona
Državni svet je na seji dne 30. 7. 1993 obravnaval predlog za
izdajo zakona o upravi, z osnutkom zakona, ki ga je predložila
v obravnavo Vlada Republike Slovenije.
Državni svet je v razpravi ugotovil, 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 načine
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. Državni svet podpira
takšno ureditev, vendar meni, da bi moral biti priložen tudi
poseben zakon o določitvi območij, za katera bodo upravni
okraji organizirani. Državni svet podpira vse tiste člene
v zakonu, ki sledijo večjemu številu manjših upravnih okrajev,
saj bi se s tem približali stališču, da je teritorialna razdelitev na
pokrajine usklajena oziroma približana teritorialni razdelitvi
na upravne okraje.
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 zakona
opravljali občinski upravni organi, kar Državni svet 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).
4

Zato je uveljavitev predloženega zakona po mnenju Državnega sveta 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 republiških upravnih organih za dosedanje
občinske upravne organe ostanejo v veljavi do roka, ki ga bo
za ustanovitev novih občin določil zakon o lokalni samoupravi.
Zaradi tega ni sprejemljiv predlog, da bi določili 1.1.1994 kot
dokončen datum za prevzem upravnih nalog dosedanjih
občin, ker se s tem že prejudicira bodoči položaj občin še
pred sprejemom zakona 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 Državni svet 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 Državni svet 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. Državni svet 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. Državni svet 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.
Konkretne pripombe so naslednje:
K 10. členu
V tretjem odstavku se za »javnih zavodov« doda »v pristojnosti države«.
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K 11. členu
V 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 28. členu
Člen se črta, torej uveljavi varianta.
K 33. členu
Ostane varianta »in sedež«.
K 39. členu
Člen je nejasen v smislu odnosa med svetom pokrajine in
s svetom glavarja.
K 52. členu
Sodelovanje ministrstev je premalo zavezujoče. Zapisana bi
morala biti obveznost ustanovitve medresorske skupine v primeru neusklajenega delovanja.

K 65. členu
Za sankcijo po prvem odstavku bi bili potrebni jasni kriteriji.
Bolj smiselno je uvesti postopek za odvzem prenešenih nalog,
torej sprejeti variantni dodatek.
K 78. členu
Določen bi moral biti rok za sestavo in pošiljanje zapisnika.
K 100. členu
S prenosom nalog z občin na upravne okraje se že prejudicira
bodoč položaj občin. Zato bi bilo to vprašanje potrebno
skrbneje obravnavati, izhajajoč iz stališča Državnega sveta
o potrebi po hkratnem obravnavanju zakona o upravi in
zakona o lokalni samoupravi.
Najmanj kar je že sedaj jasno, je to, da je v prvem odstavku
treba črtati »graditev objektov in premoženjsko pravnih
zadev«.
Jasneje pa bi morala biti opredeljena definicija posegov v prostor, o čem bi odločala država in o čem občina, ker občina
mora ohraniti kompetenco odločanja o posegih v prostor.

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu za izdajo zakona
o lokalnih volitvah z osnutkom zakona
Na podlagi 25. člena začasnega poslovnika državnega sveta
(Ur. I. RS št. 44/92) je Državni svet Republike Slovenije na 15.
seji, dne 30. 7. 1993, ob obravnavi predloga za izdajo zakona
o lokalnih volitvah z osnutkom zakona (EPA 292) sprejel

K 11. členu
Zakon bi moral bolj precizno določiti, katere pridobitne dejavnosti, če sploh katere, so tiste, ki so nezdružljive s funkcijo
volunterskega člana občinskega sveta.

SKLEP,

K 13. členu

da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena ustave
Republike Slovenije in na podlagi prvega odstavka 55. člena
zakona o državnem svetu, daje Državnemu zboru Republike
Slovenije naslednje

Predlagamo 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.

MNENJE
k predlogu za izdajo zakona o lokalnih volitvah z osnutkom
zakona
Državni svet je na seji 30. 7.1993 obravnaval predlog za izdajo
zakona o lokalnih volitvah z osnutkom zakona, ki ga je predložila v obravnavo Vlada Republike Slovenije.

K 16. členu

Državni svet 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
predvsem 5. do 8., 14., 17. do 21. člen tega zakona) v tem
zakonu črtati.
Državni svet posebej opozarja, da se lahko ta sistem volitev
uporabi že za volitve v občinske svete v okviru dosedanjih
občinskih meja.
Državni svet je pri obravnavi posameznih členov oblikoval
naslednja stališča.

Predlagamo, da se v prvem odstavku za besedama »občinski
svet« vstavi beseda »praviloma«.
Določilo drugega stavka prvega odstavka ni izvedljivo, ker
mandat občinskega odbora ni usklajen z mandatom občinskega sveta.
K 31. 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.
K 49. členu
V četrtem odstavku bi bilo primernejše sklicevanje na
določbe, ki veljajo za predčasne volitve.
K 67. členu

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).

V prvem odstavku je za besedo »občinskega« verjetno izpadla
beseda »sveta«.

K 7. 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.

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 preporcionalnem načelu,
oziroma proučiti smotrnost kombinacije volitev po obeh načelih.

Ob tem naj še opozorimo, da je nujno v zakonu določiti
specifičnosti takega referenduma.
priloga

K 76. do 80. členu

Skladno z navedenim komisija predlaga uskladitev s 7. členom tega zakona.
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K 129. členu

K 199. členu

Predlagamo, da se v drugem stavku namesto imena predlagatelja napiše »samostojni kandidat«, ker je ta opredelitev bolj
razpoznavna.

Določilo prvega odstavka prejudicira dva ali več kandidatov.
Menimo, da bi bila primernejša dikcija, da je izvoljen kandidat, za katerega je glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
K 210. členu

K 190. členu
Predlagamo, da 15-dnevni pritožbeni rok velja tudi na nadomestne volitve.

Ugotavljamo, da bo edino za predsednika mesta Ljubljana
veljala določba o posrednih volitvah. Zato predlagamo, da se
tudi te volitve opravijo tako, kot za župane občin (27. člen), to
je z neposrednimi volitvami.

K 194. členu

K 214. členu

Postavlja se vprašanje, ali krije občina tudi stroške za delo
Republiške volilne komisije.

Menimo, da ni rešeno vprašanje, kdo bo izvajal te volitve, saj
s prenehanjem veljavnosti zakona nimamo več občinskih
volilnih komisij. Postavlja se tudi vprašanje izvajanja referenduma.

K 197. členu

Zato predlagamo, da se dopolni prvi odstavek 210. člena tako,
da občinske skupščine imenujejo občinske volilne komisije
po določbah tega zakona.

Ali je v primeru predčasnih volitev potrebno opraviti tudi
volitve za župana.

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu planu
zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2000
Na podlagi 25. člena začasnega poslovnika državnega sveta
(Ur. I. RS, št. 44/92), je Državni svet Republike Slovenije na
svoji 15. seji, dne 30/7-1993, ob obravnavi plana zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2000 sprejel

2. Državni svet Republike Slovenije meni, da je treba plan
dopolniti s konkretnejšimi ekonomskimi ocenami posledic
postavljenih ciljev v planu in prilogah glede na obseg javnih
sredstev za te namene.

SKLEP,

3. Zdravstveno varstvo se po sprejemu nove sistemske zakonodaje organizira bodisi v obliki javnih/državnih, bodisi
zasebnih ustanov. Javni zdravstveni domovi predstavljajo
integracijo dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva.
S pojavom zasebnih zdravstvenih ustanov, zaenkrat največkrat zasebnih praks s funkcijo družinskega zdravnika oziroma
ambulantnega zdravnika specialista oziroma zobozdravnika
pa nastajajo nova razmerja, ki bodo po pričakovanjih vplivala
zlasti na primarno zdravstveno varstvo.

da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije in na podlagi prvega odstavka 55. člena
zakona o Državnem svetu daje Državnemu zboru Republike
Slovenije naslednje
MNENJE
Državni svet meni, da predlog plana zdravstvenega varstva
Republike Slovenije do leta 2000 v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in usmeritvami
Svetovne zdravstvene organizacije, opredeljuje strategijo razvoja, prednostna razvojna področja, podlage za razvoj posameznih dejavnosti in sistema zavarovanja, naloge in cilje
zdravstvenega varstva, nosilce nalog ter merila za mrežo
javne zdravstvene službe. Državni svet ocenjuje, da je plan
zelo kvaliteten in celovit dokument. Državni zbor naj ga čimprej uvrsti v obravnavo in sprejem.
1. Temeljna misel plana je (pre)usmeritev od zdravljenja
bolezni k skrbi za zdravje, torej strategije, ki jo je evropska
skupnost sprdiela kot dolgoročni načrt in ki je izšla iz Štamparjeve šole (Skola za narodno zdravlje, Zagreb). Strategija
omogoča, da se z omejenimi finančnimi sredstvi zagotovi čim
več ljudem čim daljše in zdravstveno kvalitetno življenje.
Slovenija je glede na vlaganje sredstev v primerjavi z razvito
Evropo dosegla razmeroma visok standard zdravstvenega
varstva, kar kažejo tudi statistični kazalci. Za zdravljenje se
v sistemu zdravstvenega zavarovanja predvideva večji delež
osebne denarne participacije, ki bo pri osiromašenih slojih
prebivalcev poslabšal socialno varnost.
Predloženi plan je akt dolgoročne narave, zato je v njem treba
določiti, da se ohrani razmerje med sedanjim obsegom programa zdravstvenih storitev, ki je zagotovljen z obveznim
zdravstvenim zavarovanjem in programi, ki bodo tržno naravnani. Sedanje pravice iz zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju naj se ohranijo glede na možnosti,
ki naj se letno preverjajo ob določanju prispevnih stopenj za
obvezno zdravstveno zavarovanje v Državnem zboru Republike Slovenije.
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Zato je potrebno, da Inštitut za varovanje zdravja te spremembe spremlja s statističnimi im mnenjskimi raziskavami, ki
bodo pomenile objektivno podlago za konkretne usmeritve
v realizaciji plana.

#

4. V dispanzerju za specifično populacijo (otroci, šolska mladina, nosečnice itd.) mora delati vsaj po ena usposobljena
ekipa za vsako populacijo, prav tako pa tudi v enotah z zahtevnejšo medicinsko tehniko. Takega zdravstvenega doma ni
racionalno organizirati za manj od 15.000 prebivalcev. Ta
strokovno utemeljeni kriterij bo treba upoštevati pri organizaciji lokalne samouprave in da razvita Evropa, ki nam je za
vzor, ustanove, ki ji pri nas pravimo »zdravstveni dom«, šele
skuša spraviti v življenje.
5. V planu bo treba podrobneje opredeliti merila za vzpostavitev mreže lekarn, da bo dostopnost do lekarniških storitev čim
boljša.
6. V okviru preventivnih aktivnosti, namenjenih otrokom in
mladini (poglavje 3.3.1.), je treba posebej izpostaviti obdobje
obveznega šolanja, zlasti projekt zdrave šole. Ta projekt
s spremembo načina življenja v šoli in njegovega vpliva na
prosti čas, spodbuja bodočo generacijo k temu, da ne bi
sprejemala negativnih navad ali negativnega stila življenja.
Druga skupina, ki je z vidika preventive pomembna, so naborniki. Izkušnje so pokazale, da je to obdobje, v katerem mnogi
prevzamejo zdravju škodljive vzorce vedenja.
7. Opredeliti je treba izobraževanje zdravstvenih delavcev
(poglavje 6.) na vseh ravneh, ki bi jih morali vzgajati v skladu
s cilji ohranitve zdravja, ne pa predvsem zdravljenja bolezni.
priloga

Prav tako je potrebna preusmeritev programov izobraževanja
na fakultetah, ki so povezana s področjem zdravstva (kemija,
družboslovje, pedagoške šole) v skladu z dokumentom Svetovne zdravstvene organizacije Vloga univerze v skrbi za
zdravje.
8. Na področju zdravstvenega varstva delavcev opozarjamo
na pripravo zakona o varnosti in zdravju delavcev pri delu, ki
ga pripravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in
ki v planu še ni mogel biti predviden, bo pa bistveno posegel
na na tako področje in ki lahko predstavlja osnovo za nujno
preureditev zdravstvenega varstva delavcev z vidika vsebin,
organiziranosti in interdisciplinarnega pristopa (medicina,
psihologija, tehnika, oraganizacija). Izjemno pomembno je
(pre)oblikovanje vrhunske inštitucije po vzoru na evropske
dežele, nadalje oblikovanje tripartitnega odbora predstavnikov delodajalcev, delojemalcev in stroke pri vladi, oziroma
analognih odborov v samih podjetjih.
Obstaja nevarnost, da bi se enotni koncept ločil na medicinski
in na tehnični del, kar bi zavrlo kompleksen razvoj varstva pri
delu.
9. Zdravje prebivalk in prebivalcev Slovenije je v veliki meri
tudi odraz kvalitete bivalnega in delovnega okolja. Glede na
dejstvo, da populacijska obremenitev okolja Slovenije v vrsti
primerov presega normative Svetovne zdravstvene organizacije, Državni svet predlaga, da se plan dopolnil z empiričnimi
podatki o kvaliteti bivalnega in delovnega okolja z vidika
zdravstvene ogroženosti prebivalstva.
10. V planu je treba predvideti vlogo športne medicine, ki naj
bi pokrila športnike-tekmovalce in vrhunske športnike, vse-

buje naj vsebine, njeno organiziranost in načine financiranja.
11. V zvezi z zdravstvenim varstvom invalidov so sicer navedene poglavitne postavke za varovanje zdravja invalidnih
oseb (poglavje III., točka 3.3.6.), ni pa strokovno obdelano
modificiranje bioloških potencialov invalida in tudi sicer
v splošnem smislu kompenziranja invalidnosti, ki izvira iz
določenih telesnih okvar. V zvezi s tem je treba izdelati tipologijo invalidnosti. Tudi pri določanju standardov za področje
rehabilitacije je treba upoštevati razvoj stroke, saj fizioterapija
in fiziatrija ne zadoščata glede na nova odkritja na področju
nevrobiologije. Zato je treba razmišljati o novi opredelitvi
strok na področju rehabilitacije, kar nakazuje t.i. reparativna
medicina, ki invalidom po končanem klasičnem zdravljenju
omogoča izboljšanje njihovega stanja in aktivnejše vključevanje v normalno življenje in delo.
Tretji cilj pri poglavju I., ki govori o boljših možnostih za
prizadete osebe, ni niti pri izrazoslovju niti po vsebini usklajen
s sprejeto razvojno strategijo invalidskega varstva v Sloveniji.
Načeloma je tudi sporno, ali zadostuje za vodenje ekipe
s področja rehabilitacije samo specialist fiziater. Pri opredelitvi ciljnih rehabilitacijskih ekip bi morali standardi in normativi dopuščati fleksibilno sestavo ekip za različne vrste invalidnosti.
12. Plače vseh zaposlenih v zdravstvu je treba urejati
s panožno kolektivno pogodbo.
13. Državni svet Republike Slovenije meni, da je treba organizirati in dosledno izvajati nadzor nad neregistriranim opravljanjem zdravstvene dejavnosti (t. i. črna praksa).

Sklep državnega sveta, da da mnenje in predloge državnemu zboru k gradivu
»Gospodarska gibanja v Sloveniji leta 1993 in perspektive do leta 1997«
Državni svet Republike Slovenije je na 15. seji dne 30. julija
1993 ob obravnavi gradiva »Gospodarska gibanja v Sloveniji
leta 1993 in perspektive do leta 1997 (pomladansko poročilo)«
sprejel

- ob 14% naraščajoči nezaposlenosti je čutiti pomanjkanje
ustrezne politike države, ki bi na eni strani brzdala dvigovanje
plač in javne porabe, na drugi strani pa spodbujala odpiranje
novih, produktivnih delovnih mest;

SKLEP,

- sanacija podjetij, ki imajo izgube, poteka prepočasi; razprava in razrešitev problema izgub v gospodarstvu je nujna;

da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o Državnem svetu Republike Slovenije daje Državnemu zboru
Republike Slovenije naslednje

- reorganizacija monopolnih sektorjev ter limitiranje cen, ki
so v teh sektorjih nadpovprečno naraščale;

MNENJE in PREDLOGE
1. Dejansko stanje slovenskega gospodarstva je bistveno
slabše, kot ga skušajo prikazati predložene analize, na kar
opozarja tudi stanje izgub slovenskih podjetij ter zaostajanje
izvoza, projekcije narodno-gospodarskih agregatov, v naslednjem srednjeročnem obdobju pa so preoptimistične. Gradivo
bi moralo biti dopolnjeno z izsledki ekonomsko-strokovnih
inštitucij.

- sprejeti je treba ukrepe za izboljšanje finančne discipline
in za zaščito upnikov ter ukrepe, ki bodo zagotovili evropski
nivo davčne discipline ter znižali obseg sivega trga in zaposlovanja na črno;
- treba se je odpovedati renominaciji proračuna oziroma biti
pri tem skrajno restriktiven;
- možnosti trženja gospodarskih subjektov je reševati
s pospešenim odpiranjem novih trgov.

2. Vodenje gospodarske politike, ki ne spodbuja gospodarske
aktivnosti in rasti, temveč ji je glavni cilj makroekonomska
stabilnost, je vprašljivo.

4. Možnost, da se do konca letošnjega leta doseže preobrat, je
realna ob uresničitvi naslednjih predpostavk:

3. Problemi, ki bi jih Vlada Republike Slovenije morala upoštevati in jih razrešiti, so v naslednjem:

- da se takoj zniža javna poraba in razporedi tako, da se
razbremeni cena dela v podjetjih;

- poglavitni problem niso, kot skuša enostransko prikazati
Vlada Republike Slovenije, le plače v gospodarstvu, temveč
tudi javna poraba. Vodenje restriktivne politike posameznih
segmentov javne porabe je nujno, saj je sedanji delež javne
porabe v bruto domačem proizvodu previsok in se mora
zmanjševati;

- da se obvlada rast plač in socialnih transferov ter vzpostavi
ustrezno ravnotežje na področju plač;

- nadaljnje prestrukturiranje gospodarstva in večja investicijska aktivnost bo zagotovljena le ob ustalitvi inflacije na
nekajprocentni letni stopnji;
priloga

- da se obresti še znižajo;
- da se postopoma, z vsaj minimalno korekcijo deviznega
tečaja zagotovi večjo stimulacijo izvoznikov;
- da se zagotovi zagonski kapital za realizacijo perspektivnih
programov v gospodarstvu.
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Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu zakona o Skladu
za investicije v zdravstvu v obdobju 1993—1997
Na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta (Ur. I. RS, št.
44/93) je Državni svet Republike Slovenije na 16. seji, dne 6.
10. 1993, ob obravnavi predloga zakona o Skladu za investicije v zdravstvu v obdobju 1993-1997 (hitri postopek) sprejel
SKLEP,
da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije In na podlagi prvega odstavka 55. člena
zakona o državnem svetu, daje Državnemu zboru Republike
Slovenije naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o Skladu za investicije v zdravstvu
v obdobju 1993-1997 (hitri postopek).
1. Državni svet Republike Slovenije podpira sprejem predlaganega zakona o skladu za investicije v zdravstvu v obdobju
1993-1997, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije
predložila v obravnavo Vlada RS in Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga, da ga čimprej sprejme.
2. Državni Svet Republike Slovenije ugotavlja, da je glede na

zakonsko obveznost Republike Slovenije, kot ustanovitelja
oziroma lastnika javnih zavodov, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, ustrezna rešitev, da
se z zakonom za časovno omejeno obdobje zagotovijo sredstva iz različnih virov za dokončanje investicij iz obdobja pred
uveljavitvijo nove zdravstvene zakonodaje in ustrezno ureditev prostorskih pogojev v bolnišnicah, klinikah in inštitutih.
3. Glede na obseg teh investicij in dosedanje možnosti proračuna je po mnenju Državnega sveta Republike Slovenije primerno, da se poleg republiškega proračuna, ki je z veljavno
zakonodajo že določen kot glavni in stalni vir sredstev za te
namene, z zakonom omogočil tudi pridobivanje sredstev iz
drugih virov. Pri tem je bilo opozorjeno, da se bo obseg
presežkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
v posameznih letih spreminjal, zato bi bilo po mnenju Državnega sveta Republike Slovenije primerno ob sprejemu zakona
proučiti možnost, da se za vsako leto natančneje določi obseg
sredstev iz posameznih virov s posebnim aktom.
4. Državni svet Repubike Slovenije tudi meni, da bi bilo treba
pri določanju prioritet in odločitvah o financiranju posameznih investicij, v okviru izvajanja zakona zagotoviti uresničevanje ciljev skladnega regionalnega razvoja in pospeševanja
razvoja demografsko ogroženih območij.

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu zakona
o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
Na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta (Ur. I. RS, št.
44/93) je Državni svet Republike Slovenije na 16. seji, dne 6.
10.1993, ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (hitri postopek)
sprejel
SKLEP,
da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije in na podlagi prvega odstavka 55. člena
zakona o državnem svetu, daje Državnemu zboru Republike
Slovenije naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (hitri postopek).
1. Državni svet Republike Slovenije podpira sprejem predlaganega zakona, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo Vlada Republike Slovenije, ne
glede na nekatere dileme, ki zadevajo veljavo preloženih
skrajšanih postopkov za pridobitev lokacijskih načrtov in
gradbenih dovoljenj, ne samo za avtoceste, ampak tudi za
področje železniškega prometa, energetike, vodnega gospodarstva, ekologije ter nevarnost, da se lokalne skupnosti
distancira od odločanja pri gospodarjenju s prostorom.
Državni svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije,
da zakon čimprej sprejme.
2. Državni svet meni, da mora Vlada Republike Slovenije takoj
predložiti Državnemu zbru v obravnavo in sprejem zakon
o urejanju prostora in graditvi. Prav tako mora vlada ob
sprejetju zakonodaje o lokalni samoupravi predložiti tudi
spremembe že sprejetih zakonov, ki bodo prilagojeni novi
organiziranosti države in posebej ciljem lokalne samouprave.
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3. Pristojno ministrstvo naj obstoječe podzakonske akte, ki
zadevajo urejanje naselij - predvsem pa gradnjo objektov,
prilagodi življenjskim potrebam graditeljev, s ciljem uveljavitve enostavnejših, cenejših in hitrejših postopkov, ali priprave
potrebne dokumentacije za pridobitev lokacijskega ali gradbenega dovoljenja.
4. Državni svet Republike Slovenije meni, da so potrebne
nekatere spremembe besedila posameznih členov predloga
zakona in sicer:
a) Drugi odstavek 45. a člena naj se dopolni z novo alineo, ki
se glasi: »Program priprave lokacijskega načrta mora vsebovati vsestransko oceno vseh možnosti variantnih lokacij za
avtocesto.«
b) O utemeljenosti pripomb in predlogov po drugem odstavku
45. c člena, naj ne odloča samo minister za okolje v soglasju
z ministrom, v čigar delovno področje spada avtocesta,
ampak tudi minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo aH
naravno in kulturno dediščino ipd.
c) 3. točka 45. d člena naj se spremeni tako, da se glasi»Kadar lokacijski načrt ni skladen z občinskimi prostorskih"
planskimi akti ali v njih nima podlage, vlada, skupaj z občinsko skupščino, oblikuje strokovno delovno telo, ki poizkuša
poiskati variantni predlog lokacijskega načrta. Le-tega pošlje
v obravnavo vladi in skupščini občine s predlogom, da ga
sprejme v delu, ki predstavlja spremembe oziroma dopolnitve
občinskih prostorskih planskih aktov.«
č) Državni svet meni, da je določilo 45. i člena nesprejemljivo*
ker omogoča vladi, da zniža odškodnino zradi spremem"
namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda, ki so potrebna
za izgradnjo avtocest. Državni svet meni, da je to enostranski
odpis odškodnine zaradi pozidave prvovrstnih kmetijski!]
zemljišč in to ob dejstvu, da ima Slovenija samo 1.300 C
obdelovalnih površin na prebivalca, kar predstavlja malo
večjo gradbeno parcelo.
prilogi

'

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu zakona
o parlamentarni preiskavi
Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji dne 27. oktobra
1993 ob obravnavi predloga zakona o parlamentarni preiskavi
sprejel
SKLEP,
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o državnem
svetu da državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je
državni zbor sprejel po drugi obravnavi
Državni svet predlaga državnemu zboru, da ob tretji obravnavi
predloga zakona upošteva naslednja mnenja:
1. 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, ki je obravnavala navedeni zakonski predlog je menila, da bi se v zvezi

s takšno določbo postavilo vprašanje, ali bi bilo na nivoju dela
parlamentarne komisije utemeljeno izključevati nekatere
temeljne človekove pravice. Vendar pa je državni zbor pri
drugi obravnavi k 4. členu sprejel amandma, s katerim je
dodal drugi odstavek v naslednjem besedilu: »Na podlagi
dločbe 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 « Državni svet opozarja, da bi bila določba
s takšno vsebino sporna z vidika njene skladnosti z ustavo in
zato meni, da bi jo bilo treba črtati.
2. 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 za
politični sistem opozorila, da se je treba dosledno izogibati t.
i. stranske kazenske zakonodaje, saj je zaradi pomena in
občutljivosti kazenske zakonodaje nujno težiti k temu, da bi
bila kazniva dejanja določena samo v kazenskem zakonu. Ker
je sedaj v postopku tudi kazenski zakonik, državni svet meni,
da je umestneje proučiti potrebo po širitvi kazenskega zakonika z novimi kaznivimi dejanji.

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu zakona o volilni
kampanji
Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji dne 27. oktobra
1993 ob obravnavi predloga zakona o volilni kampanji sprejel
SKLEP,
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o državnem
svetu da državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o volilni kampanji, predloženemu za
drugo obravnavo
Državni svet predlaga državnemu zboru, da ob drugi obravnavi predloga zakona upošteva naslednja mnenja:
1. Državni svet meni, da bi kazalo drugi odstavek 8. člena
črtati, ker se postavlja vprašanje, v kolikšni meri bi bila ta
določba uresničljiva v praksi.

2. Po četrtem odstavku 15. člena naj sindikatom ne bi bilo
dovoljeno dajati sredstev za volilno kampanjo. Državni svet
opozarja, da bi bilo treba predvideno rešitev proučiti iz primerjalnopravnega vidika.
3. V zvezi z drugim odstavkom 16. člena državni svet 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.
4. Državni svet opozarja, da je določba 24. člena, po kateri naj
bi se določbe tega zakona primerno uporabljale za prve
volitve predstavnikov lokalnih skupnosti v državnem svetu, ki
se volijo neposredno, brezpredmetna.
5. Državni svet opozarja, da gre pri predlogu zakona o volilni
kampanji za besedilo, ki je bilo poslano v obravnavo Skupščini Republike Slovenije jeseni 1992. Zato je treba vse predlagane rešitve proučiti tudi z vidika, ali še ustrezajo sedanjim
razmeram.

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k uredbi o uskladitvi
odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1993
Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 27. 10.
1993, ob obravnavi uredbe o uskladitvi odhodkov v bilanci,
prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1993 sprejel
SKLEP,
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o državnem svetu daje državnemu zboru naslednje
MNENJE
k uredbi o uskladitvi odhodkov v bilanci, prihodkov in
odhodkov proračuna za leto 1993.
Državni svet Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da upošteva naslednje ugotovitve:
1. Državni svet ugotavlja, da je Vlada Republike Slovenije
izkoristila maksimalno možno višino renominacije proračuna.

2. Zastavlja se vprašanje, ali predstavlja uredba renominacijo
proračuna v smislu prilagoditve proračunskih postavk, glede
na to, da je bil proračun sprejet v decembrskih cenah, ali pa
gre za rebalans proračuna, s precejšnjimi prerazporeditvami
sredstev, za kar pa je pristojen edino Državni zbor.
3. V devetih mesecih letošnjega leta so bili prihodki javne
realno za 18% večji kot v istem obdobju lanskega leta, kar
nedvomno pomeni precejšnje proračunske presežke. Iz tega
naslova naj se takoj znižajo prispevki na bruto plače, kar bo
prispevalo k znižanju celotnih stroškov dela in s tem k večji
konkurenčnosti gospodarstva.
4. Upoštevajoč podatke iz proračunskega memoranduma za
* leto 1994 Državni svet zahteva, da se vsakršna nadaljnja
renominacija proračuna ne opravi, v kolikor bi povzročila
večjo javno porabo od načrtovane (49,1% BDP).
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Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu zakona
o družinskih prejemkih
Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 27. 10.
1993, ob obravnavi predloga zakona o družinskih prejemkih
sprejel
SKLEP,
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o Državnem svetu da|e državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o družinskih prejemkih.
Državni svet Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da ob tretji obravnavi predloga zakona
upošteva naslednje mnenje oziroma predloge:
1. Državni svet ugotavlja, da so se s sprejemom amandmajev
k 35. in 57. členu predloga zakona bistveno povečala
potrebna sredstva za univerzalni otroški dodatek, saj bo
potrebno z dnem uveljavitve univerzalnega otroškega
dodatka - to je do 1. 1.1996 - zagotoviti približno 24,6% več
sredstev, kot po prvotnem vladnem predlogu, kar znaša
dodatnih 4.958 mlrd SIT.
S sprejemom amandmaja k 57. členu predloga zakona se

uvaja univerzalni otroški dodatek s 1.1.1996, spreminja pa se
tudi lestvica selektivnega otroškega dodatka. S tem se širi
krog upravičencev, kar zahteva po grobi oceni povišanje letne
mase sredstev za 2.885 mlrd SIT.
2. Poraba sredstev za socialne transfere kaže že v prvih osmih
mesecih letošnjega leta, da bodo odhodki za posamezne vrste
socialnih transferov (za družinske prejemke 2,7 mlrd SIT)
bistveno presegli s proračunom predviden obseg sredstev.
Razlogi za to so predvsem v dvigu zajamčene plače v mesecu
marcu za dobrih 17%, hitremu povečevanju plač v prvih mesecih letošnjega leta, naraščanju števila brezposelnih, deloma
pa tudi počasnejšemu prilagajanju zakonodaje, kot je bilo
prvotno planirano.
V proračunskem memorandumu za leto 1993 je bila v napovedi za javno porabo v letih 1993-1995 usmeritev takšna, da
se bo delež odhodkov javne porabe v BDP znižal od 49,1%
v letu 1993 na 44,5% v letu 1995. Da bi ta cilj tudi dosegli je
potrebno voditi politiko, ki bo v skladu s trenutnimi zmožnostmi dodeljevala nove pravice posameznim skupinam prebivalcev. Sredstva, potrebna za realizacijo sprejete višine univerzalnega otroškega dodatka, ter uveljavitev tega že s 1. 1.
1996 pa bi predstavljala bistveno višjo obremenitev proračunskih sredstev, kot bi jih bilo možno zagotoviti.

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu zakona
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 27. 10.
1993. ob obravnavi predloga zakona o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje sprejel
SKLEP,
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o Državnem svetu daje Državnemu zboru Republike Slovenije naslednje '
MNENJE
k predlogu zakona o Investicijskih skladih In družbah za
upravljan|e.
Državni svet Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da upošteva naslednji predlog:

8. in 128. člen predloga zakona se dopolnita tako, da tuje
pravne in fizične osebe ter domače pravne osebe v večinski
tuji lasti skupaj ne morejo pridobiti več kot 49% delnic oziroma deležev družbe za upravljanje oziroma pooblaščene
družbe za upravljanje ter da tudi Agencija za trg vrednostnih
papirjev ne sme imeti takega pooblastila.
V ustreznih določbah predloga zakona je namreč potrebno
omejiti možnost, da tuji kapital postane večinski v družbah za
upravljanje. To je še zlasti pomembno za pooblaščene družbe
za upravljanje, ki bodo upravljale s pooblaščenimi investicijskimi družbami. V te družbe bo že v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetij vloženo najmanj 20% družbenega
kapitala. Dolgoročno bi bila lahko škodljiva odločitev, da
s kapitalom, ki je last fizičnih in pravnih oseb z območja
Slovenije, upravljajo družbe za upravljanje, ki bi bile v večinski tuji lasti.

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravlja
turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega
narodnega parka
Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji, dne 27. 10.
1993, ob obravnavi predloga zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično
dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju
TNP sprejel
SKLEP,
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o Državnem svetu daje Državnemu zboru Republike Slovenije naslednje
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MNENJE
k predlogu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (*
družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost 1»
katerih nepremičnine se nahajajo na območju TNP.
Državni svet Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da upošteva naslednje ugotovitve:
1. Državni svet ugotavlja, da zakon o Triglavskem narodnem
parku iz leta 1981 določa z namenom, da se ohranijo izjemne
priloga

lastninjenju namenijo ekološki sanaciji tega območja,

naravne in kulturne vrednote, zavaruje avtohtono rastlinstvo,
živalstvo in naravni ekosistemi ter značilnosti neživega sveta,
posebne pogoje življenja in gospodarjenja v tem območju in
da je to pod posebnim državnim varstvom. Povsem enake cilje
določa tudi Alpska konvencija in nalaga državam podpisnicam finančno in upravno pravno ukrepanje.

- da se v tem obsegu oblikuje poseben državni sklad v okviru
lokalnih skupnosti, preko katerega bodo usmerjena sredstva
za ekološko sanacijo in lastninjenje s prodajo teh nepremičnin pod posebnimi pogoji,

2. Da se zagotovi že sprejeta odločitev, državni svet predlaga
državnemu zboru, da ob sprejemanju zakona, ki ga zahteva 5.
člen zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, izhaja
predvsem tudi iz teh načelnih izhodišč:

- da se v zakonu predvidijo pogoji za ureditev razmerij pri
dodatnem vlaganju v to območje zaradi ohranjanja opuščenih
objektov in naprav, ti pa imajo, kot je določeno v 1. točki,
posebno vrednost,

- da se lastninjenje v tem območju prilagodi pogojem in
kriterijem, ki so sprejeti v programih zavarovanja tega območja,
- da se prebivalcem tega območja zaradi omejitvenih in po
drugi strani tudi razvojnih možnosti, predvsem po ohranjanju
naselitev, omogoči vpliv in sodelovanje pri lastninjenju obstoječe družbene lastnine,

- da se s temi izhodišči tehnično in pravno uskladi predlagan
tekst zakona in da pri tem sodelujejo predstavniki predlagateljev, upravljalcev podjetij, vlade in občin, ki to območje pokrivajo,

- da se sredstva, pridobljena iz sedanje družbene lastnine, ob

- da je zakon potrebno čimprej sprejeti, ker je to pogoj in
izrecna zahteva zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, hkrati pa s tem zagotavlja vire pri realizaciji zakona o Triglavskem narodnem parku in konvencije.

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu zakona
o političnih strankah
Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji dne 27. oktobra
1993 ob obravnavi predloga zakona o političnih strankah
sprejel
SKLEP,
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o državnem
svetu da državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o političnih strankah, predloženemu za
drugo obravnavo
Državni svet predlaga državnemu zboru, da ob drugi obravnavi predloga zakona upošteva naslednja mnenja:
1. Prvi odstavek 2. člena naj bi opredeljeval stranke kot oblike
političnega združevanja občanov, ki sodelujejo na volitvah
v organe oblasti in organe lokalne samouprave. V zvezi s tem
se postavlja 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 volitvah.
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. Državni svet 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 predhodnih in
priloga

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
kot trajna rešitev. Ob tem kaže tudi opozoriti, da je bilo
v postopku sprejemanja zakona o državnem svetu izraženo
mnenje, da je določba drugega odstavka 66. člena sporna
s stališča skladnosti z ustavo.
V zvezi s tretjo alineo drugega odstavka 2. člena, po kateri naj
bi stranke vplivale tudi na politično in demokratično delovanje državnega sveta, državni svet meni, da ne obstoji nikakršna podlaga za določbo, ki bi predstavljala podlago za
institucionalno vplivanje političnih strank na delo državnega
sveta. V 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 bi bilo v skladu z ustavno pozicijo državnega
sveta, ker le-ta ne temelji na strankarskem delovanju, ampak
na interesnem delovanju. Državni svet 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.
2. 4. člen naj bi uveljavil načelo javnosti dela strank, po
tretjem odstavku pa bi se javnost dela lahko izjemoma omejila
le v primerih, ki bi bili predvideni v statutu stranke. Državni
svet meni, da bi kazalo primernost določbe o omejitvi načela
javnosti ponovno proučiti z vidika možnih škodljivih posledic.
3. Prvi odstavek 5. 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 navedeni
tudi člani državnega sveta, zato se tudi na to določbo nanašajo pomisleki, izraženi k 2. členu. Državni svet poleg tega
meni, da je besedilo prvega odstavka nasploh nejasno in bi
terjalo dodatna pojasnila predlagatelja, zlasti, kaj vse naj bi se
razumelo 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.
4. V četrtem odstavku 9. člena je prvikrat v besedilu predloga
zakona v zvezi z imenom politične stranke omenjena njena
notranja organizacijska enota, ne da bi bila posebej opredeljena. V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali ne bi kazalo
v zakonu notranjo organizacijsko enoto precizneje opredeliti.
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5. Po predlagani določbi drugega odstavka 15. 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 državni svet opozarja na možnost zlorabe, ki bi
jo lahko nudila takšna določba in ki bi v praksi lahko pomenila
omejevanje ustavne pravice do političnega združevanja.
6. Drugi odstavek 21. člena naj bi določal obvezne sestavine
statuta stranke. Po mnenju državnega sveta, če že je ta člen
v zakonu, bi morala biti kot obvezna sestavina statuta določena tudi opredelitev organov stranke in njihovih pristojnosti.
7. 26. člen naj bi določal institucije, ki ne bi smele financirati
strank, med njimi naj bi bili tudi sindikati. Državni svet meni,
da bi bilo treba predlagano rešitev ponovno proučiti iz primer-

jalnopravnega vidika, pri čemer je treba opozoriti, da npr.
v Angliji sindikati lahko financirajo stranke (npr. laburiste).
8. V poglavju VII. »Prehodne in končne določbe«
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 postavlja vprašanje, ali naj
bi ta zakon ostal v veljavi, seveda ustrezno vsebinsko prilagojen v odnosu do zakona o političnih strankah, in urejal politične organizacije kot posebno obliko združevanja državljanov.
9. Državni svet opozarja, da gre pri predlogu zakona o političnih strankah za besedilo, ki je bilo poslano v obravnavo
Skupščini Republike Slovenije jeseni 1992. Zato je treba vse
predlagane rešitve proučiti tudi iz vidika, ali še ustrezajo
sedanjim razmeram.

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k poročilom o jedrski
varnosti
Državni svet Republike Slovenije je na 19. seji, dne 9.11.1993,
ob obravnavi:
- poročila o jedrski varnosti pri obratovanju jedrskih objektov v letih 1990, 1991 in 1992;
- dopolnjenega poročila o naravnih danostih lokacije JE
Krško s seizmotektonskega stališča;
- strokovnega poročila ob ustavitvi JE Krško, 10. 5. 1993 in
26. 5. 1993,
v skladu s 86. členom poslovnika Državnega sveta, sprejel
SKLEP,
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o Državnem svetu da]e državnemu zboru naslednje
MNENJE
1. Poročila o jedrski varnosti za navedena leta so strokovno
korektna; emisije so pod upravno dopuščenimi mejnimi vrednostmi (kriterji varnosti obratovanja). Ogrožanje JE Krško je
bilo v času julijske vojne (1991) evidentno. Žal se glede na
trenutne politične razmere v bližini slovenske meje potencialno ogrožanje nadaljuje. Pri JE Krško zgradbe varnostnih
razredov niso projektirane za učinke vodenih izstrelkov in
letal. Konstrukcije v bazenih za shranjevanje svežega in izrabljenega goriva pa so projektirane tako, da vzdržijo obremenitev pri »predvidenih« potresih.
Zato Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije, da
zaradi potrebe po dodatnem varovanju JE in tehnoloških
sistemov zaradi bližine konfliktov o tem problemu opozori
evropski varnostni sistem in zaprosi za ustrezno pomoč,
v kolikor se bi ti konflikti še stopnjevali.
2. Glede na dejansko spremenjeno hidrologijo, se Državni
svet zavzema za izdelavo študije o vplivu gradnje verige elektrarn na reki Savi, predvsem z vidika vpliva na višino vodne
gladine pred jedrsko elektrarno, z vidika dopustnega ogrevanja reke in v tej zvezi proučitev vpliva pojavov sušnih obdobij
v zadnjih letih v odnosu do zmanjševanja vodnih virov.
3. Ne glede na ugotovitve delovne skupine geoloških in seizmoloških strokovnjakov, da je varnost JE Krško tudi po najbolj neugodni razlagi tektonike neogrožena zaradi prelomov
v bližini lokacije, Državni svet meni, da so dodatne geološke
raziskave in sprotno proučevanje seizmotektonskih podatkov
več kot upravičene. V tem primeru potrebna finančna sredstva ne bi smela predstavljati poseben problem.
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4. Poročilo o ustavitvi JE Krško podrobno opredeljuje nastale
dogodke in s tem daje tudi strokovne odgovore javnosti
zaradi .različnih informacij, ki so se v tem času pojavljala
v raznih medijih. Hkrati pa dogodek opozarja, da je potrebno
v podobnih primerih obveščati javnost strokovno in pravočasno.
5. V tem času je v JE Krško opravila tritedenski ogled tudi
misija mednarodne agencije za jedrsko varnost (OSART) in
med drugim ugotovila, da ima elektrarna izobraženo in izkušeno ter zelo vneto vodstveno skupino in osebje, ki je dovzetno za spremembo in za delo, katerega cilj je doseči večjo
varnost obratovanja. Hkrati pa je misija predlagala, naj bo
zavezanost k varnosti še močnejša na področju varstva pri
delu, protipožarni zaščiti, izobljševanju samonadzorovanja
itd. Posebno opozorilo pa je bilo namenjeno pomanjkanju
finančne podpore elektrarni.
6. Državni svet posebej opozarja na podatek iz poročila, ki
zadeva jedrsko gorivo in se nanaša na stopnjo zmogljivosti
bazena za shranjevanje iztrošenega jedrskega goriva do leta
2000, ki ni tako oddaljena časovna točka. Ne glede na morebitne možnosti za povečanje izkoristka goriva, je podatek
resno opozorilo za drugačno ravnanje oziroma navaja odgovorne k takojšnjim pripravam za tehnično-tehnološke in
druge rešitve. Državni svet postavlja zelo aktualno vprašanje:
kam z jedrskim gorivom po tem roku in kje je strategija države
o ravnanju z izrabljenim gorivom kot visokoradioaktivnem
odpadku?
7. Radioaktivni odpadki - NRAO in SRAO, ki se jih je nabralo
v dosedanjem obratovanju elektrarne, se kopičijo, ne glede na
uspešno metodo kompaktiranja sodov. Nerešeno vprašanje
odlaganja nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo pri obratovanju JE Krško, zahteva takojšnje ukrepanje.
Začasno hranjenje znotraj ograje JE Krško še komaj zadovoljuje oziroma zadostuje. Tudi za leto 1994 načrtovano t. '•
super-kompaktiranje sodov bo samo začasna rešitev, ki bo
podaljšala zmogljivost tovrstnega skladiščenja za okoli dve
leti. Nekateri eksperti zatrjujejo, da ni mogoče izvesti razgradnje JE, dokler ni znanega končnega odlagališča NSRAO.
Zato Državni svet predlaga, da je potrebno zaključiti z iskanjem primernega odlagališča ter zagotoviti tak način odlaga*
nja (površinski ali tunelski), ki bo trajno preprečeval škodljive
vplive na človeka in okolje. Povečati bo treba informacijske
akcije, vključno z aktivnostmi medijev o tovrstnih izkušnjah
v svetu in doseči socialni in politični konsenz za izbor lokacij?
z naravnimi lastnostmi, ki predvsem zmanjšujejo šrijenje radi'
onuklidov v okolje. Ob tem naj se prouči tudi možnost uvelja'
vitve ustreznih koncesij in odškodnin. Evidentna je zahteva za
takojšnjo revizijo sporazuma z Republiko Hrvaško, ki zadeva
odlaganje NSRAO, hkrati pa proučiti vse mednarodno dovoljene možnosti za izvn7
prilogi

I. Velika hiba za varno obratovanje JE Krško lahko postane
ludi stalno pomanjkanje finančnih sredstev. Številni redni in
* zadnjem času t. i. nepričakovani remont, še povečujejo
Ježave, da elektrarna ne more sproti poravnavati denarne
obveznosti za opravljena dela in za carinske dajatve. Kakšno
»stanje odplačil dolgov (glavnice, obresti)? Vlada bo morala
"ložiti večje napore za poravnavo dogovorjenih deležev, ki
odpadejo na sopartnerja - Republiko Hrvaško. V proračunu
to potrebno v bodoče zagotoviti realnejši in trdnejši obseg
linančnih sredstev za varno obratovanje in za vse bodoče
Posege. Dokler jedrska elektrarna obratuje, njena varnost ne
sme biti ogrožena ali pogojena oziroma odvisna od trenutno
lazpoložljivih sredstev proračuna ali dragih bančnih posojil,
ki jih ne bi mogla najeti JE. Ob tem ne gre zanemariti izsledkov v drugih državah o staranju komponent reaktorjev in
•ežav pri vključevanju novih tehnoloških dosežkov. Nenačrtovane (povečane) ustavitve opozarjajo na navedene ugotovitve.
9. Vlada Republike Slovenije naj še v tem letu predloži parlamentu v proceduro in sprejem zakon o jedrski in radiološki
varnosti in zakon o odgovornosti za jedrsko škodo. Nadalje
"aj se pospešijo priprave sprememb in dopolnitev sporazuma
in pogodb, ki urejajo odnose med Slovenijo in Hrvaško glede
medsebojnih pravic in obveznosti do JE Krško - zlasti predlog o lastninjenju JE, izhajajoč iz dejstva, da je JE Krško
slovensko podjetje z ustreznim tujim deležem.
10. Državni svet sodi, da bi v prihodnje tovrstnim poročilom
o jedrski varnosti morali dodati oziroma obdelati tudi problematiko drugih virov radioaktivnega onesnaževanja okolja, vse
z namenom, da bi dosegli čimbolj celovite rešitve, predvsem
Pri uporabi virov ionizirajočih sevanj v industriji, TE-TO in
rudarstvu, uporabi radioaktivnih izotopov, rentgenskega
sevanja, zgradb, zgrajenih iz zidakov, ki vsebujejo elektrofiltrski pepel itd.
II. Opozorilo nadzornega odbora Rudnika Žirovski vrh - jav-

nega podjetja za zapiranje rudnika urana, namenjeno Vladi
Republike Slovenije, ugotavlja oziroma opozarja na ogrožanje pravočasne in celovite izvedbe prenehanja izkoriščanja
uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja; nadalje
na podražitev celotne izvedbe projekta in na možnost nastajanja izrednih dogodkov in večjih škod z vplivom na širše
okolje, kar bo lahko imelo negativne posledice na varno delo
delavcev pri sanaciji rudnika in na zdravje prebivalcev.
Dejstvo je, da je mogoče zmanjšanje vpliva rudnika na okolje
pričakovati šele po ureditvi obstoječih odlagališč. Institut
Jožef Štefan v svojem poročilu o nadzoru radioaktivnosti
ugotavlja, da se lani imisijske koncentracije radionuklidov
večinoma niso spremenile v primerjavi z obdobjem delovanja
rudnika. Glavni viri onesnaževanja zraka so odlagališča in
nasutja jalovine. Zato je ostala povišana koncentracija radona
enaka. Onesnaževalci voda so ostali; izcedne vode se ne
vračajo nazaj v tehnološki proces, ampak odtekajo neposredno v okolje. Državni svet postavlja vprašanje: kako je
s Programom Vlade Republike Slovenije za izvedbo trajnega
prenehanja obratovanja oziroma izkoriščanja rudnika, saj
izvedba programa zahteva tudi znatna finančna sredstva proračuna Republike Slovenije, ki pa so v letu 1993, po oceni
nadzornega odbora, samo 35-odstotna, kar bo potrebno
uskladiti v proračunu za leto 1994.
12. »Po celoviti strokovni razpravi se naj čimprej sprejme
strategija slovenske energetike. V sedanjo ceno električne
energije JE Krško je potrebno všteti stroške skladiščenja
radioaktivnih odpadkov, dodatnih varnostnih ukrepov in razgradnje jedrske elektrarne. Zato predlagamo ustanovitev
posebnega sklada.«
Vlada Republike Slovenije naj ponovno oživi ali vzpostavi
delovanje medrepubliške koordinacije s Hrvaško na tem
področju in sicer na državni ravni, ki bi delovala predvsem kot
operativno telo.

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu zakona
o razmerju plač v javnih zavodih in državnih organih
Državni svet Republike Slovenije je na 19. seji, dne 9.11.1993,
ob obravnavi predloga zakona o razmerju plač v javnih zavodih in državnih organih (prva obravnava) v skladu s 86. členom poslovnika Državnega sveta, sprejel
SKLEP,
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o Državnem svetu daje Državnemu zboru naslednje
MNENJE
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je na zahtevo Državnega
zbora Vlada Republike Slovenije pripravila poročilo o sistemu
plač in drugih prejemkov v javnem sektorju, ki ga je le-ta
obravnaval v mesecu juniju 1993. Ob obravnavi tega poročila
je Državni zbor sprejel sklep, da je za sistemsko ureditev
področja plač v javnem sektorju potrebno pripraviti zakon
o javnih uslužbencih, kot prehodno rešitev pa naj Vlada pripravi zakon o razmerjih plač v dejavnostih in organih, ki se
financirajo iz javnih sredstev. Do druge obravnave tega
zakona naj Vlada pripravi koncept trajnejše ureditve plač
v državnih organih oziroma v javnem sektorju.
Državni svet se v načelni razpravi strinja, da je v javnem
sektorju potrebno urediti sistem plač in drugih prejemkov,
vendar tako, da bodo dejansko zajeti vsi zaposleni v tem
sektorju, poleg šolstva, otroškega varstva, zdravstva, socialnega varstva, kulture, znanosti in tehnologije ter državnih
organov tudi zaposleni v javnih podjetjih, kot so železnica,
pošta, elektrogospodarstvo, komunala in v vseh podjetjih, ki
so v lasti državnih skladov. Nesprejemljivo je sedanje stanje,
ko je izhodiščna plača v javnih zavodih 26.000 SIT, v infrapriloga

strukturi (elektrogospodarstvo, PTT in drugi) pa do 43.000
SIT.
V zakonu je po mnenju državnih svetnikov določen napredek
pri poenotenju plačilnega sistema v javnem sektorju in ga
zato podpirajo, vendar pa je nedosledno izpeljan sistem
napredovanja, stimulacije za delovno uspešnost ter dodatkov
za delovne obremenitve, kar bo lahko povzročilo razlike pri
plačah delavcev posameznih dejavnosti. Poleg sistema nagrajevanja je nujno v bodoče izdelati in uskladiti sistem do
upravičenosti benificirane zavarovalne dobe. Poudarjeno je
bilo, da Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije ne
podpira urejanja plač v negospodarstvu z zakonom, ker je
zdravstvo tik pred podpisom spremembe kolektivne pogodbe,
s katero bi urejali razmerja in sistem oblikovanja plač.
Tarifni model, izbor tipičnih delovnih mest in določanje količnikov pri posameznih delovnih mestih ne izhajajo iz poenotenih in strokovno verificiranih izhodišč, kar ima za posledico
marsikatero nelogičnost posameznih rešitev, zato je potrebno
te elemente do druge obravnave ponovno proučiti.
V razpravi po členih predloga zakona, so državni svetniki
imeli naslednje pripombe oziroma predloge:
- v zvezi s petim odstavkom 14. člena, v katerem je določena
izjema za napredovanje zaposlenih v osnovnem in srednjem
izobraževanju po veljavnem pravilniku, je bil dan predlog, da
se ta odstavek črta oziroma da se do druge obravnave prouči,
ali ne pomeni veljavni pravilnik o napredovanju v nazive le
uskladitev z veljavnim zakonom o plačah učiteljev, ne pa
s predloženim, ki prinaša možnost napredovanja na istem
delovnem mestu do pet plačilnih razredov;
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- v zvezi s 15. členom, ki določa, da se pogoji za napredovanje na delovnem mestu podrobneje določijo s pravilniki
o napredovanju, je bilo predlagano, da naj se do naslednje
obravnave pripravijo modeli pravilnikov za posamezne dejavnosti ali naj bodo tudi posebni pogoji oziroma vsaj kriteriji
zanje opredeljeni v tem zakonu;
- k 15. In 18. členu zakona se besedilo dopolni tako, da bo za
sprejem pravilnika iz 15. člena in meril iz 18. člena potrebno
soglasje delavcev, da bodo tako pri pravicah o soupravljanju
izenačeni z delavci v podjetjih;
- v 19. členu je predlagan obseg sredstev za delovno uspešnost 3%, kar ne omogoča normalnega funkcioniranja sistema
stimuliranja delavcev. Ta obseg sredstev bi bilo treba povečati
na 8-10% ali pa sredstva za stimulacijo prenesti v zvišanje
izhodiščne plače. Člani so tudi predlagali, da se v zakonu, za
zavode z večjim številom zaposlenih, določi zgornji limit
obsega sredstev, ki jih iz naslova stimulacije lahko dobi posameznik;
- v zvezi z opredelitvijo dodatkov v 20. členu je bilo predlagano, da naj predlagatelj opredeli kriterije, kdaj so ti dodatki
dejansko upravičeni in. v kolikšnem razponu, sicer bo prihajalo do neupravičenih razlik v izplačilih kot doslej;

- v zvezi s količniki za določanje osnovnih plač iz priložena
tabele, je po mnenju članov očitno razhajanje med količnikL
za šolstvo oziroma znanost v VIII. in IX. tarifni skupini z ostaJK
limi dejavnostmi. Menili so, da je nepravično zaostajanja^
količnikov na tistih delovnih mestih v šolstvu oziroma znanog
sti, ki so izpostavljena reelekciji in vrednotena po habilitacij'
skih merilih (npr. redni profesor bi moral biti izenačen z ustav-)rži
nim sodnikom). V prilogo zakona se vključi tudi količnike zab
funkcionarje.
|Pr<
- pri uvrščanju zdravnikov v tarifnem delu naj se upoštevajo^
naslednja dejstva:
a) dolžina in zahtevnost študija s sekundariatom in speciali-^
zacijo;
L
b) preverjanje znanja in usposobljenost (obnavljanje licenc)^
c) direktno določena kazenska odgovornost v kazenski zakonodaji;
d) obvezujoče moralno etične norme od Hipokratove priseg*"r
dalje.
<p

Državni svetniki so bili soglasni, da je treba čimpreje pripraviti
nov zakon o javnih uslužbencih, ki bo izenačil plače vseta
v negospodarstvu in s tem določil tako obseg kot status javnirV |,
uslužbencev.
)o<

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu zakona
o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo
Državni svet Republike Slovenije je na 19. seji, dne 9.11.1993,
ob obravnavi predloga zakona o posebnem prometnem davku
od posebnih iger na srečo - hitri postopek, v skladu s 86.
členom poslovnika Državnega sveta, sprejel
S^LEP,
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o Državnem svetu daje Državnemu zboru naslednje
MNENJE
Nekatere rešitve, ki jih ponuja predlagatelj zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo, so po
mnenju Državnega sveta nedorečene, zato naj prouči in upošteva naslednja mnenja in predloge:
1. Uvajanje dodatnega prometnega davka v razponu od
5-40% dejanske realizacije ima lahko za posledico zmanjšan
interes za poslovanje, krčenje obsega poslovanja in tudi zapiranje igralnic. Vlada bi se morala problema igralništva lotiti
generalno, na vseh segmentih, kot so obdavčevanje iger na
srečo, lastninjenje igralnic ter nenazadnje problematika HITa.

—--Bis
Jo:

nostjo. Zastavlja se torej vprašanje enakih pogojev gospodar-..nit
jenja, saj glede na drugi odstavek 2. člena predloga zakona^
pravnim osebam z igralnimi avtomati zunaj igralnic ni treba •
plačati posebnega prometnega davka.
3. Dodatnega razmisleka je potrebna rešitev iz zakona, da s«
uvede davek, za katerega je zavezano podjetje, ne pa posa;
mezna igralnica, kar zopet pomeni neeakopraven položaj
igralnic.
4. Ob uvajanju davka, ki se plačuje od vrednosti prejeti ^
vplačil za udeležbo pri igrah na srečo, zmanjšanih za vrednost ^
dobitkov in precejšnji progresiji dodatnega davka, Državi'
svet zastavlja vprašanje, zakaj se namesto tega ne obremen'
dobiček podjetij.
5. Po mnenju Državnega sveta bi bilo treba v zvezi z zakono"1
pripraviti ekonomsko obrazložitev, iz katerega bi bila razvidna
tudi struktura porabe bruto dobička oziroma stroškov v igra'*
nicah.
jg
6. V obrazložitvi k zakonu bi moral predlagatelj zakona pripra* ^
viti tudi mednarodne primerjave, iz katerih bi bila razvidna
ureditev oziroma davčna obremenitev te dejavnosti v posa* ^
meznih državah.

7. Državni svet se ne strinja, da se zakon sprejme po hitreff ^
postopku, saj posledice tako sprejetega zakona ne morejo bit'
v celoti proučene.
N<
^.ru
28
Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu zakona
ia
o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za razširitev ali preselitev dejavnosti
S«
prirejanja posebnih iger na srečo
. g<

2. Z zakonom, ki ga je predlagala Vlada Republike Slovenije
v sprejem po hitrem postopku, se postavljajo v neenakoprven
položaj gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo z isto dejav-

Državni svet Republike Slovenije je na 19. seji, dne 9.11.1993,
ob obravnavi predloga zakona o začasni ureditvi izdajanja
dovoljenj za razširitev ali preselitev dejavnosti oziroma dela
dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo - hitri postropek, v skladu s 86. členom poslovnika Državnega sveta,
sprejel
SKLEP,
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o Državnem svetu dejal Državnemu zboru naslednje
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ra
MNENJE
Državni svet ugotavlja, da restriktiven pristop predlagatelju
zakona, ki s predloženim zakonom vzpostavlja nadzor na ^
širitvijo gospodarske dejavnosti, omejuje podjetniško iniCg
ativo in je s tega stališča problematičen.

Državni svet se zavzema, da Vlada Republike Slovenije pfj'jj
pravi strategijo, na podlagi katere bo, v izogib delnim %
začasnim rešitvam, področje igralništva urejeno celovito, za"
predlaga, da se zakon ne sprejme po hitrem postopku.
v
. ^ vi
prilog* -

ižene^
ostrfklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k proračunskemu
'Memorandumu za leto 1994
■ann^
tacijstav-)riavni svet Republike Slovenije je na 19. seji, dne 9.11.1993
<ezab obravnavi proračunskega memoranduma za leto 1994
Upoštevajoč konsistentnost z globalnimi opredelitvami,
'prejel
Državni svet predlaga naslednje ukrepe:
>vai°5KLEP,
'9 na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o Državinc),!fmnsvetu, da Državnemu zboru Republike Slovenije naakop l*
Jnenje
* proračunskemu memorandumu za leto 1994
avitl
i?« učinkovito razreševanje nakopičenih problemov je lahko
'letu 1994 cilj gospodarske politike le maksimalno možna
9ospodarska rast, predvsem z večjim izvozom.

1. Kot izhaja iz predloženega dokumenta, bo letošnja javna
poraba z 49,7% BDP višja od načrtovane (49,1%), predvidena
poraba za leto 1994 (47,8%) pa je višja, kot je bila načrtovana
lani (47,0%) in ki se naj ne bi povečala. Zato bi bilo potrebno
prihodke za leto 1994 realneje načrtovali in pri vsakem odobravanju končnega poročila o izvršitvi proračuna primerjati
planirane in dejanske makroekonomske kazalce ter utemeljiti
njihovo odstopanje oziroma predlagati ukrepe, ki naj take
odmike zmanjšajo. Javna poraba v letu 1994 ne sme preseči
47% delež v BDP.
Prilagoditi je treba davčno politiko, ki bo zagotavljala interes
za vlaganje kapitala oziroma stimulirala reinvestiranje dobička.

—"Sistveno višjo gospodarsko rast od načrtovane je mogoče
poseči predvsem z ustrezno gospodarsko politiko, ki bo temena na:

Ena od prioritetnih nalog na davčnem področju mora postati
tudi učinkovitejša izterjava in zajemanje davkov takoimenovanega sivega trga.

""""I- realno nižji javni porabi, predvsem na račun nižje obremeiar.iitve cene dela;
>na, .
,baintegralnem proračunu;

2. Za doseganje večjih prilivov na račun sive ekonomije pa naj
Vlada Republike Slovenije do 1. 1. 1994 predlaga ustrezne
spremembe zakonov z davčnega področja, ki bodo omogočali mandatno ukrepanje inšpektorjev, podobno, kot je bilo to
storjeno pri zatiranju uporabe kurilnega olja pri avtomobilih.
Obdavčenje zasebnikov naj se odmeri glede na povprečje
dejavnosti.

3- zmanjšani obremenitvi regularne ekonomije na račun obremenitve sive in črne ekonomije;
tal bistveno nižjih obresti;
obvladovanju gibanja plač;
spodbujanju izvoza z vsemi sredstvi, vključno z aktivno
,ni Očajno politiko;
ifii 7
'■ spodbujanju naložb, tujih - predvsem neposrednih;
Al 8 spodbujanju ohranjanja obstoječih in odpiranju novih
!a "slovnih mest v gospodarstvu;
o"• obvladovanju cen monopolnih, javnega in nemenjalnih
Sektorjev;
3"
10. takšni monetarni politiki, ki bo, ob skrbi za relativno
3. stabilnost, omogočala doseganje cilja gospodarske politike in
M bo skladna s prejšnjimi točkami;
n s11. vzpodbujanju regionalnega razvoja z vračanjem pristojnoti ti občinam in potrebnih sredstev za to.
Nesporno velike potrebe porabnikov javnega sektorja je
-nujno zp?va ovrednotiti, opredeliti prioritete in v letu 1994
Zadovoljiti le tiste, ki jih zmoremo v obsegu realno znižane
javne porabe.
Sodimo, da je prav politika gospodarske rasti najboljša
„ gospodarska, industrijska, razvojna, zaposlovalna, socialna in
sploh politika, ki bo v naslednjih letih omogočila tudi višjo
raven zadovoljevanja potreb v javnem sektorju.
jjHkrati s proračunskim memorandumom bi moral državni zbor
j. razpravljati tudi o monetarni politiki, ki jo je dolžna predložiti
Banka Slovenije.
j.Predlagamo, da se zahtevani program gospodarske in socialne politike v letu 1994 sprejme s prepričljivim, če že ne
oPopolnim političnim in socialnim konsenzom.
Vlada, sindikati in Gospodarska zbornica Slovenije bi morali
• vložiti maksimalen napor za sklenitev socialneaa pakta.
priloga

Preprečevanje zaposlovanje na črno je treba preganjati
z ustrezno kaznovalno politiko tako, da se npr. delodajalcu, ki
zaposluje na črno zaračuna davek za pet let nazaj (po zavarovalni osnovi tipičnega poklica v dejavnosti).
Premoženje naj se obdavči v tekočem letu, če ni bil plačan
davek na prihodek, iz katerega je bilo premoženje kupljeno.
Izdelajo naj se kriteriji za maksimalni standard, nad katerim se
obdavčuje luksuzne predmete.
Zaustavi naj se odliv kapitala v tujino in divje lastninjenje.
3. Znižanje obrestnih mer je možno z:
- izločanjem kontaminiranih plasmajev bank,
- uravnoteženim proračunom,
- sanacijo realnega in bančnega sektorja,
- zmanjšanjem obveznih rezerv bank ter njihovih marž na
evropski nivo,
- manjšim trošenjem oziroma večjim varčevanjem.
4. Vzpostaviti je treba ekonomske kriterije za delitev dobička.
Plače pod 80% kolektivne pogodbe se oprosti dela dajatev,
plače nad 100% pa se progresivno dodatno obdavči. Podjetja
in zavodi, ki poslujejo negativno, morajo izdelati sanacijske
programe.
Država ne more sanirati gospodarstva, temveč bi moralo biti
to prepuščeno podjetniškim strukturam in zaposlenim.
Država bi morala ustvariti pogoje za zdravo gospodarjenje, saj
sanacija gospodarstva ni mogoča brez povečanja izkoriščenosti kapacitet in nižjih stroškov (osebne in javne porabe,
storitev in podjetniške režije). Sodobni model gospodarjenja
zahteva hkrati bistveno znižanje stroškov, zvišanje kvalitete in
prilagodljivosti kupcem.
Intervencijska sredstva bi država smela dajati samo za investicijske programe, obratna sredstva in kreditiranje izvoza.
5. Ukrepi za vzpodbudo izvoza in s tem doseganje potrebnega
vira za gospodarsko rast so v tekstu memoranduma izjemno
skromni, čeprav bi s tem gospodarstvo postalo bolj konkurenčno v primerjavi z drugimi ponudniki na tujih trgih.
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Nujna je krepitev usklajene promocijske aktivnosti vlade in
Gospodarske zbornice Slovenije doma in v tujini.

neposredno in bodo koriščena praviloma po dvanajstinal
Porabo bo nadziralo računsko sodišče.«

6. Na področju trgovanja in tujih vlaganj, je potrebna večja
razpršenost sodelovanja Slovenije s tujino, pri čemer je
pomembno, da se vlada zaveda naloge najti tuje vlagatelje, ki
bodo, glede na znanje, ki ga imamo v Sloveniji, pripravljeni
vložiti svoj kapital. Vrsto slovenskih podjetij bi lahko aktivirali
s tujim kapitalom, s tem, da se zagotovi manjše deželno
tveganje, kar je možno doseči z ustrezno naložbeno klimo
(profitnost naložb, nizki stroški delovne sile, nizke obrestne
mere), nizko inflacijsko stopnjo, trdnostjo tolarja, nizko javno
porabo in notranjim zadolževanjem, finančno disciplino,
visoko poslovno etiko ipd.

4. V poglavju »Ekonomski odnosi s tujino« se v peter
odstavku številka »30%« nadomesti s »40%«.

7. Proračunski memorandum se opira na oceno, da je ustavljena rast brezposelnosti, toda v konkretnih okoljih te projekcije ne vidijo. Dokument bi moral čvrsteje nakazati izhodišča
za ustavitev rasti brezposelnosti.
Čutiti bi bilo treba pomoč države pri ohranjanju delovnih mest
s prenašanjem proizvodnje zahodnoevropskih držav v slovensko gospodarstvo.
Država bo morala nujno zagotavljati sredstva za ukrepe
aktivne politike zaposlovanja v dosedanjem oziroma povečanem obsegu. Zato ni sprejemljivo z memorandumom zmanjševati sredstev za zaposlovanje.
V najbolj prizadetih občinah bi bilo potrebno posebej subvencionirati zaposlovanje.
8. Treba je spodbujati konkurenco (demonopolizacijo) in privatizacijo monopolnih sektorjev oz. vzpostaviti nadzor cen ob
stroškovni primerjavi s tujino in dovoliti tudi tujo konkurenco,
če so cene nad primerljivimi v tujini.
9. Banka Slovenije naj spremlja izpolnjevanje navedenih politik in skladno z dinamiko in intenziteto dejanskih gibanj tudi
ukrepa.
10. V družbenem razvoju države bi moral biti v večji meri
upoštevan skladen regionalni in policentrični razvoj države
Slovenije in v tem okviru enakomernejša javna poraba na
prebivalca v Sloveniji, ki naj zagotovi potrebno financiranje
funkcij občin.
III.
V razpravah o proračunskemu memorandumu so bile dane
tudi naslednje pripombe in predlogi, ki jih kaže obravnavati
pri dokončnem sprejetju memoranduma in pri pripravi proračuna za leto 1994:
1. Memorandum je treba uskladiti z že sprejetimi strategijami
(strategija razvoja kmetijstva).
2. V uvodu naj se črta zadnji del stavka pri točki 4. »oziroma
ustrezno prenešena sredstva iz občinskih na rapubliško
raven, kar bo pogojevalo tudi manjšo finančno izravnavo
občinam«. Le-to naj se nadomesti z »ki bodo morale biti
rezultat oblikovanja jasnih kriterijev in meril za finančno izravnavo.«
Zagotoviti je treba selektivna načela in merila za finančno
izravnavo občin, v nasprotnem se bo ponovila praksa o večjih
sredstvih za močnejše in manjših sredstvih za šibkejše
občine. Do sprejetja in uveljavitve načel in meril, se iz naslova
finančne izravnave zagotavljajo sredstva za občine tako, da
najnižji obseg javne porabe v občinah ne bo nižji od 95%
povprečne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji.
3. V poglavju »Javne finance« se v podpoglavju »Proračunska
politika« v prvem odstavku za tretjim stavkom dodata dva
nova stavka, ki dopolnjujeta amandma skupine poslancev, in
ki se glasita:
»Sredstva za Urad predsednika republike, za Državni zbor,
Državni svet in njune službe ter za Ustavno sodišče bodo
določena na podlagi predlogov teh organov, ki jih predložijo
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5. Predlagano je, da bo. država omogočila, šele po lastnini#
nju, dostop do kapitala po normalnih mednarodno primerljj®
vih merilih. Po mnenju Državnega sveta pa je mnog
pomembnejše od vrste lastnine sam program, trg in učinkovl
tost poslovanja. Zato naj se besedilo »ki se bodo še lastninsk"
preoblikovala« nadomesti z »ki imajo tržno zanimive pr<|
grame in ob normalni ceni kapitala dosegajo pozitivi
učinke.«

6. V poglavju »Politika zaposlovanja« naj se doda nova aline# I
ki se glasi:
r*

- »Vzpodbuda za odpiranje novih delovnih mest ob
vključitve že zgrajene infrastrukture sedanjih podjetij, ki so
lOSl
bodo, zaradi zmanjšanja proizvodnje, opuščena.«
7. Merila za socialne transfere je treba prilagoditi evropskem Jod
povprečju.
'Po
V prvem stavku petega odstavka iz poglavja »Socialna P°'!L5
tika« naj se črtata besedi »brez proračunov«.
(Jjj

8. Vprašljivo je, ali bo za vse, v memorandumu naveden"^
naloge s področja znanstvene in tehnološke politike, zados\
proračunskih sredstev, saj podatki kažejo, da se je števil«'™
raziskovalcev v treh letih zmanjšalo za približno četrtin" 1
sredstva zanje pa za polovico.
Lj

9. V poglavju o varstvu okolja ni toliko pomemben bilatn^nj
pregled stanja, pač pa bi morala biti dana tudi navodila, da
koncesije javnih podjetij zapišejo, saj je realna nevarnost,
lastnina odhaja v nenadzorovane osebne roke.
Jjj
V drugem odstavku je potrebno dodati stavek: »Na enak nač1"
bodo izdelane bilance izkoriščanja naravnih bogastev in viro^g
za gospodarske namene.«
g|£

10. V poglavju »Energetika« se za besedami »nadaljevaj!,^
bomo z ekološko sanacijo bloka IV TE Šoštanj in zač®la
s pripravami za sanacijo bloka V« doda besedilo »vključno prj
s podpisom izvajalske pogodbe za izgradnjo čistilne naprave>
do konca leta 1.994, z rokom pričetka izgradnje v letu 1995-"
aD(
V zadnjem odstavku tega poglavja se v zadnjem stavku v
besedo »Predvidevamo« doda besedilo »nadaljevanje akti 0',j
nosti v zvezi z izgradnjo savskih elektrarn in dokončanj ^
izgradnje HE Vrhovo.«
Z{
11. V poglavju »Kmetijstvo« se doda novo besedilo:
kt
»Ekonomska in razvojna politika v kmetijstvu, živilski indufii
striji in gozdarstvu bo usmerjena v skladu s sprejeto Strateg
gijo razvoja slovenskega kmetijstva ter v zagotavljanje osnovP<
8
nih pogojev za stabilen in medsebojno usklajen razvoj.«
t

»Za leto 1994 se zagotavljajo tudi sredstva proračuna za-|
področje gozdarstva in sicer za sofinanciranje delovanja goZz' p
darske javne službe v skladu s sprejetim zakonom o g° 'p
dovih.«

12. Usmeritve na področju prometa in zvez so pisane s sta*'j
lišča izgradnje avtocestnega omrežja v Republiki. Slovenij'-r
Avtoceste so sicer lahko prioriteta, toda s stališča enakom0 '
nega regionalnega razvoja bi morali imeti izdelano tudi vizij" 1
izgradnje in predvsem vzdrževanja regionalnih in lokalni''a \
cest. Posebej so zanemarjene gozdne ceste, ki so v bistvu z
mnoge edina povezava s svetom, vzdrževanje pa je prepih" I
čeno (novim) lastnikom gozda.
[

13. Iz proračunskega memoranduma ni razvidna skrb vlade i
vso infrastrukturo in škodo, ki jo povzročajo vodne ujme i"'
suše, saj sredstva za vodno gospodarstvo ostajajo na dosed3"
Ji
prilog9

itinal

srn - nezadostnem nivoju in da bo pristopila k nacionalnu programu vodooskrbe v Republiki Sloveniji.

S koncesijskimi pogodbami na področju zdravstva bi se
hko ustrezno zmanjšale cene storitev.

Vlada bi morala pri pripravi proračuna znova proučiti
ninjfseg sredstev za investicijsko vzdrževanje v šolstvu in otronerlj®m
varstvu, posebno na demografsko ogroženih območjih,
mog9r imajo razselitveni procesi še posebej težke posledice,
ikov
insk 'Javni svet opozarja na problem investicij v visoko šolstvo,
prctr. dokončanje biološkega središča in izgradnje Univerziitivntne knjižnice v Ljubljani, kakor tudi na financiranje podiomskega študija na univerzah.
linet i prvo alineo v poglavju »Šolstvo« se doda nova druga
inea, ki se glasi:
gojita izvedbo prve alinee bomo uresničevali program izgradnje
so aCriletnih srednjih šol in s tem ustvarili mrežo teh šol po
tisameznih regijah, glede na specifičnosti njenega razvoja.«
em^da se nova alinea, ki se glasi:
Posodabljanje in dopolnjevanje izobraževalnih programov,
pol''lr omogočajo razvoj novih dejavnosti ter dajejo možnosti
ilagajanja novim situacijam na področju zaposlovanja in
1
interesu manjše ogroženosti posameznika zaradi nezapolent'enosti.«
losi
ivilttta se zadnja alinea:
ino
Spodbujanje zasebnega šolstva«
»doda prednostna usmeritev:
lčnl
a sfzpostavitev sistema poklicnega izobraževanja.«
,df
šolstvo naj se dvigne na kvalitativen nivo najbolj propulzivnih
fržav sveta.
idil
roV
'o. V poglavju »Kultura« se prva alinea dopolni tako, da se
9lasi:
zali
^•Nadaljevali z odpravo pomanjkljivosti v sistemu razvoja
'popravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov in sodelovali
ve, Pri investicijah, ki predstavljajo pomembna vzdrževalna dela
-, Njihovega obnavljanja.«
zahoda naj se druga alinea, ki se glasi:
L'Sofinancirali bomo tiste projekte nacionalnega programa, ki
«o vezani na podarjena dela izjemnih kulturnih vrednosti.«
?a zadnjo alineo naj se doda naslednje besedilo: »Za zagotovitev navedenih ciljev bo financiranje kulturnih ustanov potekalo po enakih kriterijih, kot velja za ostale javne zavode, ki se
u
8 financirajo iz proračuna Republike Slovenije, delež sredstev
*a ostale pomembne naloge nacionalnega programa kulture
lV
'Pa bo določen v enakem obsegu, kot je bil v izhodišču
sprejetega proračuna za leto 1992.
r$
j. 17. V prilogi k proračunskemu memorandumu za leto 1994,
v pri obrazložitvi bilance javne porabe projekcija izhodiščne
plače za negospodarstvo v višini 27.000 SIT bruto, ni realna.
Upoštevati je treba dejstvo, da je izhodiščna plača stvar pogajanj med vlado in sindikati, pri čemer se mora upoštevati rast
I cen življenjskih potrebščin in plač v celoti.

Državni svet Republike Slovenije je na svoji 19. seji dne 9. 11.
1993 ob obravnavi proračunskega memoranduma za leto
1994 sprejel naslednji
DODATNI SKLEP:
Državni svet Republike Slovenije zahteva od Vlade Republike
Slovenije, da ponovno najresneje preuči predlog proračuna
za leto 1994 in v tej zvezi prerazdelitev sredstev od postavke
OBRAMBA za namene aktivne politike gospodarskega oživljanja, ki bo podprta tudi z znatnejšimi konkretnimi sredstvi
v okviru poračuna.
Priloga k sklepu Državnega sveta k proračunskemu memorandumu za leto 1994:
1. V poglavju kmetijstvo bi morali v začetku dodati: Osnovna
naloga slovenskega kmetijstva je pridelovanje zdrave hrane,
ki bo zagotavljala prehrambeno varnost v izjemnih razmerah.
2. Pri subvencijah in transferjih v gospodarstvu je potrebno
slovenskemu kmetijstvu zagotoviti subvencije, ki ga bodo
obdržale vsaj na sedanjem nivoju in mu pomagale, da postane
konkurenčno zahodnoevropskim državam. Subvencije
morajo po sprejeti strategiji znašati vsaj 40-50%, kar bo tudi
v skladu s sprejeto strategijo razvoja slovenskega kmetijstva.
3. Pri poglavju trg in cene se naj popravi celotni, zadnji
odstavek kakor sledi:
Povprečna odkupna cena mleka se naj usklajuje četrtletno in
sicer tako, da bo dosegla polnolastno ceno mleka, izračunanega na podlagi za to pristojnega instituta.
Cene moke in kruha se naj postopoma približujejo cenam, ki
bodo pokrivale ceno pšenice Republiške direkcije za blagovne rezerve in odkupno ceno domače pšenice.
Pri tem poglavju se naj doda še naslednji odstavek:
Pri pripravah izhodišč za vsakoletno oblikovanje cen kmetijskih pridelkov se naj upoštevajo cilji strategije slovenskega
kmetijstva tako, da se zagotovi paritetni dohodek nadpovprečno produktivnim pridelovalcem hrane.
4. V proračunskem memorandumu bi se morala nujno zagotoviti tudi sredstva za štipendiranje kmečkih otrok, ki so trenutno popolnoma v podrejenem položaju nasproti drugim
v naši državi.
5. Pri poglavju kmetijstvo naj se doda:
Osnovni nosilec kmetovanja je družinska kmetija. Temu naj
bodo podrejeni vsi ukrepi kmetijske politike.
Ekonomska in razvojna politika v kmetijstvu naj temelji na
sprejetem dejstvu, da naloga kmetijstva ni samo pridelovanje
hrane, ampak ima širši družbeni pomen in zato naj bo ta
usmerjena v zagotavljanje osnovnih pogojev za stabilno kmetijstvo in ohranjanje zdravega podeželja.
6. Na strani 25 proračunskega memoranduma se naj doda
druga alinea:
- sprejem metodologije za ugotovitev brezposelnosti na
kmetijah in postavitev kriterijev za dodelitev pravic iz naslova
brezposelnosti. Potrebni rok uveljavitve je konec leta 1993.«
7. Na strani 26 se naj doda nova točka in sicer:
27a - Odlok o financiranju materialnih stroškov v vzgoji in
izobraževanju
- sprejem predvidenih rešitev za realno pokrivanje materialnih stroškov javnih zavodov glede na njihovo specifičnost in
njihovega optimalnega delovanja.

18. V proračunskemu memorandumu naj se v vsebini obdela
tudi področje prihodkovne strani proračuna.

8. Na strani 26 se naj doda nova točka in sicer:
27b - Odlok o štipendiranju kmečkih otrok
- spremepi se kriterij v delu katastrskega dohodka tako, da
se upošteva dejanski katastrski dohodek in ne pomnožen
s faktorjem 22-krat.

' Izdela naj se pregled sposobnosti gospodarstva za doseganje
planiranja družbenega proizvoda po strukturi in velikosti
posameznih delov gospodarstva ter določi učinke in merila za
spremljanje uspešnosti vlaganj iz proračuna v gospodarstvo.

9. Ob prvi obravnavi zakona o proračunu naj Vlada RS jasno
in konkretno predstavi, kako bo izvedeno proračunsko dopolnjevanje občin v letu 1994 do uveljavitve nove lokalne samouprave in financiranja le-teh.

a

, priloga
j
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na,
žit«
roti
bi j
razpis referenduma ni jasno izraženo vprašanje, ki naj bo
predmet referenduma, ali če zahteva ne bi bila obrazložena,
pozval predstavnika predlagatelja, naj jasno opredeli vpraša-^
nje oziroma dopolni zahtevo z obrazložitvijo. Če bi predstavnik predlagatelja vztrajal pri vprašanju ali če ne bi dopolnita
zahteve z obrazložitvijo, pa bi državni zbor lahko odločil, aa|| p
referenduma ne razpiše.
r*—

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu zakona
o referendumu in ljudski iniciativi
Državni svet Republike Slovenije je na 22. seji dne 15. decembra 1993 ob obravnavi predloga zakona o referendumu in
ljudski inciativi sprejel
SKLEP,
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o državnem
svetu da državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o referendumu in l|udski iniciativi, predloženemu za prvo obravnavo
Državni svet predlaga državnemu zboru, da ob prvi obravnavi
predloga zakona upošteva naslednje pripombe:
1. Državni svet v zvezi z vrstami zakonodajnega referenduma,
ki so predvidene v predlogu zakona, meni, da bi zakon poleg
predhodnega in naknadnega referenduma moral dajati državljanom tudi možnost razveljavitvenega referenduma, s katerim bi le-ti lahko razveljavili že sprejet in uveljavljen zakon ali
katero od njegovih posameznih določb. Državni svet ob tem
poudarja, da prvi odstavek 90. člena ustave določa, da državni
zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, razpiše
referendum, kar po mnenju državnega sveta pomeni, da je to
lahko referendum katerekoli vrste, kar jih pozna pravna
teorija, torej tudi razveljavitveni referendum. Državni svet
nadalje tudi meni, da bi se bilo treba 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. Po drugem odstavku 8. člena državni zbor ne bi mogel dve
leti po izvedbi referenduma sprejeti akta o spremembi ustave,
ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma. Postavlja se vprašanje umestnosti dveletnega roka, pri čemer bi bilo treba
poznati tuje izkušnje.
3. 10. člen naj bi določal zakone, glede katerih ne bi bilo
mogoče razpisati zakonodajanega referenduma. Državni svet
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 državnega sveta pomeni, da državni zbor lahko razpiše referendum o vseh vprašanjih, ki se urejajo z zakonom.
Zlasti je po mnenju državnega sveta vprašljiva prva alinea
tega člena, po kateri ne bi bilo mogoče razpisati zakonodajneg 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
državnega sveta možnost izključitve vrste zakonov iz referendumskega odločanja.
4. 13. člen naj bi določal, da mora biti v zahtevi za razpis
referenduma jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet
referenduma. Državni svet 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.
5. Po tretjem odstavku 14. člena naj bi volivec dal svojo
podporo zahtevi za razpis referenduma s podpišom na predpisanem obrazcu, ki bi ga podpisal osebno pred pristojnim
organom. Po mnenju državnega sveta 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.
6. Po 15. členu bi državni zbor, če bi menil, da v zahtevi za
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Državni svet meni, da bi določba s takšno vsebino lahkfl
v praksi pomenila omejevanje pravice do referendumskega
odločanja oziroma omejevanje avtonomne volje predlagateljev za razpis referenduma. Zato bi kazalo razmisliti o njenerr0
črtanju ali pa v zakonu predvideti, da bi v primeru spora "J® "
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 primeriAL
uveljaviti vlogo ustavnega sodišča, bi 16. člen predloga
zakona lahko črtali. Vsekakor pa ne bi smel imeti sam<* ni
državni zbor pravico sprožiti spor pred ustavnim sodiščem,
ampak tudi predlagatelji.

7. Po 16. členu bi državni zbor, če bi menil, da je vsebinski
zahteve za razpis referenduma protiustavna, zahteval, da
o tem odloči ustavno sodišče. Državni svet meni, da bi ta č'®"*—
moral določati tudi rok, v katerem bi ustavno sodišče bil"
dolžno odločiti o zahtevi državnega zbora, n. pr. 30 dni.
^

8. Po 17. členu bi se predlog oziroma zahteva za razpis
tre
predhodnega referenduma lahko vložila od dneva, ko je pr0,o
log zakona predložen državnemu zboru, do začetka tretjeiKL
obravnave predloga zakona. Državni svet meni, da je Pre~?
gana rešitev vprašljiva oziroma nejasna zaradi besedila 1 n
začetka tretje obravnave«, saj bi morale pri referendumske ^
odločanju biti jasne vse predlagane temeljne zakonske reS^,
tve. S tem po mnenju državnega sveta predlog zakona tudi ne
daje precizne in jasne opredelitve predhodnega referenduma^

9. V zvezi z 21. členom državni svet meni, da bo treba v nadalje
njem zakonodajnem postopku proučiti problem rokov za razpis naknadnega referenduma, zlasti v zvezi z možnostjo, ki
daje ustava, po kateri razpis referenduma lahko zahtevaj,
40.000 volivcev. Državni svet meni, da bi bilo treba tudi v zve* Javi
s tem vprašanjem proučiti prakso držav z bogatimi izkušnjami^
na področju referendumskega odločanja.
!k'
10. Po prvem odstavku 35. člena bi pravico glasovanja nHlil
referendumu imeli državljani, ki imajo pravico voliti v državn "av
zbor. V zvezi s tem je bilo opozorjeno na Evropsko listino
o lokalni samoupravi, po kateri imajo pri referendum to
v lokalni skupnosti pravico odločati prebivalci te skupnosti.
Postavlja pa se tudi vprašanje, ali bi bilo smotrno, da bi ime tre
pravico glasovanja na referendumu tudi državljani brez stann«
nega prebivališča v Sloveniji.
■tiri
11. Po 47. členu za glasovanje na referendumu ne bi .
določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo mjnji
glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. Državni sv®'51
meni, da bi bilo treba to vprašanje še proučiti glede na to, da
naj bi se določbe tega zakona smiselno uporabljale tudi
referendum v lokalni skupnosti in v postopku za izvedbo%
referenduma o ustanovitvi občine, saj v tem primeru zgoraj
navedena omejitev ne bi bila upravičena.
ta

12. Drugi odstavek 57. člena naj bi določal, da mora bitijbr
v predlogu za začetek postopka za spremembo ustave navedi
deno, v čem in kako naj se ustava spremeni, ter razlogi z®jnt
spremembo. Po mnenju državnega sveta bi besedilo »v čelfljbč
in kako« lahko povzročalo zaplete, kar bi dejansko v praks tar
pomenilo omejevanje možnosti uresničitve ljudske iniciativeZato državni svet meni, da bi zadoščalo, če bi bili v predlog^«;
za začetek postopka za spremembo ustave navedeni razlog rti
za spremembo.

■i
prilog>
m

dopolniti drugi odstavek tega člena tako, da bi se glasil, da
I Po mnenju državnega sveta določba prvega odstavka 59.
volivec da svojo podporo predlogu za začetek postopka za
'na, ki naj bi določala, kdo lahko da pobudo volivcem za
spremembo ustave ali predlogu zakona na način, ki je dolo^itev predloga za začetek postopka za spremembo ustave
čen v 14. členu tega zakona.
^roma pobudo za predložitev predloga zakona, ni potrebna
bi jo zato kazalo črtati. Pri tem pa bi bilo treba ustrezno
j bo
°"a-državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu zakona
?ini4zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih
da
(l Republike Slovenije za leto 1994—2001
jjavni svet Republike Slovenije je na 22. seji, dne 15. 12.
T ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev
[realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil
publike Slovenije za leto 1994-2001 - prva obravnava,
iffejel naslednji
eri»KLEP,
aga
irn<
* na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o Držav3 m*

nem svetu d6 Državnemu zboru Republike Slovenije naslednje
MNENJE
Državni svet Republike Slovenije izraža mnenje, da poseben
zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije za leto
1994-2001 ni potreben, temveč se lahko sredstva za te
namene zagotavljajo v okviru vsakoletnega usklajevanja in
sprejemanja proračuna.

maiklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu zakona o lokalni
[ffimoupravi
>ii?
Jiavni svet Republike Slovenije je na 22. seji, dne 15. 12.
»Župana volijo polnoletni občani na neposrednih in tajnih
^3 ob obravnavi predloga zakona o lokalni samoupravi
volitvah v občinah.«
pis tretja obravnava, sprejel
adObrazložitev:
Zakon mora realno omogočiti kandidaturo in izvolitev ugledLEP,
nim posameznikom, ne oziraje se na strankarsko pripadnost.
1
V primeru izvolitve župana izmed članov sveta bo župan lahko
na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o Državle član najmočnejše stranke. Tudi Evropska listina lokalne
svetu d6 Državnemu zboru Republike Slovenije nasamouprave uvršča neposredne volitve župana med demoSnje
kratične institute.
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*NENJE
t
k 3. členu, 72. in 73. členu
jl)
Predlogu zakona o lokalni samoupravi (tretja obravnava)
Izpusti se beseda »lahko«.
j°jžavni svet ugotavlja, da je Državni zbor delno upošteval
lokalni samouima naslednje
'"eljne zahteve, na katerih vztraja:

|V
lenje Državnega sveta o predlogu zakona o
9Z
javi
- druga obravnava. Še vedno pa
01

Ij3. členu.
.Jlikuje
se nova 4. točka, ...
ki se glasi:
>avek. na promet nepremičnin.«
no i
|Jp točka postane 5. točka
»l|
. tretjem odstavku se! briše »in davka na promet nepremičnin. ■in nadomesti
*
*' z- »in prometnega
*
davka«
n

brazložitev:
tako opredelitvijo občine dobe stalen vir in način financira.
(0
et
5l. členu:
jat
?a
bda se šesti odstavek, ki se glasi:
'"Občinam
se premoženje, ki jim je bilo odvzeto po 25. 6.1991,
a
''celoti vrne oziroma nadomesti in je sestavni del premoženj'e bilance sedanjih občin.«
1,0

Obrazložitev:
Komisija predlaga bolj zavezujočo dikcijo za povezovanje
občin v pokrajino, kot drugo stopnjo lokalne samouprave.
★ ★ ★
Ostale konkretne pripombe so:
K 21. členu:
.
4., 6., 7. in 16. alinea naj se vsebinsko povežejo in dopolnijo
z dodatno alineo, ki se glasi:
»- ustvarja pogoje in zagotavlja organizacijo obvezne lokalne
javne službe.«
Za to alineo pa naj se navedejo omenjene štiri.
Obrazložitev:
To dopolnitev narekuje zakon o varstvu okolja v svojem 26.
členu. Namreč, navedene alinee določbe tega zakona le
površno upoštevajo, dodatna alinea in ustreznejša razporeditev alinei pa to pomanjkljivost odpravi.
K 29. členu
Naj se seznam pristojnosti občinskega sveta dopolni z alineo:
»- daje soglasje k imenovanju predstojnikov državnih upravnih organov na območju občine«.

'•'{brazložitev:
^činam so bile brez odškodnine odvzete nekatere nepremične, predvsem zemljišča. V primeru odvzema bi bile nove
"^^čine
brez nepremičnega premoženja že ob svojem nas
'<anku.

K 29. členu
V deveti alinei se na koncu izpusti podpičje in nadaljuje
z besedilom: »in člane nadzornega odbora;«

. 42. členu
' ta se zadnji del prvega stavka in drugi stavek tako, da se
*Bn glasi:

Obrazložitev:
Amandma želi urediti vprašanje razreševanja tudi članov nadzornega odbora, ker sicer to vprašanje ni rešeno v nobenem
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L
členu. Zakon sicer govori o volitvah nadzornega odbora,
nikjer pa ni naveden način njegovega razreševanja.
k 34. členu
Na koncu člena naj se doda »vendar ne kasneje kot v šestih
mesecih«.
Obrazložitev:
Ne bi smeli dovoliti, da začasni ukrepi župana veljajo dalj
časa, ker bi lahko preprečeval normalno delo občinskega
sveta'.
k 35. 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.«
k 40. členu
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar so v občini pripadniki slovenskega naroda v manjšini,
se za njih smiselno uporabljajo določbe tega zakona o zastopanosti italijanske in madžarske narodne skupnosti v občinskih organih.«
K 46. členu
Črta se zadnji stavek drugega odstavka:
»Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volilcev, ki so glasovali.« in zamenja z »Odločitev na
referendumu je sprejeta, če je zanjo glasovala večina, vendar
ne manj kot 25% volilcev.«

Obrazložitev:
i.
Komisija meni, da je potrebno določiti spodnji prag glasov za ^
neko odločitev, da jo lahko štejemo za demokratično.

k 56. členu
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: »Odločanju potrebnih ^
sredstev za minimalno raven opravljanja nalog občine in pri
določanju višine sredstev a drugega odstavka, je obvezno1X1
pridobiti tudi mnenje Državnega sveta in Zveze lokalnih skupnosti.«
J'
Obrazložitev:
Mj
Glede na poznavanje problematike in neposredni interes čla-'«d
nov teh institucij, bi njuno mnenje lahko pomembno vplivalo
na odločanje o višini sredstev.
'N

K 58. členu
|pr
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Državni zbor imenuje upravitelja občine, ki jo upravlja od|rž.
razpusta občinskega sveta do konstituiranja novega. Upravi-^
telj občine je dolžan izvesti volitve v nov občinski svet v roku ^
treh mesecev od dneva uvedbe upraviteljske uprave.«
K8
k 75. členu
Briše se zadnji del stavka »če država za to zagotovi sredstva« 6s
in nadomesti z »za kar ji država zagotovi trajni vir financl-Jr)(
ranja«.
brs
k 96. členu
'6r
Državni svet vztraja na stališču z drugega branja.
^

Sklep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k predlogu Nacionalnega
raziskovalnega programa

dlc
'm
T(

SKLEP,

5. Financiranje nabave iz proračuna, za raziskovalno opremo,
z vrednostjo 200.000 USD, odobrava neposredno državn !P(
zbor. S tem načinom bo mogoče doseči, da bo v Sloveniji J"1
draga raziskovalna oprema izkoriščena za raziskovalne, raz- le
vojne in pilotne namene v enakem obsegu kot v razvitij
,rn
državah.

da v skladu z drugo alineo prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije In na podlagi odstavka 55. člena
zakona o državnem svetu daje Državnemu zboru Republike
Slovenije naslednje

6. Pri formiranju generalne politike raziskovanja na področiu'de
tehnike in biotehnike mora MZT obvezno upoštevati stališ#''"1 1
strokovne javnosti, ki jih izražajo strokovna društva in drufl'f* .
strokovne asociacije.

Državni svet Republike Slovenije ]e na 22. seji, dne 15. 12.
1993. ob obravnavi predloga raziskovalnega programa - prva
obravnava, na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta,
sprejel

MNENJE
k predlogu Nacionalnega raziskovalnega programa
1. Nacionalni raziskovalni program (NRP) je formuliran precej
na splošno, zato bo njegovo izvajanje v največji meri odvisno
od sestave organov, ki bodo zadolženi za njegovo uresničitev.
2. Država mora v naraščajočem obsegu financirati raziskovanje usmerjeno v cilje, relevantne za različne segmente slovenske družbe ter postopoma omejiti popolnoma svobodne raziskave (curiosity oriented research) na 3% delež v proračunskih sredstvih namenjenih za RR. Tako bo postopoma uresničila priporočila tujih ekspertnih skupin za preusmeritev raziskovalne politike in zadostile več letnim zahtevam v Sloveniji
delujočih neindustrijskih in industrijskih strok.
3. Vlada mora čimpreje ustanoviti Svet za tehnologijo, v katerem bo večinski delež predstavnikov iz industrije in v katerem
bodo zastopane najvažnejše industrijske dejavnosti v Sloveniji. Brez tega sveta ni mogoče pričakovati uresničevanje
priporočil tuje ekspertne skupine, ki je ocenila delo in program MZT.
4. MZT mora pri ocenjevanju kakovosti raziskovalne dejavnosti, ki se financira iz proračuna, v enaki meri upoštevati
kakovost, ki je izkazana z objavami in kakovost, ki je izkazana
z implementacijami razvojnih in raziskovalnih dosežkov
v različnih segmentih slovenske države.
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7. Slovenija lahko dolgoročno pokriva le raziskovalo* S
področja, ki so nujna za nacionalni obstoj ter gospodarsW 'si
razvoj.
J u
8. Iz sredstev državnega proračuna lahko vsakdo, ki je zap%n
slen na inštitutih in univerzah dobi, enako kot velja v razvlti%p
dražavah, samo eno plačo.
3|6
9. Posebno skrb pri financiranju iz proračuna naj bo nam®"
njena projektom aplikativnih in razvojnih raziskav, kl bod® F
omogočili diseminacijo znanja, podjetništva in obrti zunw'P
sedanjih industrijskih središč in v njih nastanek novih, prod'
vsem majhnih podjetij.
■ F
10. Vlada ima pri ureditvi statusa javnih raziskovalnih zavo CJ
dov, ki jim je z zakonom o zavodih odvzela lastnino, že dve I«*
zamude za rokom, ki je predpisan v zakonu o raziskovalna^E
zavodih. Zato mora vlada ta problem rešiti najkasneje 6 mes®'9
cev po sprejemu tega dokumenta.
11. Vlada mora sofinancirati stroške za laboratorijske in pol'"'
dustrijske storitve, ki jih tehnološko usmerjeni inštituti izva(]re,
jajo za majhna podjetja in obrtnike, ki nimajo lastnih možnos"va|
za kontrolo materialov in postopkov, ker to pomaga vzposta^j
Ijati učinkovito zvezo med raziskovalno in proizvodno sfer^es
12. Vlada Republike Slovenije naj uvede davčne olajšave,
bodo podjetnike stimulirali za vlaganje v svoje raziskovalcev
razvojne projekte oziroma v projekte, ki se izvajajo na inStitU 5Ve
tih oziroma univerzah.
! el
13. Posamezna ministrstva naj v svojih proračunih planiraj^'
sredstva, s katerimi bodo financirala razvoj strok na svoji\_
področjih.
'
^
prilog'

£ilep državnega sveta, da da mnenje državnemu zboru k Projektu sanacije
afovenskega gospodarstva v letu 1994
Jiavni svet Republike Slovenije je na 22. seji, dne 15. 12.
*93 ob obravnavi Projekta sanacije slovenskega gospodarja v letu 1994, sprejel

aktivno posegli v konkretno reševanje nezaposlenosti. Delavec, ki odkloni ponujeno delo, bi moral takoj zgubiti vsa
nadomestila.

?(fcEP,

Glede na izgube v elektrogospodarstvu je reorganizacija tega
sistema, z vsaj delno privatizacijo sektorjev, nujna. Vprašanje
cene električne energije ostaja odprto, brez utemeljitve, čemu
takšna zaostajanja in počasno prilagajanje cene električne
energije evropskemu nivoju cen električne energije.

ina podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o Državni svetu da Državnemu zboru Republike Slovenije na3-iJdnje
0
Mnenje
Projektu sanacije slovenskega gospodarstva v letu 1994
jl'tfavni svet Republike Slovenije ocenjuje Projekt sanacije
u'^venskega gospodarstva v letu 1994, ki opredeljuje ukrepe
'iroma način poseganja države v podjetja, ki so v izgubah ter
kazuje, kaj lahko podjetja na tem segmentu pričakujejo od
tfave, kot dobro izdelan dokument.
I. Bsda krovni značaj projekta, ki predstavlja sintezo stanja ter
snovne smernice ravnanju, izključuje podrobno razlago vsae
9a problema in ukrepa, vendar kljub takšnemu značaju
tiravnavanega gradiva Državni svet Republike Slovenije
•eni, da je potrebno opozoriti na nekatera vprašanja oziroma
dorečenosti, ki naj jih predlagatelj projekta upošteva.
najkrajšem času je treba izdelati tudi projekt nacionalne
"ločitve, katere panoge gospodarstva imajo prednost ozij>nia kje ima Slovenija možnost za uspešno vključitev v med. vodno delitev dela, ter opredeliti odnos do dobrih in uspeš|h podjetij.
il'pospeševanjem privatizacijskih procesov, hitrimi in učinkojl^mi ukrepi, je treba preseči stanje predprivatizacijske rece!•%
ter rešiti problem motiviranosti zaposlenih na vseh ravh'sh, da gospodarijo racionalno. Odločitve v podjetjih morajo
'hieljiti na dolgoročnih interesih.
ujtjen od bistvenih pogojev, da zahteven projekt uspe, je izbor
ajfimerno usposobljenih kadrov na nivoju upravnih in posloe °dnih struktur. Sistem izbire kadrov iz centrale ne daje
iMimalnih rezultatov.
s'ujno je zniževanje stroškov proizvodnje, da bi gospodarstvo
ilTOtalo konkurenčno. To bi bilo možno doseči tudi z:
J ureditvijo vprašanja kolektivnih pogodb oziroma progrejjjno obdavčitvijo plač nad kolektivnimi pogodbami oziroma
^pustom pri lastninjenju tistim podjetjem, ki so pod 80%
'olektivne pogodbe;
?•
W podporo novih organizacijskih oblik podjetij, ki bi bila
ispravljena sanirati firme;
preprečevanjem državnih monopolov in zagotavljanjem
jSČje konkurenčnosti na tem področju;
it
lit linearnimi ukrepi za pomoč pri premostitvi posledic odvzela ali uničenega premoženja;
v

ukrepi za znižanje obrestnih mer.

'J'edvidenih sredstev za prestrukturiranje proizvodnje in prejalifikacijo delavcev je premalo - delno bi bilo ta primanjkuj moč nadomestiti s krčenjem socialnih programov. Nadomestila za brezposelne bi morale zamenjati aktivnejše oblike
"Sevanja presežnih delavcev. Pri reševanju presežnih delavbi se bilo potrebno osredotočiti na to, da se sredstva
1 Večji meri namenjajo delodajalcem za plačilo prispevkov na
tebne dohodke za dobo enega leta, s tem da delodajalec
obdrži delavca nato vsaj še eno leto. S tem načinom bi bolj
čiloga

S sprejetim programom sanacije slovenskih železarn so bile
dejansko sanirane banke - največje upnice železarn, ki bi
morale aktivneje sodelovati pri sanaciji zdravih delov železarn
in njihovemu prestrukturiranju. Ukrepe za reševanje slovenskih železarn je treba osredotočiti predvsem na tista podjetja,
ki zagotavljajo določeno proizvodnjo za zahodni trg in so tako
ekonomsko zanimiva in perspektivna. Ostalim dejavnostim,
katere je možno prestrukturirati, je nujno zagotoviti sredstva
ali pa dejavnost ukiniti.
Podatke v dokumentu bi bilo treba dopolniti z višino dejanskih izgub ter podatkom, v kolikšni meri so te konsolidirane.
Z davčno politiko je treba vzpodbuditi subjekte v vlaganja,
reinvestiranja in s tem odpirati nova delovna mesta. Podpreti
je treba razvoj družinskih firm in tako sanirati nezaposlenost
in ustvarjanje novih vrednosti.
Ob projektu sanacije slovenskega gospodarstva bi morali
oblikovati tudi projekt, ki bi opredeljeval strategijo razvoja
turističnega gospodarstva. Strategijo mora spremljati
potrebna zakonodaja, ki bo zagotovila združevanje sredstev
za turistično infrastrukturo (zakon o turističnem gospodarstvu, o igralništvu in o koncesijah). Brez dvoma bo slovenska
industrija težko sledila svetovnim razvojnim trendom. Velike
možnosti se ponujajo v turističnih dejavnostih, kjer bi z relativno majhnimi vložki, ob pritegnitvi tujih partnerjev oziroma
kapitala, ustvarili pogoje za povečan obseg poslov, za zaposlovanje in za razvoj tudi drugih dejavnosti (kmetijstvo, predelovalna industrija, terciarne dejavnosti).
Slovenija ima velike možnosti pri koriščenju edinega slovenskega pristanišča Luka Koper. Glede na izjemni geografski
položaj, odličnim delovnim znanjem na pristaniško transportnem področju in posodobitev železniškega in cestnega
omrežja, ne bi smeli dovoliti, da Luka Koper svojih kapacitet
ne izkoristi.
V dokumentu se pogreša tudi vizija vpliva bodoče komunalne
ureditve v Sloveniji na gospodarske razmere. Že v sedanji fazi
pa bi se morale v problematiko reševanja gospodarstva aktivneje vključevati občine oziroma regije.
Razvoj države je odvisen od razvoja gospodarstva in seveda
politike, ki naj ustvarja pogoje za ta razvoj. V Sloveniji potekata dva procesa na področju gospodarstva in sicer:
Lastninjenje in preoblikovanje družbenih podjetij v nova
podjetja, kjer bo jasno definirana lastnina in s tem omogočen
nov razvojni ciklus. Ta proces bo trajal nekaj let, kar je
razumljivo, saj gre za velik preobrat iz socialističnega gospodarjenja v tržno naravnano gospodarstvo. Ker gre za zahtevno
preoblikovanje, je temu procesu namenjeno veliko časa in
truda tako vlade, parlamenta in institucij.
Zasebno podjetništvo in malo gospodarstvo sta proces, ki pa
se odvija bolj sam po sebi brez posebne pozornosti s strani
vlade, parlamenta in institucij. Ta proces je sicer za državo
neproblematičen, saj gre za znano lastnino in novo podjetništvo, ki ustvarja nov bruto družbeni proizvod.
Tudi podatki, ki so na voljo, kažejo, da je malo gospodarstvo
najbolj dinamičen del slovenskega gospodarstva. Od leta
21

1990 do sredine 1993 je nastalo 21.500 novih podjetij, ki v prvi
polovici letošnjega leta dosega 20,3% vse realizacije, 43,8%
akumulacije in 9,5% blagovnega izvoza. Malo gospodarstvo
se razvija neodvisno od velikega gospodarstva in oživlja rast
bruto domačega proizvoda in tudi pripomore k rasti slovenskega izvoza. Nova delovna mesta nastajajo le v malem
gospodarstvu, ki je v zadnjem letu in pol odprlo novih 26.000
delovnih mest.
Oba procesa sta za razvoj slovenskega gospodarstva zelo
pomembna, zato bi bilo potrebno v razvojnem smislu v procesu nastajanja novega podjetništva jasno definirati oba procesa in jima dati enakovredna izhodišča za razvoj.
Ko ocenjujemo položaj enega in drugega procesa, ugotovimo, da je seveda logično, da je primarna usmerjenost
k prvemu procesu, vendar pa ob tem tudi ugotavljamo, da je
premalo pozornosti namenjeno drugemu procesu.
Prvi proces bo potreboval za svojo preobrazbo ogromno
sredstev, ki jih bo potrebno zagotoviti iz proračuna in tudi od
drugod, drugi proces pa v bistvu le polni državni proračun.
Ne govorimo o tem, da potrebuje malo gospodarstvo privilegi-

ran položaj, saj se za to nikoli ni zavzemalo, temveč ustrezne
pogoje še za hitrejši razvoj in s tem tudi večjo možnost zaj,
preoblikovanje tudi družbenih podjetij.
tii
lei
V strategiji sanacije gospodarstva v letu 1994 naj se upoštevanj,
tudi sposobnost malega gospodarstva, da prevzame dolo-)n,
čena bremena sanacije.
W
Za povečano zaposlovanje bi morali na področju malega
gospodarstva:
- zmanjšati breme iz naslova BOD-a za novo zaposlenega z#e
določeno obdobje (2-5 let);
M
- združiti in povečati vsa sredstva, ki so namenjena za razvofo
malega gospodarstva in so locirana na različnih ministrstvih^
ter formirati močan sklad za financiranje novih programov; ,
- omogočiti za vse kvalitetne programe minimalno, vendanD
tržno obrestno mero;
F*
- preko bančnega sistema zagotoviti obratna sredstva p"!ra6*
konkurenčni (zahodnoevropski) obrestni meri;
t '
- se pri izboljševanju pogojev zgledovati po sosednjih v
uspešnih državah, ki kvalitetno spremljajo razvoj malega l
gospodarstva (Italija, Avstrija).
!a

Tretja alinea 97. člena ustave Republike Slovenije
- državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakonajg
o njem Še enkrat odloča

Zahteva državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji, dne 29. 11.
1993, ob obravnavi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na
14. seji, dne 23. 11. 1993, sprejel
SKLEP,
da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena
Ustave Republike Slovenije zahteva od Državnega zbora, da
ponovno odloča o zakonu o prisilni poravnavi, stečaju In
likvidaciji.
OBRAZLOŽITEV:
51. člen zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
določa vsebino programa, ki ga je potrebno priložiti načrtu
finančne reorganizacije in pravice delavcev, ki so s takim
programom opredeljeni kot presežni.
Temeljni zakon, ki opredeljuje delovna razmerja, je zakon
o delovnih razmerjih, ki v 33. členu določa: »Če postane delo
delavca zaradi nujnih operativnih razlogov v organizaciji oziroma pri delodajalcu nepotrebno za dalj kot šest mesecev
(trajno), delovno razmerje delavca preneha na način in pod
pogoji, ki jih določa ta zakon.«

L
51. člen zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
navedeno osnovno določbo in posledično skrajšuje odp^®"
vedne roke delavcem ter jim jemlje pravico do odpravnine. 8K
bi jim sicer v skladu z zakonom o delovnih razmerjih P^P .
dala. Podjetja se bodo v izogib obveznostim do delavcev Pc0E
zakonu o delovnih razmerjih množično posluževala hitrejše M
cenejše oblike odpuščanja po 51. členu zakona o prisil"'^
poravnavi, stečaju in likvidaciji. Le-ta dopušča celo odpuščajo 2
nje brez odpovednega roka, ko v 2. točki določa odpoved^
rok, ki ne sme biti daljši od 30 dni.
od;
Jne
Državni svet Republike Slovenije predlaga, da se v zakonec,
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji črta zadnji stavek i>
točke ter 3. in 4. točka 51. člena.
Qn
sto
Drugi odstavek 8. člena zakona naj se dopolni tako, da se pil"|>o
na koncu stavka nadomesti z vejico in doda naslednje bes&$|0
dilo: »ter odpravnino zaradi prenehanja delovnega razmeri'noi
po določilih zakona o delovnih razmerjih, ki veljajo za Pr9He|
sežne delavce.«
5,

V četrtem odstavku 160. člena se za besedilom »NeizplačanrDri
osebni dohodki« doda besedilo »odpravnine in druge t® Jal<
jatve«.
ki
—-Ust
sns
Zahteva državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o posebnem
nai
prometnem davku od posebnih iger na srečo
nje
kal
ponovno odloča o zakonu o posebnem prometnem davku o'*]01
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji dne 29.11.1993
posebnih iger na srečo.
ob obravnavi zakona o posebnem prometnem davku od
posebnih iger na srečo, ki ga je Državni zbor Republike
Slovenije sprejel na 14. seji dne 22. 11. 1993 sprejel
OBRAZLOŽITEV:
1. Državni svet Republike Slovenije se ne strinja s tem, da se i1
SKLEP,
zakon o posebnem prometnem davku od posebnih iger nlflDr;
da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena
srečo sprejel po hitrem postopku, saj posledice tako sprej rac
Ustave Republike Slovenije zahteva od Državnega zbora, da
tega zakona ne morejo biti v celoti proučene.
ral
Prc
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prilogiPr

:ne
za

Uvajanje dodatnega prometnega davka v razponu od 5 do
% dejanske realizacije ima lahko za posledico zmanjšan
Wes za poslovanje, krčenje obsega poslovanja in tudi zapilje igralnic. Vlada bi se morala problema igralništva lotiti
''""Jneralno, na vseh segmentih, kot so obdavčevanje iger na
8čo, lastninjenje igralnic ter nenazadnje problematika HITsga
Z zakonom se postavljajo v neenakopraven položaj gospodski subjekti, ki se ukvarjajo z isto dejavnostjo. Zastavlja se
z#ej vprašanje enakih pogojev gospodarjenja, saj glede na
*ugi odstavek 2. člena zakona pravnim osebam z igralnimi
voftomati zunaj igralnic ni treba plačati posebnega prometvihSga davka.
ja/Dodatnega razmisleka je potrebna rešitev iz zakona, da se
''ede davek, za katerega je zavezano podjetje, ne pa posapo'szna igralnica, kar zopet pomeni neenakopraven položaj
ranic.
iga Vprašljiva je uresničljivost zakona glede na to, kaj smatrati

kot osnovo za obračun davka.

•
6. 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, se zastavlja vprašanje, zakaj se namesto tega ne obremeni dobiček
podjetij.
7. Po mnenju Državnega sveta bi bilo treba v zvezi z zakonom
pripraviti ekonomsko obrazložitev, iz katere bi bila razvidna
tudi struktura porabe bruto dobička oziroma stroškov v igralnicah.
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.
8. Zakon ne predvideva, da del prihodka iz naslova zakona
pripada tudi občini oziroma lokalni samoupravi, v kateri je
sedež igralnice.

tahteva državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o spremembah
jfj dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije
Ifržavni svet Republike Slovenije je na 21. seji dne 29. novemjtlra
1993 ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah
;
akona o državljanstvu Republike Slovenije, ki ga je Državni
:bor Republike Slovenije sprejel na 14. seji dne 23. novembra
1993, sprejel
SKLEP,
'a na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena
-!Jstave Republike Slovenije zahteva od Državnega zbora, da
Snovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah
^akona o državljanstvu Republike Slovenije.
^OBRAZLOŽITEV:
|ir
^Državni svet predlaga državnemu zboru ponovno odločanje
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ker meni, da je določba drugega
^stavka 3. člena tega zakona sporna glede na ustavo in
Mednarodne akte, ki opredeljujejo temeljne človekove pravice in svoboščine.
Drugi odstavek 3. člena navedenega zakona določa, da pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom,
.^Po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike
'^Slovenije osebo, ki je že najmanj dve leti poročena z državljanom Republike Slovenije po rodu, če dejansko živi v Sloveniji
Neprekinjeno vsaj eno leto in če izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 4.,
5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.
'"Državni
svet meni, da je določba drugega odstavka 3. člena
9
*akona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu,
ki govori o državljanu po rodu, v nasprotju s 14. členom
■-Ustave, ki določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene
Snake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali
""katerokoli drugo osebno okoliščino ter da so vsi pred zakoo'iom enaki. Državni svet prav tako meni, da je navedena
določba v nasprotju tudi z mednarodnimi akti oziroma sporazumi, ki opredeljujejo temeljne človekove pravice in svoboščine, katerih članica je bila bivša SFRJ in katerih pravna
j(naslednica je sedaj tudi Slovenija.
!])Državni svet tako opozarja na določbo 7. člena splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, po kateri so vsi enaki
Bred zakonom in vsi, brez diskriminacije, imajo pravico do
priloga

enakega pravnega varstva. Prav tako imajo po navedeni
določbi vsi pravico do enakega varstva pred sleherno diskriminacijo, ki bi kršila navedeno deklaracijo. Državni svet nadalje opozarja na določbo 26. člena mednarodnega pakta
o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ki gaje tudi
sprejela Generalna skupščina Združenih narodov in ki pravico
do enakosti pred zakonom še dodatno precizira. Ta člen
določa, da so vsi pred zakonom enaki in imajo brez kakršnekoli diskriminacije pravico do enakega zakonskega varstva.
Ta člen nadalje določa, da mora v tem smislu zakon prepovedovati sleherno diskriminacijo in zagotavljati vsem enako in
učinkovito varstvo pred kakršnimkoli razlikovanjem, zlasti na
podlagi rase, barve, spola, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, narodnega ali socialnega porekla, rojstva
ali kakršnekoli druge okoliščine. Iz vsebine 7. člena splošne
deklaracije človekovih pravic in 26. člena pakta o državljanskih in političnih pravicah pa izhaja seveda tudi določba 14.
člena slovenske ustave o enakosti pred zakonom. Zato je po
mnenju državnega sveta določba drugega odstavka 3. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu,
ki govori o državljanu Republike Slovenije po rodu
v nasprotju z zgoraj navedenimi določbami.
Državni svet tudi opozarja, da ima protidiskriminacijsko klavzulo tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, ki je Republika Slovenija sicer še ni
podpisala, vendar pa bi tudi te konvencije ne sme kršiti, če
želimo postati člani Evropske skupnosti. Pogoj za podpis
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic pa je prilagoditev celotne nacionalne zakonodaje. Sprejem določbe
spornega drugega odstavka 3. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o državljanstvu vsekakor ne pomeni
ustrezne prilagoditve naše zakonodaje evropskim standardom, ampak bi po mnenju državnega sveta otežilo naš sprejem v Evropsko skupnost.
Državni svet še opozarja, da je pri sprejemanju zakona o spre'membah in dopolnitvah zakona o državljanstvu v tretji obravnavi vlada predlagala državnemu zboru amandma k 3. členu,
s katerim naj bi se črtali sporni besedi »po rodu«, pri čemer se
je v obrazložitvi sklicevala na ustavno načelo enakosti pred
zakonom, vendar državni zbor tega amandmaja ni sprejel
Glede na navedeno državni svet meni, da bi državni zbor
moral pri ponovnem odločanju o zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o državljanstvu le-tega zavrniti, saj bo
sicer ta zakon z določbo drugega odstavka 3. člena predstavljal neposredno kršitev ustave in navedenih mednarodnih
aktov. Problem bi bil rešen s tem, da se črtata besedi »po
rodu«.
#
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Zahteva državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o visokem
šolstvu
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji dne 29.11.1993
ob obravnavi zakona o visokem šolstvu, ki ga je Državni zbor
Republike Slovenije sprejel na 14. seji, dne<22. 11. 1993, na
podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta, sprejel
SKLEP,
da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena
Ustave Republike Slovenije zahteva od Državnega zbora, da
ponovno odloča o zakonu o visokem šolstvu.
OBRAZLOŽITEV:
Drugi odstavek 60. člena zakona o visokem šolstvu se glasi:
»Redni profesor lahko, ne glede na izpolnjevanje predpisanih
pogojev za upokojitev, zaseda delovno mesto iz prejšnjega
odstavka do doseženega 65. leta starosti.« Zaradi spremembe
prvotno predlagane starostne meje s 70. na 65. let, je prišlo do
vrste neskladnosti:
- v drugem odstavku so navedeni samo redni profesorji, ne pa
izredni profesorji in drugi nazivi. Po črki zakona bi torej izredni
profesorji in nosilci drugih nazivov, ne glede na starostno mejo,
lahko zasedali delovna mesta do dosežene polne pokojninske
dobe, tudi čez 65. let, redni profesorji, torej tisti z najvišjimi
kvalifikacijami pa ne;
- zaradi trajanja študija na univerzi od 4 - 6 let in zaradi daljšega
služenja vojaške obveznosti, se je določeno število univerzitetnih
učiteljev zaposlilo šele po 26. letu in bo zato doseglo polno
pokojninsko dobo šele po 65. letu;
- če bi besedilo drugega odstavka 60. člena bilo uveljavljeno, bi
za tiste redne profesorje, ki pri 65. letih ne bi dosegli polne
pokojninske dobe, postalo vprašljivo nagrajevanje. 63. člen
zakona o visokem šolstvu namreč predvideva za docenta, izrednega in rednega profesorja, neposredno tedensko obremenitev
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do šest ur in ni nikakršnega zagotovila, da bi redni profesorji brez
pedagoške obremenitve obdržali plačo v doseženi višini.
V drugi obravnavi predloga zakona o visokem šolstvu je bil 60.
člen amandmiran z novim drugim odstavkom, ki se je glasil:
»Redni profesor, ne glede na izpolnjevanje predpisanih pogojev
za upokojitev, lahko zaseda delovno mesto iz prejšnjega odstavkado doseženega 70. leta starosti«, pri čemer je bil namen predlaga
telja amandmaja, da se rednim profesorjem omogoči tako kol
doslej, možnost, da zasedajo delovno mesto tudi po dopolnjeni
pokojninski dobi še do 70. leta starosti.
V tretji obravnavi tega zakona je bil navedeni drugi odstavek 60.
člena znova amandmiran tako, da se je številka »70.« spremenila
v »65.«, kar pa je vsebinsko spremenilo pomen besedila drugega
odstavka, ki se v prečiščenem besedilu zakona o visokem šolstvu
glasi: »Redni profesor lahko, ne glede na izpolnjevanje predpisanih pogojev za upokojitev, zaseda delovno mesto iz prejšnjega
odstavka do doseženega 65. leta starosti«. Iz besedila drugega
odstavka sedaj izhaja možnost, da redni profesor po dopolnjeni
polni pokojninski dobi, npr. pri 63. letih, lahko zaseda delovno
mesto še do 65. leta starosti ali pa tudi možnost, da v primeru, ko
pri 65. letih ne izpolnjuje polne pokojninske dobe, ne more zasedati delovnega mesta rednega profesorja oziroma tudi ne drugih
ustreznih delovnih mest iz prvega odstavka 60. člena. Takšna
možnost pomeni odstopanje od veljavne ureditve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kjer pridobitev pravice do
starostne pokojnine ni omejena z zgornjo starostno mejo.
Iz navedene obrazložitve izhaja, da predlagatelj ni imel namena,
da bi s starostno mejo 65. let rednega profesorja predčasno
upokojil, temveč mu je s starostno mejo najprej 70. let in nato 65
let le želel podaljšati možnost dela po dopolnjeni polni pokojninski dobi, zaradi motivacije vzdrževanja kvalitete na univerzi.
V izogib nesporazumom pri tolmačenju namena drugeg3
odstavka 60. člena, državni svet meni, da obstaja razlog, da
državni zbor zakon o visokem šolstvu še enkrat obravnava i11
sprejme novo besedilo drugega odstavka 60. člena.

Zahteva državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o določitvi
višine invalidskih in veteranskih prejemkov za leto 1994
Državni svet Republike Slovenije je na 23. seji, dne 22. 12. 1993,
obravnaval zakon o določitvi višine invalidskih in veteranskih
prejemkov za leto 1994, ki ga je Državni zbor sprejel po hitrem
postopku, dne 21. 12. 1993, in na podlagi 86. člena poslovnika
državnega sveta sprejel
1. SKLEP
Na podlagi tretje ellnee prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije Državni svet zahteva od Državnega zbora, da
ponovno odloča o zakonu o določitvi višine Invalidskih in veteranskih prejemkov za leto 1994.
OBRAZLOŽITEV
Državni svet ugotavlja, da je bil navedeni zakon sprejet po hitrem
postopku brez zadostnih proučevanj možnih posledic, ki izhajajo
iz zakona. Državni svet tudi ni imel dovolj časa za proučitev, ker je
zakon dobil neposredo na sejo, vendar pa opozarja na naslednje:
1. Sprejeti zakon je v neskladju s 16. členom Ustave in omejuje že
pridobljene pravice določenim kategorijam upravičencev. Ustava
v tretjem odstavku 50. člena vojnim veteranom in žrtvam vojnega
nasilja zagotavlja posebno varstvo v skladu z zakonom. Ustavodajalec je s to določbo Ustave poudaril ustavno podlago za posebno
varstvo pridobljenih pravic, kot to sicer na splošno že določa
drugi odstavek 155. člena Ustave.
2. Zakon ni usklajen z 18. členom ustavnega zakona o izvedbi
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, s katerim se je Republika Slovenija zavezala, da
bo od 25. 6. 1991 dalje zagotavljala varstvo pravic borcev, vojaških
invalidov, članov družin padlih borcev in uživalcev vojaških pokojnin s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji v obsegu in pod
pogoji, ki so jih do uveljavitve ustavnega zakona določali predpisi
SFRJ. To pomeni, da se varstvo izrecno nanaša na do navedenega

datuma že pridobljene zakonske pravice in jih v njihovem obsegu
z zakonom ni mogoče zmanjšati in da so v 18. členu naveden«
osebe upravičene do varstva pravic, ki so jih z ustreznim posamič'
nim pravnim aktom (odločbo) pridobili pod pogoji, ki so jih dolO'8
čali predpisi nekdanje SFRJ v času izdaje tega akta ozirom
priznanja pravice.
3. Najpomembnejša utemeljitev pa izhaja iz 2. člena Ustave Repu*
blike Slovenije, ki opredeljuje Republiko Slovenijo kot socialno
državo. Iz tega namreč izhaja načelo, da je vsak slovenski državljan enak pred zakonom pri zagotavljanju svojega socialnega
položaja. V tem konkretnem zakonu pa je država uveljavila kriterij
za revalorizacijo prejemkov iz zakonitih pravic, ki ga sicer na
splošno ne uporablja za revalorizacijo prejemkov niti vseh pravic
na invalidskem področju, kaj šele na področju neinvalidnih Ijud'
Zaradi tega kriterija nastajajo krivične razlike med invalidi. Pole9
tega so invalidi, kot specifična ustavna skupina državljanov tako
še dodatno postavljeni v slabši materialni položaj, kot ga zagotavlja država neinvalidnim državljanom.
Zaradi zgoraj navedenega smatramo, da sprejeti Zakon o določitvi
višine invalidskih in veteranskih prejemkov za leto 1994 ni usklajen z Ustavo in je potrebno o njem ponovno odločati.
Državni svet Republike Slovenije je na isti seji, dne 22. 12. 1993.u
razpravljal tudi o osnovah, ki se upoštevajo pri obračunavanj
posameznih invalidskih in veteranskih prejemkov in v zvezi s te"1
sprejel še
2. SKLEP
Državni svet Republike Slovenije predlaga Državnemu zbofu
Republike Slovenije, da načela, ki jih je uporabil pri invalidskih £
veteranskih prejemkih in že pred tem pri plačah zaposlenihrl
v državnih organih in v družbenih dejavnostih, uveljavi tudi P
ostalih kategorijah prebivalstva (zakonodajna, izvršna in sodn»
oblast, pokojnine).
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