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Predlog zakona o USTAVNEM SODIŠČU — EPA 267
- TRETJA OBRAVNAVA

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa
17. seje Državnega zbora z dne 25. januarja 1994 in drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in delovnih telesih sodelovali:
- Lojze JANKO, minister
- Pavle SVETE, namestnik predstojnika Službe Vlade
Republike Slovenije za zakonodajo,

Vlada Republike Slovenije je sprejela tudi amandma k 79.
členu navedenega zakona, ki ga pošiljamo v prilogi.

- Jasna POGAČAR, svetovalka Vlade RS v Službi Vlade
Republike Slovenije za zakonodajo.

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28. januarja 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA
- TRETJA OBRAVNAVA,

O

USTAVNEM

SODIŠČU

Predlog zakona o ustavnem sodišču
izmed pravnih in drugih strokovnjakov.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo
ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih
svoboščin.
(2) Ustavno sodišče je v razmerju do drugih državnih organov
samostojen in neodvisen državni organ.
(2) Ustavno sodišče je v razmerju do drugih državnih organov
samostojen in neodvisen državni organ.
(3) Odločbe ustavnega sodišča so obvezne.
2. člen

(4) Ustavno sodišče lahko sprejema pripravnike v skladu z zakonom.
8. člen
(1) Sredstva za delo ustavnega sodišča določi državni zbor na
predlog ustavnega sodišča in so sestavni del proračuna
Republike Slovenije.
(2) O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka odloča ustavno
sodišče.
(3) Nadzor nad uporabo sredstev iz prvega odstavka tega
člena opravlja računsko sodišče.

(1) Sedež ustavnega sodišča je v Ljubljani.
(2) Svojo organizacijo in delo ureja ustavno sodišče s poslovnikom in drugimi splošnimi akti.
3. člen
Delo ustavnega sodišča je javno v skladu s tem zakonom.
4. člen
(1) Udeleženci v postopku pred ustavnim sodiščem imajo
pravico vpogleda v spis ves čas, ko teče postopek, druge
osebe pa, če jim to dovoli predsednik ustavnega sodišča.
(2) Zoper odklonitev vpogleda v spis, je v roku 3 dni od
vročitve sklepa dovoljen ugovor. O ugovoru odloči ustavno
sodišče na nejavni seji.
5. člen
Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil morajo dajati ustavnemu sodišču na njegovo zahtevo podatke, spise in listine na vpogled, sodišča pa tudi
pravno pomoč.
6. člen
O vprašanjih postopka, ki niso urejena s tem zakonom,
ustavno sodišče glede na pravno naravo zadeve smiselno
uporablja določbe zakonov, ki urejajo postopke pred sodišči.
7. člen
(1) Ustavno sodišče imenuje sekretarja ustavnega sodišča.
(2) Ustavno sodišče lahko imenuje direktorja služb ustavnega
sodišča.
(3) Ustavno sodišče imenuje svetovalce ustavnega sodišča
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II. PREDSEDNIK IN SODNIKI USTAVNEGA SODIŠČA
9. člen
Za sodnika ustavnega sodišča je lahko izvoljen državljan
Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj
40 let.
10. člen
(1) Predsednika ustavnega sodišča izvolijo sodniki ustavnega
sodišča izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let.
Volitve morajo biti opravljene pred iztekom mandata prejšnjega predsednika ustavnega sodišča.
(2) V odsotnosti nadomešča predsednika ustavnega sodišča
njegov namestnik, ki se izvoli na način, določen v prejšnjem
odstavku.
11. člen
Predsednik ustavnega sodišča obvesti predsednika republike
in državni zbor o izteku mandata sodnika ustavnega sodišča
najpozneje 6 mesecev pred iztekom mandata.
12. člen
(1) Predsednik Republike Slovenije objavi v 30 dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega člena v Uradnem listu Republike
Slovenije poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za
sodnika ustavnega sodišča.
(2) Predloge je treba poslati v roku, ki ne sme biti krajši od 30
dni, v primeru predčasnega prenehanja mandata pa ne krajši
od 15 dni po objavi poziva. Predlogi morajo biti obrazloženi,
posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
poročevalec

13. člen
(1) Predsednik republike predlaga kandidate za prosta mesta
sodnikov ustavnega sodišča izmed možnih kandidatov, ki so
predlagani na način iz prejšnjega člena, lahko pa predlaga
tudi druge kandidate.
(2) Predsednik republike lahko predlaga tudi več kandidatov
kot je prostih mest sodnikov ustavnega sodišča. Vsak predlog
kandidature mora biti obrazložen, priloženo mora biti tudi
pisno soglasje kandidata.
14. člen
C) Sodnika ustavnega sodišča izvoli državni zbor s tajnim
glasovanjem z večino glasov vseh poslancev.
(2) če sodnik ustavnega sodišča ni izvoljen, se opravijo nove
volitve na podlagi novih kandidatur.
(3) Če je predsednik republike predlagal več kandidatov, kot
se voli sodnikov ustavnega sodišča, se vrstni red kandidatov
n
a glasovnici določi z žrebom. Če noben kandidat ni' dobil
Predpisane večine ali če je bilo izvoljenih premalo sodnikov,
se volitve ponovijo med kandidati, ki so dobili največ glasov.
Glasuje se o toliko kandidatih, kot je potrebno izvoliti sodnikov ustavnega sodišča. Če tudi na ponovljenih volitvah ni
izvoljeno toliko kandidatov, kot je potrebno izvoliti sodnikov
ustavnega sodišča, se za prosta mesta sodnikov ustavnega
sodišča opravijo nove volitve na podlagi novih kandidatur.
(4) Do začetka glasovanja lahko kandidat odstopi od kandidature.
15. člen
Po izvolitvi poda sodnik ustavnega sodišča pred državnim
zborom naslednjo prisego:
"Prisegam, da bom sodilpo ustavi in zakonu in po svoji vesti
in si z vsemi svojimi močmi prizadeval za ustavnost in zakonitost ter za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.«
16. člen

začne izvoljeni sodnik ustavnega sodišča izvrševati funkcijo
ustavnega sodnika z dnem izteka mandatne dobe prejšnjega
sodnika.
(3) V primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena začne
izvoljeni sodnik ustavnega sodišča izvrševati funkcijo ustavnega sodnika z dnem prenehanja opravljanja nezdružljive
dejavnosti.
18. člen
(1) Sodnik ustavnega sodišča ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na javni obravnavi oziroma na seji.
(2) Sodnik ustavnega sodišča ne sme biti priprt, niti se zoper
njega, če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski
postopek brez dovoljenja državnega zbora, razen če je bil
zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen
zapora nad pet let.
(3) O zahtevi pristojnega državnega organa za dovoljenje iz
prejšnjega odstavka odloči državni zbor po predhodnem
mnenju ustavnega sodišča najpozneje v 30 dneh od dneva
vložitve zahteve.
(4) Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi sodniku ustavnega sodišča, ki se nanjo ni skliceval, ali ki je bil zaloten pri
kaznivem dejanju iz drugega odstavka tega člena.
19. člen
(1) Sodnik ustavnega sodišča se sme predčasno razrešiti:
- če to sam zahteva;
- če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti;
- zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje svoje
funkcije.
(2) Sodnik ustavnega sodišča je predčasno razrešen, ko
državni zbor ugotovi, da je nastal razlog iz prejšnjega
odstavka. S tem dnem mu preneha funkcija ustavnega sodnika.
20. člen

(1) Funkcija sodnika ustavnega sodišča ni združljiva:

(1) Sodniku ustavnega sodišča pripada službeno oblačilo, to
je sodniška toga.

~ s funkcijami v državnih organih, v organih lokalnih skupnostih, v organih političnih strank in v organih sindikatov;

(2) Vrste službenih oblačil in način nošenja predpiše ustavno
sodišče s poslovnikom.

~ z delom v državnih organih, v organih lokalnih skupnosti in
Pri nosilcih javnih pooblastil;

III. PRISTOJNOSTI USTAVNEGA SODIŠČA

~ s članstvom v organih vodenja in nadzora gospodarskih
družb, zavodov in zadrug;

(1) Ustavno sodišče odloča:

- z opravljanjem poklica ali pridobitne dejavnosti, razen
dejavnosti visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali
visokošolskega sodelavca.
(2) Z dnem začetka izvrševanja funkcije ustavnega sodnika
Preneha sodniku ustavnega sodišča funkcija ali delo iz prve
oziroma druge alinee prejšnjega odstavka.
(3) Najpozneje v treh mesecih od dneva izvolitve mora izvoženi sodnik ustavnega sodišča prenehati z opravljanjem
dejavnosti iz tretje oziroma četrte alinee prvega odstavka tega
člena, če tega ne stori, mu preneha funkcija sodnika ustavnega sodišča.
17. člen
(1) Izvoljeni sodnik ustavnega sodišča začne izvrševati funkcijo ustavnega sodnika po dani prisegi.
(2) Če prejšnjemu sodniku mandatna doba še ni potekla,
Poročevalec

21. člen

- o skladnosti zakonov z ustavo;
- o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi
mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava;
- o skladnosti podzakonskih predpisov z ustavo in z zakoni;
- o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni;
- o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih
pooblastil, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi;
- o ustavnih pritožbah zaradi kršitev človekovih pravic in
temeljnih svoboščin s posamičnimi akti;
- o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, in med samimi lokalnimi skupnostmi;
- o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi;
- o sporih o pristojnostih med državnim zborom, predsednikom republike in vlado;
- o odgovornosti predsednika republike iz 109. člena ustave
in predsednika vlade ter ministrov iz 119. člena ustave;
- o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank;
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- o pritožbah v postopku potrditve poslanskih mandatov;
- v drugih zadevah, ki so mu naložene z zakoni.
(2) V postopku ratifikacije mednarodne pogodbe ustavno
sodišče izreka mnenje o njeni skladnosti z ustavo na način, ki
ga določa ta zakon.
(3) Pri odločanju o zadevah iz pristojnosti iz prve do pete
alinee prvega odstavka tega člena odloča ustavno sodišče
tudi o ustavnosti in zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti
akti sprejeti.
IV. OCENA USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI PREDPISOV
IN SPLOŠNIH AKTOV, IZDANIH ZA IZVRŠEVANJE
JAVNIH POOBLASTIL
1. Zahteva in pobuda za začetek postopka
22. člen
(1) Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in
splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, se
začne z vložitvijo pisne zahteve predlagatelja oziroma s sklepom ustavnega sodišča o sprejetju pobude za začetek postopka.
(2) Ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih
aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, obsega tudi
oceno skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi
mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava.
23. člen
(1) Zahtevo lahko vložijo:
- državni zbor;
- najmanj tretjina poslancev državnega zbora;
- državni svet;
- vlada;
- sodišče, državni tožilec, Banka Slovenije, računsko
sodišče, če nastane vprašanje ustavnosti in zakonitosti v zvezi
s postopki, ki jih vodijo;
- varuh človekovih pravic v zvezi s posamično zadevo, ki jo
obravnava;
- predstavniški organi lokalnih skupnosti, če so ogrožene
pravice lokalnih skupnosti;
- reprezentativni sindikati za območje države, če so ogrožene pravice delavcev.
(2) Predlagatelj iz prejšnjega odstavka ni upravičen vložiti
zahteve za začetek postopka za oceno predpisov in splošnih
aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ki jih je sam
sprejel.
24. člen
(1) Vsakdo lahko da pisno pobudo za začetek postopka, če
izkaže svoj pravni interes.
(2) Pravni interes za vložitev pobude je podan, če predpis ali
splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno
pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice,
pravne interese oziroma pravni položaj.
25. člen
Ustavno sodišče zavrže zahtevo oziroma pobudo, če niso
izpolnjeni procesni pogoji iz 22., 23. in 24. člena tega zakona.
2. Postopek preizkusa pobude
26. člen
(1) Pobudo preizkusi najprej z razporedom dela določeni
sodnik ustavnega sodišča, ki zbere podatke in pojasnila,
potrebna za odločitev, ali naj ustavno sodišče začne postopek.
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(2) Ustavno sodišče pobudo zavrne, če je očitno neutemeljena, ali če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega
pravnega vprašanja.
(3) O sprejetju oziroma zavrnitvi pobude odloči ustavno
sodišče s sklepom z večino glasov navzočih sodnikov. Sklep
o zavrnitvi pobude mora biti obrazložen.
(4) Kadar ustavno sodišče pobudo sprejme, lahko takoj nadaljuje z odločanjem o stvari sami, če je dejansko stanje pojasnjeno in če je bila ob preizkusu pobude nasprotnemu udeležencu dana možnost, da se izjavi.
3. Pripravljalni postopek
27. člen
Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, in
pobudo, na podlagi katere je ustavno sodišče začelo postopek, obravnava ustavno sodišče v pripravljalnem postopku.
28. člen
(1) Ustavno sodišče pošlje organu, ki je izdal predpis oziroma
splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil (nasprotni udeleženec), zahtevo oziroma pobudo in sklep o sprejetju pobude
ter mu določi primeren rok za odgovor oziroma za dopolnitev
odgovora, če je bil odgovor že dan v postopku preizkusa
pobude.
(2) Ustavno sodišče lahko pridobi potrebna pojasnila tudi od
drugih udeležencev v postopku ter od državnih organov,
organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil;
lahko pridobi tudi mnenja strokovnjakov, strokovnih in drugih
organizacij, zasliši priče in izvedence ter izvede druge
dokaze, ali pridobi posamezne dokaze od drugih sodišč ali
drugih organov.
(3) če predlagatelj zahteve ali pobudnik v določenem roku ne
da podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka, lahko
ustavno sodišče s sklepom ustavi postopek.
29. člen
Ko je pripravljalni postopek končan, ustavno sodišče odloči,
ali bo zadevo obravnavalo na nejavni seji ali na javni obravnavi.
30. člen
Pri odločanju o ustavnosti in zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, ustavno
sodišče ni vezano na predlog iz zahteve oziroma pobude.
Ustavno sodišče lahko oceni tudi ustavnost in zakonitost
drugih določb istega ali drugega predpisa ali splošnega akta,
izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, katerih ocena
ustavnosti ali zakonitosto ni bila predlagana, če so te določbe
v medsebojni zvezi ali če je to nujno za rešitev zadeve.
31. člen
(1) Pri odločanju o posamezni zadevi lahko ustavno sodišče
sodnika ustavnega sodišča izloči ob smiselni uporabi izločitvenih razlogov v postopkih pred sodišči.
(2) Ni izločitveni razlog po prejšnjem odstavku:
- sodelovanje v zakonodajnem postopku oziroma pri sprejemanju drugih spodbijanih predpisov ali splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, pred izvolitvijo za ustavnega sodnika;
- izražanje znanstvenega mnenja o pravnem vprašanju, ki bi
lahko bilo pomembno za postopek.
32. člen
Takoj ko sodnik ustavnega sodišča izve za kakšen razlog
poročevalec

svoje izločitve iz prejšnjega člena, mora prenenati z delom
v tej zadevi in to sporočiti predsedniku ustavnega sodišča.

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

33. člen
(1) Zahtevo za izločitev lahko vložijo udeleženci v postopku
najpozneje do začetka javne obravnave, če je ta razpisana,
sicer pa do začetka nejavne seje ustavnega sodišča, na kateri
se o zadevi odloča. Zahteva mora biti obrazložena.

(3) Sodnik, ki ne soglaša z odločitvijo ali z obrazložitvijo
odločbe, lahko napove ločeno mnenje, ki ga mora predložiti
v roku, določenem s poslovnikom ustavnega sodišča.

(2) Sodnik ustavnega sodišča, katerega izločitev se zahteva,
se ima pravico izreči o navedbah v zahtevi, pri odločanju
o svoji izločitvi pa ne sodeluje. O izločitvi sodnika ustavnega
sodišča odloči ustavno sodišče na nejavni seji. Pri enakem
številu glasov odloči glas predsedujočega.

41. člen
(1) Na nejavni seji mora biti navzoča večina vseh sodnikov
ustavnega sodišča.
(2) O glavni stvari v zadevah iz 21. člena tega zakona odloči
ustavno sodišče z večino glasov vseh sodnikov. O drugih
vprašanjih odloči ustavno sodišče s sklepom z večino glasov
navzočih sodnikov.

34. člen
(1) V postopku pred ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec
svoje stroške, če ustavno sodišče ne odloči drugače.

(3) Predsednik in sodniki ustavnega sodišča se ne smejo
vzdržati glasovanja.

(2) Če udeleženec zaradi neopravičene odsotnosti ali zaradi
nepripravljenosti ali iz drugih razlogov ne da za odločanje
sodišča potrebnih podatkov in je zato potrebno preložiti
obravnavo, lahko ustavno sodišče sklene, da se obravnava
preloži na stroške udeleženca.

42. člen
Odločbe ustavnega sodišča se objavljajo v Uradnem listu
Republike Slovenije ter v uradnem glasilu, v katerem je bil
objavljen predpis oziroma splošni akt, izdan za izvrševanje
javnih pooblastil. Po odločitvi ustavnega sodišča se objavljajo
tudi njegovi sklepi.

(3) Vlagatelj pobude plača takso v skladu s posebnim zakonom.
4. Obravnavanje
35. člen
(1) Ustavno sodišče obravnava zadevo na nejavni seji ali na
javni obravnavi. Na nejavni seji oziroma na javni obravnavi
mora biti navzoča večina vseh sodnikov ustavnega sodišča.
(2) Predsednik ustavnega sodišča lahko razpiše javno obravnavo na lastno pobudo ali na predlog udeležencev
postopku. Predsednik ustavnega sodišča mora razpisati
javno obravnavo na predlog treh sodnikov.
v

36. člen
(1) Na javno obravnavo ustavno sodišče povabi udeležence
v postopku, predstavnike oziroma zastopnike in pooblaščence udeležencev v postopku in druge osebe, za katere
meni, da je potrebna njihova udeležba na javnih obravnavi.

i

6. Pravne posledice odločitve
43. člen
Ustavno sodišče lahko v celoti ali delno razveljavi zakon, ki ni
v skladu z ustavo. Razveljavitev začne učinkovati naslednji
dan po objavi odločbe o razveljavitvi, oziroma po poteku roka,
ki ga je določilo ustavno sodišče.
44. člen
Zakon ali del zakona, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo, se
ne uporablja za razmerja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno.
45. člen

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

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

37. člen

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

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

(3) V drugih primerih ustavno sodišče razveljavi protiustavne
ali nezakonite podzakonske predpise ali splošne akte, izdane
za izvrševanje javnih pooblastil. Razveljavitev učinkuje za
naprej od naslednjega dne po objavi odločbe ustavnega
sodišča o razveljavitvi oziroma po poteku roka, ki ga določi
ustavno sodišče. V primeru razveljavitve se smiselno uporablja določba 44. člena tega zakona.
46. člen

40. člen

(1) Vsakdo, ki so mu na podlagi odpravljenega podzakonskega predpisa oziroma splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, nastale škodljive posledice, lahko zahteva njihovo odpravo. Če so posledice nastale s posamičnim
aktom, sprejetim na podlagi odpravljenega predpisa oziroma
splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, ima
upravičeni pravico zahtevati spremembo ali odpravo posamičnega akta pri organu, ki je odločil na prvi stopnji.

(1) Po končanem obravnavanju ustavno sodišče odloči na

(2) Spremembo oziroma odpravo posamičnega akta iz prejš-

5. Odločanje

poročevalec
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njega odstavka lahko upravičena oseba zahteva v treh mesecih od dneva objave odločbe ustavnega sodišča, če od vročitve posamičnega akta do vložitve pobude ali zahteve ni preteklo več kot eno leto.

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

(3) Če so posledice nastale neposredno na podlagi predpisa
ali drugega splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih
pooblastil, ki ga je ustavno sodišče odpravilo, se odprava
posledic zahteva od organa, ki je izdal predpis oziroma
splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil. Upravičena
oseba poda zahtevo v rokih iz prejšnjega odstavka tega člena.

53. člen

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

(3) V posebno utemeljenih primerih lahko ustavno sodišče
izjemoma odloča o ustavni pritožbi, ki je vložena po izteku
roka iz prvega odstavka tega člena.
(1) V ustavni pritožbi je treba navesti posamični akt, ki se
spodbija, dejstva, ki pritožbo utemeljujejo in domnevno
kršene človekove pravice in temeljne svoboščine.
(2) Ustavna pritožba se vloži pisno. Pritožbi mora biti priložena kopija posamičnega akta, ki se spodbija ter ustrezne
listine, na katere pritožnik opira svojo pritožbo.
(3) Pritožbo s prilogami je treba vložiti v treh izvodih.
1. Postopek preizkusa ustavne pritožbe
54. člen
(1) Ustavno sodišče odloči v senatu treh sodnikov na nejavni
seji o tem, ali bo sprejelo ustavno pritožbo v obravnavo.
(2) Če je vloga pomanjkljiva in jo ustavno sodišče ne more
preizkusiti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov ali listin
iz prejšnjega člena tega zakona, pozove ustavno sodišče
pritožnika, da v določenem roku dopolni vlogo.
55. člen
(1) Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo:
- če je ustavna pritožba prepozna, razen v primeru iz tretjega
odstavka 52. člena tega zakona;
- če niso izčrpana pravna sredstva, razen v primeru iz drugega odstavka 51. člena tega zakona;
- če je ustavno pritožbo vložila neupravičena oseba;
- če pritožnik iz neupravičenih razlogov v določenem roku
ne dopolni vloge v primeru iz drugega odstavka 54. člena tega
zakona.
(2) Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme:
- če očitno ne gre za kršitev človekovih pravic ali svoboščin
v primeru iz 50. člena tega zakona;
- če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja in če kršitev človekove pravice ali temeljne
svoboščine ni imela nobenih posledic za pritožnika in tudi ni
vplivala na odločitev v posamezni zadevi.
(3) O zavrženju oziroma sprejemu ustavne pritožbe odloči
senat soglasno. Zoper ta sklep ni dopustna pritožba.
(4) Če senat ustavne pritožbe ni sprejel, je ustavna pritožba
sprejeta, če se za tako odločitev v 15 dneh od dneva sprejema
odločitve pisno izrečejo katerikoli trije sodniki ustavnega sodišča.
2. Obravnavanje in odločanje

51. člen

56. člen

(1) Ustavna pritožba se lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa
pravna sredstva.

Po sprejemu se ustavna pritožba pošlje organu, ki je izdal
posamični akt, zoper katerega je vložena ustavna pritožba, da
v določenem roku odgovori na ustavno pritožbo.

(2) Pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev lahko ustavno
sodišče izjemoma odloča o ustavni pritožbi, če je zatrjevana
kršitev očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta nastale
za pritožnika nepopravljive posledice.
52. člen
(1) Ustavna pritožba se vloži v 60 dneh od dneva vročitve
posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba.
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57. člen
Če je ustavna pritožba sprejeta, jo obravnava ustavno sodišče
praviloma na nejavni seji, lahko pa razpiše javno obravnavo.
58. člen
Če je ustavna pritožba sprejeta, lahko senat ali ustavno
poročevalec

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

(3) V času od razpisa volitev za predsednika republike pa do
razglasitve volilnih rezultatov za predsednika republike ni
dopustno vložiti sklepa o obtožbi zoper predsednika republike.

59. člen

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

(1) Ustavno sodišče z odločbo ustavno pritožbo kot neutemeljeno zavrne ali pa ji ugodi in posamični akt v celoti ali deloma
odpravi ali razveljavi in zadevo vrne organu, ki je pristojen za
odločanje.
(2) Če ugotovi, da odpravljeni posamični akt temelji na protiustavnem predpisu ali splošnem aktu, izdanem za izvrševanje
javnih pooblastil, tega lahko odpravi ali razveljavi ob uporabi
določb IV. poglavja tega zakona.
60. člen
(1) Če ustavno sodišče odpravi posamični akt, lahko odloči
tudi o sporni pravici oziroma svoboščini, če je to nujno zaradi
odprave posledic, ki so na podlagi odpravljenega posamičnega akta že nastale ali če to terja narava ustavne pravice
oziroma svoboščine, in če je na podlagi podatkov v spisu
možno odločiti.
(2) Odločbo iz prejšnjega odstavka izvrši organ, ki je pristojen
za izvršitev posamičnega akta, ki ga je ustavno sodišče odpravilo in nadomestilo s svojo odločbo. Če po veljavnih predpisih
ni pristojnega organa, ga določi ustavno sodišče.
VI. SPORI GLEDE PRISTOJNOSTI
61. člen
(1) Zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti med
sodišči in drugimi državnimi organi in o sporu glede pristojnosti med državnim zborom, predsednikom republike in vlado
lahko prizadeti organ vloži v roku 90 dni od dneva, ko je
zvedel, da je drug organ posegel v njegovo pristojnost ali jo
prevzel.
(2) Če pride do spora o pristojnosti zato, ker več organov
zavrača pristojnost v posamezni zadevi, lahko zahteva rešitev
spora o pristojnosti organ, kateremu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.

64. člen

(2) Ustavno sodišče opravi javno obravnavo, na kateri od
državnega zbora pooblaščeni predstavnik zastopa obtožbo.
(3) Z dvotretjinsko večino glasov vseh sodnikov lahko ustavno
sodišče odloči, da predsednik republike do odločitve
o obtožbi začasno ne sme opravljati svoje funkcije.
(4) Na javni obravnavi ima pravico biti navzoč predsednik
republike.
65. člen
(1) Če ustavno sodišče ugotovi, da obtožba ni utemeljena,
z odločbo oprosti obtoženega.
(2) Če ustavno sodišče ugotovi kršitev ustave ali hujšo kršitev
zakona, z odločbo ugotovi utemeljenost obtožbe, lahko pa
odloči tudi, da predsedniku republike preneha funkcija. Odločitev o utemeljenosti obtožbe in odločitev o prenehanju funkcije sprejme ustavno sodišče z dvotretjinsko večino glasov
vseh sodnikov.
(3) Če je zoper predsednika republike uveden kazenski postopek, lahko ustavno sodišče počaka s svojo odločitvijo do
odločitve v kazenskem postopku.
(4) Če predsednik republike med postopkom odstopi oziroma
če mu preneha mandat, ustavno sodišče ustavi postopek.
Ustavno sodišče postopek nadaljuje, če obtoženi ali državni
zbor to zahteva.
66. člen
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo v postopku
obtožbe zoper predsednika vlade ali ministra.
67. člen

(3) Pobudo za rešitev spora o pristojnosti lahko vloži tudi
stranka v postopku, zaradi katerega je prišlo do spora o pristojnosti.

V postopku ugotavljanja odgovornosti predsednika republike,
predsednika vlade ali ministrov se ustavno sodišče o vprašanjih, ki niso urejena v določbah tega poglavja, ravna po
načelih kazenskega postopka, ki so določena v ustavi in
zakonu.

(4) Ustavno sodišče z odločbo ugotovi, kateri organ je pristojen, lahko pa tudi razveljavi oziroma odpravi predpis, splošni
akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega protiustavnost ali nezakonitost je pri tem ugotovilo.

VIII. ODLOČANJE O PROTIUSTAVNOSTI AKTOV
IN DELOVANJA POLITIČNIH STRANK

62. člen
Za spore glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi in med samimi lokalnimi skupnostmi se smiselno
uporabljajo določbe prejšnjega člena.
VII. POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI
PREDSEDNIKA REPUBLIKE, PREDSEDNIKA VLADE
ALI MINISTROV
63. člen
(1) Državni zbor odloča o obtožbi zoper predsednika republike z večino glasov vseh poslancev. Sklep o obtožbi pošlje
predsednik državnega zbora predsedniku ustavnega sodišča.
(2) Sklep o obtožbi zoper predsednika republike mora vsebovati opis zatrjevane kršitve ustave oziroma hujše kršitve
zakona in predlog dokazov o kršitvi ustave oziroma hujše
kršitve zakona.
poročevalec

68. člen
(1) Vsakdo lahko da pobudo, predlagatelji iz 23. člena tega
zakona pa zahtevo za oceno protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank.
(2) V pobudi ali zahtevi morajo biti navedeni sporni akti
oziroma dejanske okoliščine protiustavnega delovanja politične stranke.
(3) Ustavno sodišče protiustaven akt politične stranke
z odločbo razveljavi, protiustavno delovanje politične stranke
pa prepove z odločbo.
(4) Z dvotretjinsko večino glasov vseh sodnikov lahko ustavno
sodišče odredi izbris politične stranke iz registra.
IX. ODLOČANJE O POTRDITVI POSLANSKIH MANDATOV
69. člen
(1) Proti odločitvi državnega zbora o potrditvi poslanskih
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mandatov lahko vloži pritožbo na ustavno sodišče vsak kandidat ali predstavnik liste kandidatov, ki je v skladu z zakonom
o volitvah v državni zbor vložil pritožbo na državni zbor zoper
odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov.
(2) Rok za vložitev pritožbe iz prejšnjega odstavka je 8 dni od
dneva odločitve državnega zbora.
(3) Če ustavno sodišče ugotovi, da je pritožba utemeljena in
da je odločitev državnega zbora v nasprotju z ustavo ali
zakonom, razveljavi odločitev državnega zbora in odloči, ali
se poslanski mandat potrdi ali ne.
X. MNENJE O SKLADNOSTI MEDNARODNE POGODBE
Z USTAVO
70. člen
Na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev
državnega zbora daje ustavno sodišče v postopku ratifikacije
mednarodne pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo.
Mnenje sprejme ustavno sodišče na nejavni seji.
XI. MATERIALNI IN DRUGI POGOJI ZA DELO SODNIKOV
1. Plača in nadomestila
71. člen
Predsednik ustavnega sodišča ima pravico do plače in funkcijskega dodatka v višini, ki se določi za predsednika državnega zbora. Sodnik ustavnega sodišča ima pravico do plače
in funkcijskega dodatka v višini, ki se določi za podpredsednika državnega zbora. V sorazmerju s plačo sodnika ustavnega sodišča določi ustavno sodišče plačo sekretarju ustavnega sodišča.
72. člen
Sodnik ustavnega sodišča ima pravico do nadomestila plače
v višini plače za čas letnega dopusta in za prvih 30 dni
zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe.
2. Delovna doba in socialno zavarovanje
73. člen
Sodniku ustavnega sodišča se šteje čas opravljanja funkcije
v delovno dobo. Sodnik ustavnega sodišča je v času opravljanja funkcije socialno zavarovan po predpisih o socialnem
zavarovanju, ki veljajo za osebe v delovnem razmerju.
3. Drugi osebni prejemki in povračila
74. člen
(1) Sodnik ustavnega sodišča ima pravico:
- do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela;
- do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, stroški prevoza, stroški prenočevanja);
- do regresa za prehrano med delom;
- do regresa za letni dopust;
- do nadomestila za ločeno življenje;
- do povračila stroškov prevoza ob dela prostih dnevih iz
kraja, kjer ima službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča in nazaj;
- do povračila stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča
v kraj, kjer ima službeno stanovanje, in nazaj;
- do povračila stroškov za izobraževanje;
- do jubilejne nagrade;
- do odpravnine ob odhodu v pokoj.
(2) Pogoje in višino prejemkov in povračil iz prejšnjega
odstavka določi ustavno sodišče.
4. Dopusti
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75. člen
(1) Sodnik ustavnega sodišča ima pravico do letnega dopusta
v trajanju 40 delovnih dni.
(2) Sodnik ustavnega sodišča ima pravico do izrednega plačanega dopusta do 7 delovnih dni v posameznem koledarskem
letu zaradi osebnih razlogov.
(3) V izjemnih primerih se lahko sodniku ustavnega sodišča
odobri izredni dopust do 30 dni v koledarskem letu.
(4) Primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov določi ustavno
sodišče.
4. Pravice sodnikov ustavnega sodišča po prenehanju funkcije ustavnega sodnika
76. člen
Sodnik ustavnega sodišča, ki je do izvolitve opravljal funkcijo
sodnika sodišča ali drugo trajno funkcijo v državnem organu,
ima po prenehanju funkcije sodnika ustavnega sodišča pravico nadalje opravljati prejšnjo funkcijo, če izpolnjuje pogoje
za opravljanje te funkcije in če v treh mesecih po prenehanju
funkcije sodnika ustavnega sodišča sporoči pristojnemu
organu, da želi nadalje opravljati prejšnjo funkcijo.
77. člen
Sodnik ustavnega sodišča, ki je bil do izvolitve v delovnem
razmerju v državnem organu oziroma v javnem podjetju in
javnem zavodu, ima pravico, da se v treh mesecih po prenehanju funkcije sodnika ustavnega sodišča vrne na delo, ki ga je
opravljal, ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njegove
strokovne izobrazbe.
78. člen
(1) Sodnik ustavnega sodišča, ki mu je prenehala funkcija in iz
objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali
dobiti druge ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za
upokojitev po splošnih predpisih, ima pravico do nadomestila
plače v višini plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo,
dokler se ne zaposli oziroma dokler ne izpolni pogojev za
upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje eno leto od
prenehanja funkcije sodnika ustavnega sodišča.
(2) Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko
podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih
predpisih, vendar najdlje še za eno leto.
(3) Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje sodniku ustavnega
sodišča, ki mu je prenehala funkcija, v delovno dobo. V tem
času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno
zavarovanje oseb v delovnem razmerju. Če ima v tem času
pravico do letnega dopusta, mu pripada tudi regres za letni
dopust, ob upokojitvi pa mu pripada pravica do odpravnine.
6. Plače, nadomestila ter drugI osebni prejemki in povračila
v službah ustavnega sodišča
79. člen
(1) Za pravice sekretarja ustavnega sodišča do nadomestil ter
drugih osebnih prejemkov in povračil ter o drugih pravicah se
smiselno uporabljajo predpisi o funkcionarjih v državnih organih.
(2) Za pravice direktorja služb ustavnega sodišča in svetovalcev ustavnega sodišča do plače, nadomestil ter drugih osebnih prejemkov in povračil ter o drugih pravicah se smiselno
uporabljajo splošni predpisi, ki urejajo razmerja plač v državnih organih.
(3) Za pravice drugih delavcev ustavnega sodišča do plače,
nadomestil ter drugih osebnih prejemkov in povračil ter o drugih pravicah se smiselno uporabljajo predpisi o delavcih
v državnih organih.
poročevalec

82. člen

XII. PREDLAGANJE KANDIDATOV IZ REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA SODNIKA EVROPSKEGA SODIŠČA
ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Ustavne pritožbe, vložene do uveljavitve tega zakona, se štejejo kot pravočasne, dovoljene so zoper posamične akte,
izdane po uveljavitvi ustave Republike Slovenije.

80. člen
(1) Določbi 12. in 13. člena tega zakona se smiselno uporabljata tudi za predlaganje kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice.
(2) Kandidate iz Republike Slovenije za sodnika Evropskega
sodišča za človekove pravice določi državni zbor ob smiselni
uporabi določbe 14. člena tega zakona.

83. člen
Do ustanovitve računskega sodišča opravlja nadzor nad uporabo sredstev za financiranje ustavnega sodišča Služba družbenega knjigovodstva Slovenije.

81. člen

84. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati zakon
o postopku pred ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št.
39/74 in 28/76), zakon o plačah sodnikov ustavnega sodišča
(Uradni list RS, št. 10/93) in 8. člen zakona o poslancih (Uradni
list RS, št. 48/92).

Postopki, začeti do uveljavitve tega zakona, se nadaljujejo po
določbah tega zakona, s tem da predlagatelji po prejšnjih
predpisih obdržijo položaj predlagatelja.

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

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na svoji 17. seji dne 25/1-1994 po opravljeni
drugi obravnavi predloga zakona o ustavnem sodišču sprejel
sklep, da predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi predlagatelj. Na tej podlagi in na podlagi drugega odstavka 195.
člena poslovnika Državnega zbora je predlagatelj pripravil
celovito besedilo predloga zakona s sprejetimi amandmaji in
z obrazložitvijo sprememb v besedilu členov, ki so bili predloženi za drugo obravnavo.

4. v skladu z amandmajem Odbora Državnega zbora za notranjo politiko in pravosodje k 54. členu je na koncu druge alinee
drugega odstavka 55. člena dodano besedilo: »in če kršitev
človekove pravice ali temeljne svoboščine ni imela nobenih
posledic za pritožnika in tudi ni vplivala na odločitev v posamezni zadevi.«. Prvi stavek tretjega odstavka je spremenjen in
se glasi: -O zavrženju oziroma sprejemu ustavne pritožbe
odloči senat soglasno.«;

V besedilo predloga zakona so vključeni vsi amandmaji, ki so
bili sprejeti v drugi obravnavi predloga zakona. Besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo se zaradi tega po vsebini
razlikuje od besedila, pripravljenega za drugo obravnavo,
v naslednjem:

5. v skladu z amandmajem Odbora Državnega zbora za notranjo politiko in pravosodje k 62. členu je na koncu tretjega
odstavka 63. člena črtana beseda »zahteve« in dodano besedilo: »sklepa o obtožbi zoper predsednika republike.«;

1. v skladu z amandmajem predlagatelja k 1. členu je v prvem
odstavku ustavno sodišče opredeljeno kot najvišji organ
sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
2. v skladu z amandmajem Odbora Državnega zbora za notranjo politiko in pravosodje k 19. členu je v predlog zakona
vključena določba o službenih oblačilih. Nov 20. člen se glasi:
»Sodniku ustavnega sodišča pripada službeno oblačilo, to je
sodniška toga. Vrste službenih oblačil in način nošenja predpiše ustavno sodišče s poslovnikom.'. Zaradi vključitve
novega 20. člena v besedilo predloga zakona, so nadaljnji
členi ustrezno preštevilčeni;
3. v skladu z amandmajem Odbora Državnega zbora za notranjo politiko in pravosodje k 45. členu sta v drugem odstavku
46. člena črtani besedi »po predlogu«;

6. v skladu z amandmajem poslancev poslanske skupine LDS
(Tone Anderlič, mag. Janez Jug, Maksimilijan Lavrinc, mag.
Marjan Šetinc, Jadranka Šturm-Kocjan) k 70. členu je v 71.
členu besedilo drugega stavka nadomeščeno z novim drugim
in tretjim stavkom: »Sodnik ustavnega sodišča ima pravico do
plače in funkcijskega dodatka v višini, ki se določi za podpredsednika državnega zbora. V sorazmerju s plačo sodnika
ustavnega sodišča določi ustavno sodišče plačo sekretarju
ustavnega sodišča.«;
7. v skladu z amandmajem poslancev poslanske skupine LDS
(Tone Anderlič, mag. Janez Jug, Maksimilijan Lavrinc, mag.
Marjan Šetinc, Jadranka Šturm-Kocjan) k 78. členu je besedilo drugega odstavka 79. člena »predpisi o funkcionarjih
v državnih organih« nadomeščeno z besedilom: »splošni
predpisi, ki urejajo razmerja plač v državnih organih«.

A
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 448
- TRETJA OBRAVNAVA
Poslanska skupina
Slovenske ljudske stranke
V skladu s 174. členom in drugim odstavkom 195. člena
Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list RS, št. 40/93) ter
na podlagi sklepa 17. seje Državnega zbora, z dne 27. 1.
1994, so predlagatelji pripravili za tretjo obravnavo celovito besedilo
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE - TRETJA OBRAVNAVA

Predlagamo, da se predlog zakona, pripravljen za tretjo
obravnavo, uvrsti na dnevni red februarske seje državnega
zbora. Na podlagi 1. odstavka 176. člena Poslovnika
Državnega zbora RS bo na sejah delovnih teles in državnega zbora kot predstavnik predlagateljev sodeloval Štefan Matuš.
Predlagatelji;
ŠTEFAN MATUŠ I. r.
JANEZ PODOBNIK I. r.
ALOJZ METELKO I. r.
MARJAN PODOBNIK I. r.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike
Slovenije
1. člen
V Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št.
1/91-1, 30/91-1 in 38/92) se v 8. členu doda nov prvi odstavek, ki
se glasi:
»Za pridobitev državljanstva po 5. in 7. členu tega zakona se
za otroka, starejšega od 14 let, zahteva tudi njegova privolitev.«
Sedanje besedilo tega člena postane drugi odstavek.
2. člen *
Uvodni stavek prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»Pristojni organ lahko osebo, ki prosi za naturalizacijo, po
prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije, če je to v skladu z nacionalnim interesom. Pri tem mora
oseba izpolnjevati naslednje pogoje:«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Šteje se, da je pogoj iz 2. točke prejšnjega odstavka izpolnjen, če je oseba brez državljanstva ali če dokaže, da ga po
zakonu njene države izgubi s samo naturalizacijo. Ce dokaže,
da njena država ne daje odpusta ali da prostovoljno pridobitev tujega državljanstva šteje za nelojalno dejanje, ki je sankcionirano v njenih predpisih, zadošča izjava prosilca, da se
odreka tujemu državljanstvu, če bo pridobil državljanstvo
Republike Slovenije.«
3. člen*
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije slovenskega izseljenca in njegovega potomca
do tretjega kolena v ravni črti, če dejansko živi v Sloveniji
neprekinjeno vsaj eno leto in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 5.,
6., 7. in 8. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.
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, 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.
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Oseba iz prejšnjega odstavka lahko na posebno prošnjo izjemoma pridobi državljanstvo Republike Slovenije, čeprav ne
izpolnjuje pogoja iz 2. točke 10. člena tega zakona, če s tem
soglaša Vlada Republike Slovenije.«
4. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obstoj razlogov iz prejšnjega odstavka na podlagi mnenja
pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada
Republike Slovenije, ki sočasno lahko zahteva izpolnitev
enega ali več pogojev iz prvega odstavka 10. člena tega
zakona.«
5. člen
Tretji odstavek 14. člena se nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»Otrok, ki nima staršev, ali čigar staršem je odvzeta roditeljska pravica ali poslovna sposobnost in od rojstva živi v Sloveniji, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije na prošnjo skrbnika, ki je državljan Republike Slovenije in pri katerem otrok živi, če zaradi koristi otroka k njegovemu sprejemu
v državljanstvo da soglasje republiški upravni organ, pristojen
za socialno varstvo.«
6. člen *
Za prvim odstavkom 16. člena se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»Odločba se razveljavi tudi v primeru, če je bila oseba sprejeta
v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi zagotovila tuje
države, da ji bo tuje državljanstvo prenehalo, če bo sprejeta
v državljanstvo republike Slovenije, če v roku, navedenem
v odločbi o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, ne
predloži dokaza, da ji je prenehalo njeno prejšnje državljanstvo.«
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
7. člen ★
V drugem odstavku 26. člena se dodata novi 3. in 4. točka, ki
se glasita:
poročevalec

»3. Če je oseba pogosti storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in prekrškov zoper javni red,
4. če oseba kljub pozivu pristojnega organa odkloni izpolnitev
z ustavo in zakonom predpisane dolžnosti državljana Republike Slovenije.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Šteje se, da ima oseba državljanstvo tuje države, če ima
potno listino državljana tuje države ali če izvršuje vojaško
dolžnost po predpisih te države ali če je zaposlena v državnem organu ali v oboroženih silah tuje države.«
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
8. člen *

dan 23. 12. 1990 prijavljeno stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji ali od tega dne dalje v Sloveniji neprekinjeno dejansko živi, če bi pridobila državljanstvo republike Slovenije po
37. členu zakona o državljanstvu FLRJ (Uradni list DFJ št. 64/
45 in Uradni list FLRJ št. 54/46, 104/47, 88/48 in 105/48), pa je
do 21. 12. 1950 pridobila državljanstvo druge republike nekdanje SFRJ, čeprav ni podala izjave po drugem odstavku
obvezne razlage prvega odstavka 37. člena zakona o državljanstvu FLRJ z dne 1. 7. 1946 (Uradni list FLRJ, št. 90/46).
Oseba, ki uveljavlja priznanje državljanstva Republike Slovenije po prejšnjem odstavku, mora predložiti dokaze o tem, na
kakšni pravni podlagi je bil opravljen vpis v državljansko
knjigo v drugi republiki nekdanje SFRJ.
Izjava stranke se upošteva kot dokaz samo izjemoma, če
stranka nesporno izkaže, da ni mogla pridobiti dokaza iz
prejšnjega odstavka.

Za 27. členom se doda nov 28. člen, ki se glasi:

10. člen *

Merila za ugotavljanja nacionalnega interesa pri sprejemu
v državljanstvo Republike Slovenije po 10., 12. in 13. členu
tega zakona ter za zavrnitev vloge za odpust iz državljanstva
Republike Slovenije po četrtem odstavku 18. člena tega
zakona določa Vlada Republike Slovenije. Vlada Republike
Slovenije določa tudi merila za ugotavljanje pogoja iz 3., 4. in
8. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.
9. člen ★

Za 40. členom se doda nov 41. člen, ki se glasi:
Za državljana Republike Slovenije se do dopolnjenega 23. leta
lahko z izjavo opredeli tudi v Republiki Sloveniji rojena oseba,
starejša od 18 let, če je eden od njenih staršev bil ob njenem
rojstvu državljan Republike Slovenije, vendar so se starši
kasneje sporazumeli za državljanstvo druge republike nekdanje SFRJ.
11. člen*

Za 39. členom se doda nov 39 a. člen, ki se glasi:
Za državljana Republike Slovenije velja oseba, ki je imela na

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

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na svoji 17. seji po opravljeni prvi in drugi
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o državljanstvu Republike Slovenije in na podlagi
drugega odstavka 195. člena Poslovnika Državnega zbora
sprejel sklep, da predlog za tretjo obravnavo pripravijo predlagatelji; Štefan Matuš, Janez Podobnik, Marjan Podobnik in
Alojz Metelko.
V celovito besedilo predloga zakona so vključeni vsi amandmaji, ki so bili sprejeti na 17. seji Državnega zbora, kakor tudi
redakcijski popravki, na katere je opozoril Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve.

»Drugi odstavek spremenjenega 12. člena zakona se spremeni tako, da se glasi:
»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, če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto in če izpolnjuje pogoje 1., 2 4
5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 10. člena.««
- amandma k 6. členu:
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek«
Amandma je redakcijske narave.

Sprejeti so bili naslednji amandmaji:
- amandma k 2. členu:
"»Drugi odstavek, ki se glasi: Tretja točka prvega odstavka se
spremeni in se glasi,« "da dejansko živi V Sloveniji petnajst
let.« se črta.««

amandma k 7. členu:
"Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek«

- amandma k 3. členu:

Amandma je redakcijske narave.
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Predlog zakona o IGRAH NA SREČO - EPA 196 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 66. seji dne 26. januarja
1994 določila besedilo
,
-

PREDLOGA

ZAKONA

O

IGRAH

NA

SREČO,

ki vam ga pošijamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa
12. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 29/101993 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije za februarsko zasedanje zbora in s tem umikamo
predlog zakona o igrah na srečo, ki smo vam ga poslali
z dopisom št. 470-01/93-2/2-8 z dne 27/1-1994.
Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Državnega zbora predlagamo, da se skrajša 30-dnevni rok za
predložitev navedenega zakona (drugi odstavek 52. člena
poslovnika Državnega zbora).

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 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,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Evelina SMREKAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o igrah na srečo
Delniške družbe iz prejšnjega odstavka ne smejo imeti podružnic.

I. Temeljne določbe
1. člen
S tem zakonom se ureja sistem prirejanja iger na srečo.
2. člen
Igre nž srečo po tem zakonu so igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti
dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od
naključja ali kakšnega negotovega dogodka.

9. člen
Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske, določene v tem zakonu, če se spremeni razmerje tolarja proti ECU
po tečaju Banke Slovenije za več kot 10 %.
II. Prirejanje klasičnih iger na srečo
1. Splošne določbe o klasičnih igrah na srečo
10. člen

3. člen
Igre na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja
oziroma koncesije pristojnega organa.

Klasične igre na srečo po tem zakonu so številčne loterije,
loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole,
lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge
podobne igre.

4. člen
Dobitki pri igrah na srečo so lahko v denarju, blagu, storitvah
ali pravicah.
5. člen
Za igre na srečo po tem zakonu se ne štejejo nagradni razpisi
v reklamne namene, ki jih prirejajo gospodarske družbe in
druge pravne osebe.
6. člen
Sprejemanje vplačil za igre na srečo ali opravljanje drugih
storitev v zvezi s katerokoli igro na srečo za tuje osebe
v Republiki Sloveniji je prepovedano.
7. člen
Organiziranje iger oziroma dejavnosti, pri katerih udeleženci
vplačujejo določene denarne zneske udeležencem, ki so se
pred njimi vključili v igro oziroma dejavnost in pričakujejo
plačilo določenih denarnih zneskov od udeležencev, ki naj bi
se za njimi vključili v takšno igro oziroma dejavnost (denarne
verige in podobno), je prepovedano.

11. člen
Udeleženci pri klasičnih igrah na srečo so kupci oziroma
imetniki loterijskih srečk, tombolskih tablic, srečk pri srečelovu, stavnih listkov ali drugih potrdil o vplačilu denarnega
zneska za udeležbo v igri (v nadaljnjem besedilu: srečke).
*

12. člen

Prodajalci srečk smejo prodajati srečke le za tiste klasične
igre na srečo, za katere je bilo izdano dovoljenje oziroma
koncesija po določbah tega zakona.
2. Občasno prirejanje klasičnih Iger na srečo
a) Prireditelji in izdajanje dovoljenj
13. člen
Klasične igre na srečo smejo občasno prirejati samo društva,
ki imajo sedež na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: prireditelji) in sicer, zaradi pridobivanja sredstev za
financiranje dejavnosti, določenih s splošnimi akti prireditelja.

8. člen

14. člen

Dejavnost prirejanja iger na srečo se opravlja v delniških
družbah po določbah zakona o gospodarskih družbah in tega
zakona.

Prireditelj lahko priredi številčno loterijo, tombolo ali srečeiov
samo enkrat na leto z enim žrebanjem. Srečke sme prireditelj
prodajati največ 60 dni.
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15. člen
Prireditelj, ki organizira športna tekmovanja, sme v prostorih,
v katerih so tekmovanja, enkrat letno prirediti stave v zvezi
s temi tekmovanji.

- rok, do katerega se bodo prodajale srečke,
- način žrebanja oziroma ugotavljanja dobitkov,
- način objave izida žrebanja dobitkov,
- rok za prevzem dobitkov ter način izplačevanja oziroma
izdaje dobitkov.

16. člen

21. člen

Prireditelj lahko priredi posamezno občasno klasično igro na
srečo le na podlagi dovoljenja, ki ga izda davčni organ.

Pravila klasičnih iger sprejema organ prireditelja, ki je določen z njegovim splošnim aktom.

17. člen
Predlogu za izdajo dovoljenja mora prireditelj priložiti izvleček iz splošnega akta, iz katerega je razvidna dejavnost prireditelja, sklep pristojnega organa prireditelja o prirejanju igre
na srečo z navedbo odgovorne osebe, pravila klasičnih iger
na srečo in finančno konstrukcijo, iz katere je razvidno minimalno število prodanih srečk, ki še zagotavlja izplačilo dobitkov.
Zaradi zaščite udeležencev mora prireditelj izkupiček od prodanih srečk v višini, ki zagotavlja izplačilo dobitkov, deponirati pri banki in sme s tem zneskom razpolagati samo z dovoljenjem davčnega organa.
18. člen
Davčni organ odloča o predlogu za prireditev klasične igre na
srečo po prostem preudarku.
Pri odločanju po prejšnjem odstavku upošteva davčni organ
zlasti namen, za katerega se prireja igra, skupno vrednost
izdanih srečk, skupno vrednost dobitkov, način žrebanja,
ceno posamezne srečke, premoženje, s katerim prireditelj
zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih
obveznosti v zvezi z igrami ter skladnost pravil igre z določbami tega zakona.
Podrobnejše kriterije iz prejšnjega odstavka predpiše Vlada
Republike Slovenije.
19. člen
Za prireditev tombole oziroma srečelova, ki se prireja v okviru
kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, ni potrebno
dovoljenje iz 16. člena, če skupna vrednost srečk ne presega
zneska, ki ga določi ministrstvo, pristojno za finance in če
vrednost posameznih dobitkov ne presega zneska, od katerega se plačuje davek na dobitke od iger na srečo.
Prireditelj iz prejšnjega odstavka mora upravni organ, pristojen za notranje zadeve obvestiti o prireditvi takšne igre najpozneje osem dni pred prireditvijo.
b) Pravila klasičnih iger na srečo
20. člen
Pravila klasičnih iger na srečo morajo vsebovati zlasti:
- ime in sedež prireditelja,
- ime organa prireditelja, ki je sprejel sklep o prireditvi igre,
ter datum in številko ustreznega sklepa,
- ime igre na srečo in njen opis,
- namen, za katerega bodo porabljena finančna sredstva,
pridpbljena z igro,
- območje, na katerem se bodo prodajale srečke,
- skupno število srečk in ceno posamezne srečke,
- opis srečke z navedbo besedila, ki bo natisnjeno na njej,
- vrste, število in vrednost posameznih dobitkov ter njihovo
skupno vrednost,
- navedbo premoženja, s katerim prireditelj zagotavlja izplačevanje dobitkov in izplačevanje drugih obveznosti v zvezi
z igro,
- opis postopka v primeru odpovedi žrebanja,
poročevalec

Pravila klasičnih iger na srečo potrjuje davčni organ.
Prireditelj mora pravila klasičih iger na srečo objaviti na
krajevno običajen način in jih udeležencem pri igrah predložiti na vpogled povsod, kjer se prodajajo srečke.
22. člen
Prireditelj ne sme spreminjati pravil klasičnih iger na srečo,
ko je že začel prodajati srečke.
c) Žrebanje dobitkov
23. člen
Pri klasičnih igrah na srečo, kjer se dobitki žrebajo, mora biti
žrebanje pred komisijo, ki jo potrdi davčni organ, razen v primerih iz 19. člena tega zakona.
Pred začetkom žrebanja mora prireditelj ugotoviti število prodanih srečk ter neprodane srečke zapečatiti ali uničiti pred
komisijo.
24. člen
Davčni organ sme v utemeljenih primerih na predlog prireditelja dovoliti, da se spremeni kraj žrebanja dobitkov ali da se
odloži dan žrebanja dobitkov, vendar največ za 15 dni.
Prireditelj mora spremembo kraja žrebanja ali odložitev dneva
žrebanja dobitkov objaviti na enak način, kot je bilo objavljeno obvestilo o prireditvi igre na srečo.
Če se po določbah prejšnjih odstavkov odloži dan žrebanja
dobitkov, sme prireditelj ne glede na določbe 14. člena tega
zakona prodajati srečke do novega dneva žrebanja.
Če je prireditelj klasične igre na srečo že začel prodajati
srečke, sme odpovedati prireditev igre le, če vrne prejeti
denar. V ta namen mu organ, ki je dovolil prireditev klasične
igre na srečo, dovoli razpolagati z deponiranimi sredstvi iz 17.
člena tega zakona.
25. člen
Žrebanje dobitkov mora biti javno.
O poteku žrebanja sestavi komisija zapisnik, ki ga podpišejo
vsi njeni člani. V zapisniku se navedejo zlasti kraj, čas in način
žrebanja dobitkov, število prodanih srečk, izžrebane številke
ali imena dobitnikov z navedbo dobitkov ter morebitne pripombe udeležencev pri igri.
Zapisnik o poteku žrebanja pošlje komisija davčnemu organu
najpozneje v sedmih dneh po opravljenem žrebanju.
26. člen
Sporočilo o izidu žrebanja dobitkov mora prireditelj javno
objaviti najpozneje v sedmih dneh od dneva žrebanja dobitkov.
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27. člen
Po poteku roka za izplačilo oziroma izdajo dobitkov komisija
ugotovi, kateri dobitki v tem roku niso bili izplačani oziroma
prevzeti in kakšna je njihova vrednost.
Zapisnik o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka pošlje komisija
davčnemu organu najpozneje v sedmih dneh po poteku roka
za izplačilo oziroma za izdajo dobitkov.
3. Trajno prirejanje klasičnih Iger na srečo
a) Prireditelji In dajanje koncesije
28. člen
Klasične igre na srečo sme trajno prirejati kot svojo dejavnost
le delniška družba, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, na podlagi posebne koncesije (v nadaljnjem besedilu:
prireditelj).
29. člen
Delničarji družbe iz prejšnjega člena so lahko le domače
pravne osebe.
Posamezna pravna oseba ima lahko v lasti največ 20 % delnic
prireditelja.
30. člen
Delnice so navadne in se glasijo na ime ter se smejoprenašati
le med osebami, ki so po tem zakonu lahko delničarji prireditelja.
31. člen
Prireditelj ne sme imeti lastniških naložb v drugih pravnih
osebah in pri podjetnikih.
32. člen
Uprava prireditelja mora imeti najmanj dva člana.

in kadrovske pogoje, ima premoženje, s katerim se zagotavlja
izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti
v zvezi z igrami in pri katerem bo prirejanje iger na srečo
pretežna dejavnost.
Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše Vlada
Republike Slovenije.
37. člen
S koncesijsko pogodbo se določijo pravice in obveznosti
pogodbenih strank; temeljni elementi za pravila posameznih
klasičnih iger na srečo v skladu z določbami 20. člena tega
zakona in druga vprašanja, pomembna za trajno prirejanje teh
iger.
Izpolnjevanje obveznosti prireditelja iz koncesijske pogodbe
nadzira davčni organ.
38. člen
Za dodeljeno koncesijo mora prireditelj plačevati koncesijsko
dajatev.
Osnova za obračunavanje in plačevanje koncesijske dajatve
je vrednost vplačil, doseženih s prodajo srečk in zmanjšanih
za izplačane dobitke.
Osnova za plačevanje koncesijske dajatve se ugotavlja
mesečno. Od te osnove je prireditelj dolžan obračunati in
plačati koncesijsko dajatev v odstotku, ki ga določi Vlada
Republike Slovenije s sklepom o dodelitvi koncesije, in sicer
v petih delovnih dneh po poteku meseca za pretekli mesec.
39. člen
Prireditelj dokončno obračuna koncesijsko dajatev za preteklo leto na podlagi podatkov o osnovi za plačevanje koncesijske dajatve na dan 31.12. tistega leta, za katero se sestavlja
obračun.
Če je med letom plačana koncesijska dajatev nižja kot' je
obračunana v dokončnem obračunu, mora prireditelj razliko
plačati najpozneje do 20.1. tekočega leta za preteklo leto.
Do roka iz prejšnjega odstavka mora prireditelj dokončni
obračun in dokazilo o plačilu razlike predložiti davčnemu
organu.

33. člen
Prireditelj mora imeti nadzorni svet.
Vlada Republike Slovenije imenuje enega člana nadzornega
sveta.

40. člen
Prireditelj predloži davčnemu organu najpozneje dva meseca
pred zaključkom poslovnega leta poslovni načrt, finančni
načrt in podroben pregled načrtovanih stroškov za prihodnje
leto.

34. člen
O dodelitvi koncesije za trajno prirejanje klasičnih iger na
srečo odloča Vlada Republike Slovenije, koncesijsko
pogodbo s prirediteljem pa sklene minister, pristojen za finance.
%

41. člen
Koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se dodeli
za največ 10 let.

35. člen

Šest mesecev pred potekom roka iz prejšnjega odstavka
lahko prireditelj zaprosi za dodelitev nove koncesije.

Vlada Republike Slovenije mora o vlogi za dodelitev koncesije
odločiti najpozneje v šestih mesecih.

42. člen

Minister, pristojen za finance mora koncesijsko pogodbo
skleniti v 45 dneh po dodelitvi koncesije.

Za trajno prirejanje posamezne vrste klasičnih iger na srečo
se lahko dodeli le ena koncesija.

36. člen

43. člen

Koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se lahko
dodeli prireditelju, ki izpolnjuje ustrezne tehnične, prostorske

Prireditelj lahko odpove koncesijsko pogodbo z odpovednim
rokom enega leta.
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Dodeljena koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na
srečo se lahko odvzame, če prireditelj krši določbe koncesijske pogodbe, če pri prirejanju posamezne vrste iger na srečo
ne spoštuje sprejetih pravil iger, če prirejanje iger na srečo ni
več pretežna dejavnost prireditelja ali če prirejanje iger zaradi
nepravilnih poslovnih odločitev prireditelja ne daje pričakovanih rezultatov.
O odvzemu koncesije odloča Vlada Republike Slovenije. Na
podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o odvzemu koncesije iz prejšnjega odstavka koncesijska pogodba preneha
veljati.
b) Uporaba koncesijske dajatve za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo
44. člen
Sredstva dosežena s plačilom koncesijske dajatve se uporabljajo za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih
organizacij ter za financiranje dejavnosti športnih organizacij
v skladu s posebnim zakonom.
45. člen
Za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij se uporabljajo sredstva dosežena s plačilom koncesijske
dajatve za trajno prirejanje številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in lota.
Za financiranje dejavnosti športnih organizacij se uporabljajo
sredstva dosežena s plačilom koncesijske dajatve za trajno
prirejanje športne napovedi, druge športne stave in kviz loterije.
Če se prične trajno prirejati nova vrsta klasičnih iger na srečo,
določi namen uporabe sredstev doseženih s plačilom koncesijske dajatve za takšno igro v smislu prejšnjih odstavkov
Vlada Republike Slovenije ob dodelitvi koncesije.

49. člen
Posebne igre na srečo po tem zakonu so igre, ki jih igrajo
igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih
igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih
panojih ali na igralnih avtomatih ter stave in druge podobne
igre v skladu z mednarodnimi standardi (v nadaljnjem besedilu: posebne igre na srečo).
50. člen
Za igralne avtomate po prejšnjem členu se štejejo mehanične,
elektronske ali podobne naprave, na katerih imajo igralci ob
vplačilu določenega zneska (s kovanci, z žetoni ali z neposrednim vplačilom pri blagajni oziroma pri igralnem avtomatu) možnost zadeti dobitek.
2. Igralnice
51 ..člen
Posebne igre na srečo sme prirejati kot svojo dejavnost le
delniška družba, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, na podlagi koncesije (v nadaljnjem besedilu: igralnica). •
52. člen
Delničarji igralnice so lahko le pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki med seboj niso kapitalsko in upravIjalsko povezane, Republika Slovenija in lokalna skupnost,
kjer je sedež igralnice.
53. člen
Posamezni delničar igralnice ima lahko v lasti največ 20%
delnic igralnice.
54. člen

4. Določanje In izplačevanje dobitkov ter zastaranje pravice
do izplačila dobitkov

Omejitev iz prejšnjega člena ne velja za Republiko Slovenijo
in lokalno skupnost.

46. člen

55. člen

Skupna vrednost dobitkov pri klasičnih igrah na srečo mora
znašati najmanj 40 % od:
- vrednosti izdanih srečk pri številčni loteriji, loteriji s trenutno znanim dobitkom, kviz loteriji, tomboli ali srečelovu,
- vrednosti prodanih srečk pri drugih igrah na srečo.

Delnice igralnice so navadne in se glasijo na ime ter se smejo
prenašati le med osebami, ki so po tem zakonu lahko delničarji igralnice.
56. člen

47. člen
Dobitki se izplačujejo v roku, ki ga določajo pravila iger na
srečo s tem, da ta rok ne sme poteči prej kot v 60 dneh od
dneva objave poročila o izidu žrebanja.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka zastara pravica do
izplačila oziroma izdaje dobitka.
48. člen
Dobitki, ki niso bili izplačani ali dvignjeni v roku iz prejšnjega
člena, pripadejo pri občasnem prirejanju klasičnih iger na
srečo prireditelju za namene, za katere je bila igra prirejena,
pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo pa se prenesejo
v naslednje žrebanje ali se uporabijo za dobitke pri drugih
igrah.
III. Prirejanje posebnih iger na srečo
1. Vrste posebnih iger na srečo
poročevalec

Delnice igralnice se ne smejo prenašati na tuje osebe.
57. člen
Igralnica ne sme imeti lastniških naložb v drugih pravnih
osebah.
58. člen
Za poslovanje igralnice je potreben osnovni kapital, ki mora
znašati najmanj 100 milijonov tolarjev, če ima igralnica eno
koncesijo.
Za vsako nadaljnjo koncesijo je potrebnih 100 milijonov tolarjev dodatnega kapitala.
59. člen
Za zagotovitev varnega poslovanja in izpolnjevanja obvezno15

sti oblikuje igralnica obvezne varnostne rezerve, ki morajo
znašati najmanj 50% vrednosti osnovnega kapitala iz prejšnjega člena.
«
Varnostne rezerve iz prejšnjega odstavka lahko igralnica oblikuje postopoma v treh letih od začetka poslovanja.
3. Organi igralnice
60. člen
Uprava igralnice mora imeti najmanj dva člana.

- statut igralnice,
- poslovni načrt igralnice najmanj za 3-letno obdobje,
- podrobne podatke o lastnikih igralnice, njihovih medsebojnih upravljalskih in kapitalskih povezavah,
- opis igralnega prostora,
- pravila za vsako vrsto posebnih iger na srečo, ki se bodo
izvajale v igralnici,
- podatke o osebah, ki bodo vodile igralnico in dokaze
o njihovi strokovni usposobljenosti,
- pregled potrebnega števila in kvalifikacijske strukture zaposlenih,
- pravilnik o izvajanju internega nadzora v igralnici,
- dokazila o zagotovljenem osnovnem kapitalu.

61. člen
Igralnica mora imeti nadzorni svet.
Če Republika Slovenija ni delničar igralnice, imenuje Vlada
Republike Slovenije enega člana nadzornega sveta.

68. člen
Pred dodelitvijo koncesije mora Vlada Republike Slovenije
pridobiti mnenje lokalne skupnosti o opravljanju dejavnosti
igralnice na njenem območju.
69. člen

62. člen
, Pooblaščena oseba ministrstva, pristojnega za finance se
lahko udeleži sej nadzornega sveta in skupščine igralnice.
4. Dodeljevanje koncesije
63. člen
O dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo
odloča Vlada Republike Slovenije, koncesijsko pogodbo
z igralnico pa sklene minister, pristojen za finance.
Vlada Republike Slovenije mora o vlogi za dodelitev koncesije
odločiti najkasneje v šestih mesecih.

V koncesijski pogodbi je treba navesti:
- firmo in sedež igralnice,
- naslov poslovnega prostora, kjer se prirejajo posebne igre
na srečo,
- vrste in obseg posebnih iger na srečo, ki jih sme prirejati
igralnica,
- člane uprave igralnice,
- izvajanje nadzora v igralnici,
- trajanje koncesije,
- višino koncesijske dajatve,
- pravice in obveznosti pogodbenih strank,
- datum začetka poslovanja igralnice.
70. člen

Vlada Republike Slovenije lahko dodeli posamezni delniški
družbi iz 51. člena največ tri koncesije za prirejanje posebnih
iger na srečo.

Igralnica sme prirejati le tisto vrsto posebnih iger na srečo in
v takšnem obsegu, kot je to določeno v koncesijski pogodbi.

Minister, pristojen za finance mora koncesijsko pogodbo
skleniti v 45 dneh po dodelitvi koncesije.

71. člen

64. člen

Igralnica lahko odpove koncesijsko pogodbo z odpovednim
rokom enega leta.

Koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo se lahko dodeli
igralnici, ki je registrirana pretežno za opravljanje dejavnosti
posebnih iger na srečo.

72. člen

Igralnica lahko opravlja gostinsko dejavnost le v obsegu, ki
dopolnjuje njeno ponudbo.
65. člen
Koncesija za prirejanje posebnih iger na sre&o se dodeji za
največ 10 let.
Šest mesecev pred potekom roka iz prejšnjega odstavka
lahko igralnica zaprosi za dodelitev nove koncesije.
66. člen
Koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo ni možno
prenašati na druge osebe.

Vlada Republike Slovenije lahko odvzame dodeljeno koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo, če ugotovi, da:
- je bila koncesija pridobljena z namernim navajanjem neresničnih podatkov,
- igralnica ni pričela poslovati v enem letu od dodelitve
koncesije,
- je igralnica prekinila poslovanje za več kot 3 mesece,
- niso več izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta zakon,
- igralnica krši določbe koncesijske pogodbe oziroma sprejeta pravila posebnih iger na srečo,
- ne poravnava v roku koncesijske dajatve.
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o odvzemu koncesije iz prejšnjega odstavka koncesijska pogodba preneha
veljati.
5. Koncesijska dajatev

67. člen
Vloga za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na
srečo mora vsebovati:
- firmo in sedež igralnice,
- izvleček iz vpisa dejavnosti igralnice v sodni register,
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73. člen
Za vsako dodeljeno koncesijo mora igralnica plačevati koncesijsko dajatev.
poročevalec

ob vplačilu priloži pristojnemu davčnemu organu.

74. člen
Koncesijska dajatev je sestavljena iz stalnega dela in spremenljivega dela.

Iz obračuna koncesijske dajatve mora biti razvidno obdobje,
za katerega plačuje koncesijska dajatev, osnova, stopnja in
znesek obračunane koncesijske dajatve.

75. člen

78. člen
Igralnica dokončno obračuna spremenljivi del koncesijske
dajatve za preteklo leto na podlagi podatkov o osnovi za
plačilo koncesijske dajatve na dan 31.12. tistega leta, za katero
sestavlja obračun.

Osnovi za obračun stalnega dela koncesijske dajatve sta:
- število igralnih avtomatov,
- število igralnih miz oziroma drugih iger.
Za igralne avtomate se stalni del koncesijske dajatve plačuje
po naslednji lestvici:
število igralnih avtomatov

mesečna dajatev za avtomat

do 5
6-15
16 - 50
51 in več

16.000
12.000
8.000
5.000

SIT
SIT
SIT
SIT

Če je med letom plačana akontacija spremenljivega dela
konceijske dajatve nižja od koncesijske dajatve po dokončnem obračunu na podlagi letne osnove, mora igralnica plačati
razliko najpozneje do 20. 1. tekočega leta za preteklo leto.
Do roka iz prejšnjega odstavka mora igralnica predložiti
dokončni obračun in dokazilo o plačilu pristojnemu davčnemu organu.

Od igralnih miz oziroma drugih iger se stalni del koncesijske
dajatve plačuje po naslednji lestvici:

6. Izvajanje posebnih iger na srečo

število

Igralnica mora organizirati recepcijsko službo, tako da je
zagotovljen nadzor nad osebami, ki prihajajo v igralne prostore.

miz
iger

oziroma

1
2
3
4
5
6, 7
8-10
11-16
17-26
27 in več

mesečna dajatev
3.200 SIT
6.400 SIT
12.800 SIT
24.000 SIT
56.000 SIT
96.000 SIT
192.000 SIT
25.000 SIT na mizo
30.000 SIT na mizo
35.000 SIT na mizo

79. člen

Igralnica mora voditi posebno evidenco o igralcih, ki vsebuje
osnovne podatke za identifikacijo oseb.
Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka so poslovna skrivnost, in se smejo sporočati drugim osebam le, če zakon tako
določa.
80. člen

Stalni del koncesijske dajatve se plačuje do petega dne
v mesecu za tri mesece vnaprej.

Za vsako vrsto posebnih iger na srečo mora imeti igralnica
pravila, ki morajo ustrezati veljavnim mednarodnim standardom.

76. člen

Pravila posebnih iger na srečo morajo biti igralcem v igralnih
prostorih vselej na razpolago.

Osnova za obračun spremenljivega dela koncesijske dajatve
je realizacija zmanjšana za izplačane dobitke za posamezno
vrsto iger ter prihodek igralnice od iger, ki jih igrajo igralci
drug proti drugemu.
Spremenljivi del koncesijske dajatve se plačuje po naslednjih
stopnjah od letne osnove:

81. člen
Igralnica mora organizirati ustrezen nadzor nad prirejanjem
iger na srečo na igralnih mizah in nadzor nad obračunom
blagajn in trezorja.

Če znaša letna osnova SIT
znaša dajatev
nad
do
SIT
SIT
10,000.001
2%
10,000.001
20,000.001
200.000+ 5% nad 10,000.001
20,000.001
50.000.001
700.000+10% nad 20,000.001
50.000.001
100,000.001 3,700.000 + 15% nad 50,000.001
100,000.001
250,000.001 11,200.000 +20% nad 100,000.001
250,000.001
500,000.001 41,200.000+25% nad 250,000.001
500,000.001
103,700.000+35% nad 500,000.001

Vplačila in dobitki pri posebnih igrah na srečo se določajo
v domačem denarju ali v tujem denarju, ki ga določi ministrstvo, pristojno za finance na predlog igralnice.

Igralnica obračunava in plačuje mesečno akontacijo spremenljivega dela koncesijske dajatve, ki je enaka 1/12 letne
osnove.

83. člen

Akontacije spremenljivega dela koncesijske dajatve plačuje
igralnica mesečno do petega dne v mesecu za pretekli mesec.
77. člen
Igralnica mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih izračunava in plačuje koncesijsko
dajatev.
Na podlagi podatkov iz evidence po prejšnjem odstavku
sestavi igralnica mesečni obračun koncesijske dajatve, ki ga
poročevalec

82. člen

Dobitki se izplačujejo v tujem denarju le, če je bilo vplačilo za
udeležbo v igri vplačano v tujem denarju.

Igralnica ne sme opravljati kreditiranja igralcev.
*
7. Udeležba pri posebnih igrah na srečo
84. člen
Obisk v igralnih prostorih je dovoljen samo osebam, starim
najmanj 18 let.
85. člen
Pogoje za obisk v igralnih prostorih določa igralnica; pri tem
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lahko posameznim osebam ali skupinam oseb prepove vstop
v igralne prostore, ne da bi bilo treba navesti razloge za
takšno odločitev. Igralcem, ki pri izvajanju posebnih iger na
srečo kršijo pravila iger, lahko igralnica prepove nadaljnjo
udeležbo v igrah.
8. Posebne določbe za delavce igralnice
86. člen
Delavci igralnice se ne smejo udeleževati posebnih iger na
srečo kot igralci v igralnicah na območju Republike Slovenije.
87. člen
Delavci igralnice morajo kot poslovno skrivnost varovati
podatke o igralcih, do katerih so prišli pri opravljanju svojih
nalog (o dobitkih ali izgubah, o številu obiskov, o spremljevalcih in podobno).

določeni s tem zakonom.
Poleg igralnih avtomatov iz 50. člena tega zakona se šteje za
igralni avtomat tudi naprava s programom, ki omogoča poleg
igre za zabavo tudi posebne igre na srečo.
94. člen
Igralni avtomat mora biti naravnan tako, da igralcem vrača
povprečno najmanj 70% vloženega denarja.
95. člen
Iger na igralnih avtomatih se ne smejo udeležiti osebe, ki so
mlajše od 18 let.
Prireditelj mora zagotoviti nadzor nad starostjo oseb iz prejšnjega odstavka, ki se udeležujejo iger na igralnih avtomatih.

88. člen
Delavci igralnice, ki vodijo posebne igre na srečo ali nadzorujejo igre, ne smejo od igralcev sprejemati napitnin, daril,
posojil ali drugih ugodnosti zase ali za koga drugega.
89. člen
Delavci igralnice ne smejo finančno pomagati igralcem.

96. člen
Podrobnejše predpise o tehničnih in drugih standardih, ki jim
morajo ustrezati igralni avtomati in prostori prirediteljev,
o minimalnem številu igralnih avtomatov, ki morajo biti
nameščeni v posebej za to namenjenih prostorih, o načinu
opravljanja takšne dejavnosti, o kontroli nad takšno dejavnostjo, o višini najvišjega vložka, o obveznostih prirediteljev
in o drugih vprašanjih v zvezi z opravljanjem te dejavnosti izda
minister, pristojen za finance.

90. člen
Pravice in obveznosti delavcev igralnice v zvezi z vodenjem
posameznih posebnih iger na srečo in njihovim odnosom do
Igralcev se uredijo s splošnimi akti igralnice.

97. člen
Prireditelj mora vsak igralni avtomat pred pričetkom uporabe
prijaviti davčnemu organu v občini, kjer se uporablja.

9. Napitnina
91. člen

98. člen

Ne glede na določbe 88. člena tega zakona lahko igralci
dajejo napitnino za izvajanje določenih posebnih iger na
srečo (mancia), ki se daje v posebne za ta namen prirejene
skrinjice na igralnih mizah.

Prireditelj plačuje za uporabo vsakega igralnega avtomata
posebno takso mesečno v višini, ki jo določi Vlada Republike
Slovenije.

Napitnina iz prejšnjega odstavka je sestavni del prihodkov
igralnice.

99. člen

S splošnim aktom igralnice se lahko določi, da se del napitnine uporablja za dodatno nagrajevanje delavcev igralnice.

Posebna taksa se plačuje mesečno vnaprej, najpozneje do
zadnjega dne v mesecu za prihodnji mesec, in sicer ne glede
na število dni uporabe igralnega avtomata v mesecu.

Sistem delitve napitnine med delavce se določi v skladu
s panožno kolektivno pogodbo. Pri delitvi napitnine so izključeni člani uprave, drugi vodilni delavci in delavci v igralnici, ki
nimajo neposrednega stika z izvajanjem igre.

100. člen

10. Uporaba Igralnih avtomatov zunaj Igralnic
»2. člen
Ne glede na določbe 3. in 51. člena tega zakona lahko pravna
oseba ali zasebnik (v nadaljnjem besedilu: prireditelj) prireja
posebne igre na srečo na igralnih avtomatih z omejenim
najvišjim vložkom tudi zunaj igralnic.
Posebne igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic se
lahko prirejajo v posebej za to namenjenem prostoru v okviru
objekta, v katerem je dovoljeno opravljati gostinsko, zabaviščno ali drugo podobno dejavnost.
93. člen
V prostorih za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih
avtomatih zunaj igralnice smejo biti samo igralni avtomati,
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i
Posebna taksa se plačuje pri davčnem organu iz 97. člena
tega zakona.
Za plačilo posebne takse prejme prireditelj posebno nalepko
za vsak igralni avtomat. Posebna nalepka mora biti nalepljena
oziroma pritrjena na vidnem mestu na vsakem igralnem avtomatu, ki je v igralnem prostoru.
101, člen
Podrobnejši način plačevanja posebne takse ter vsebino in
obliko posebne nalepke predpiše minister, pristojen za finance.
102. člen
Prihodki od posebne takse pripadajo občini, v kateri je bila
posebna taksa vplačana.
IV. Poslovne knjige, letno poročilo In revidiranje
poročevalec

103. člen
Prireditelj oziroma igralnica mora voditi poslovne knjige,
sestavljati letna poročila in knjigovodske listine in zagotavljati
javnost podatkov iz letnih poročil v skladu z določbami
zakona o gospodarskih družbah in zakona o revidiranju, če
s tem zakonom ni določeno drugače.
104. člen
Prireditelj oziroma igralnica sestavlja računovodske izkaze in
poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu
letu.

na srečo prirejajo v nasprotju z določbami tega zakona,
z odločbo prepove nadaljnje prirejanje teh iger za največ tri
mesece.
112. člen
če nadzorni organ pri opravljanju nadzora ugotovi, da se igre
na srečo na igralne avtomate zunaj igralnice prirejajo
v nasprotju z določbami tega zakona, zapečati ali začasno
zaseže igralne avtomate ter takoj poda predlog za postopek
o prekršku.

105. člen

113. člen

Prireditelj oziroma igralnica mora predložiti letne računovodske izkaze v pregled revizijski gospodarski družbi najkasneje
v dveh mesecih po preteku poslovnega leta.

Vlada Republike Slovenije lahko imenuje državnega inšpektorja, ki je pristojen za trajen nadzor nad posamezno igralnico
oziroma posameznim prirediteljem trajnih iger na srečo.

Prireditelj oziroma igralnica mora predložiti revidirano
poslovno poročilo ministrstvu, pristojnem za finance v štirih
mesecih po preteku koledarskega leta.

VI. Kazenske določbe

Ob predložitvi revidiranega poslovnega poročila mora prireditelj oziroma igralnica ministrstvu, pristojnem za finance predložiti tudi seznam njenih lastnikov.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba - prireditelj iger na srečo:

106. člen

1. če brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa
priredi igro na srečo (16., 28. in 51. člen);

Davčni organ mora najmanj enkrat letno opraviti davčni nadzor v vsaki igralnici.
107. člen
Igralnica mora voditi dnevno evidenco stanj in sprememb
stanja domače in tuje gotovine, drugih plačilnih sredstev ter
žetonov v blagajni in trezorju. Igralnica mora voditi dnevno
evidenco o številu obiskovalcev.
Igralnica mora davčnemu organu desetdnevno pošiljati
dnevne evidence iz prejšnjega odstavka.
108. člen
Minister, pristojen za finance predpiše vsebino evidenc in
poročil, ki jih mora igralnica pošiljati davčnemu organu.
V. Nadzor
109. člen
Nadzor nad prirejanjem iger na srečo opravlja davčni organ (v
nadaljnjem besedilu: nadzorni organ), če ni s tem zakonom
drugače določeno.
Pri opravljanju nadzora ima pooblaščena oseba nadzornega
organa pravico, da pri prireditelju in igralnici pregleda
poslovno dokumentacijo, poslovne prostore, naprave za prirejanje iger na srečo in naprave za nadzor nad izvajanjem iger
na srečo.

114. člen

2. če spremeni pravila iger na srečo, ko je že začel prodajati
srečke (22. člen) ali če brez dovoljenja pristojnega organa
spremeni kraj oziroma odloži dan žrebanja dobitkov (prvi
odstavek 24. člena);
3. če dobitke ne žreba pred komisijo, ki jo potrdi davčni organ
(prvi odstavek 23. člena);
4. če pred začetkom žrebanja dobitkov ne ugotovi števila
prodanih srečk ter če neprodanih srečk ne zapečati ali uniči
pred komisijo (drugi odstavek 23. člena);
5. če ne izplača dobitkov v roku, določenem v pravilih iger na
srečo (prvi odstavek 47. člena);
6. če pooblaščeni osebi pristojnega organa pri opravljanju
nadzora ne omogoči pregleda poslovne dokumentacije,
poslovnih prostorov in naprav za prirejanje iger na srečo
(drugi odstavek 109. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe - prireditelja iger na srečo, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
115. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba - igralnica:
1. če prireja posebne igre na srečo, ki niso navedene v koncesijski pogodbi (70. člena),

Pri opravljanju nadzora lahko nadzorni organ naroči pregled
poslovanja, ki ga opravi revizor ali drugi izvedenec.

2. če v igralnih prostorih ni organizirana recepcijska služba,
tako da je zagotovljen nadzor nad osebami, ki prihajajo v te
prostore (prvi odstavek 79. člena);

110. člen

3. če ne vodi posebne evidence o igralcih (drugi odstavek 79.
člena);

Pooblaščena oseba nadzornega organa je lahko prisotna pri
dnevnem obračunu igralnih miz, blagajne in trezorja.

4. če gostom v igralnih prostorih niso na razpolago pravila
iger (drugi odstavek 80. člena);
5. če opravlja dejavnost kreditiranja igralcev (83. člen);

111.člen
Če nadzorni organ pri opravljanju nadzora ugotovi, da se igre
poročevalec

6. če dovoli obisk v igralnih prostorih osebam, ki še niso stare
18 let (prvi odstavek 84. člena);
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7. če dopusti delavcu, ki dela v igralnici na območju Republike Slovenije, da se kot igralec udeleži posebne igre na
srečo (86. člen);
8. če dopusti, da delavec igralnice, ki vodi posamezno
posebno igro na srečo ali nadzoruje igro, od igralcev sprejme
napitnino, darilo, posojilo ali drugo ugodnost zase ali za koga
drugega (88. člen);

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki priredi kakšno igro na srečo (16., 28.
in 51. člen) ali prireja posebne igre na srečo zunaj igralnic
(prvi odstavek 92. člena).
120. člen

9. če dovoli, da delavec igralnice finančno pomaga igralcem
(89. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki prireja posebne igre na
srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic:

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe - igralnice, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.

1. če dovoli udeležbo pri posebnih igrah na srečo na igralnih
avtomatih osebam, ki še niso stare 18 let (95. člen);

116. člen

2. če prireja posebne igre na srečo na igralnih avtomatih
v nasprotju s predpisom iz 96. člena tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek delavec, ki je zaposlen v igralnici:
1. če se kot igralec udeleži posebne igre na srečo v' igralnici
na območju Republike Slovenije (86. člen);
2. če od igralcev sprejme napitnino, darilo, posojilo ali drugo
ugodnost zase ali za koga drugega (88. člen);

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
121. člen

3. če kot poslovno tajnost ne varuje podatkov o igralcih, do
katerih je prišel pri opravljanju svojih nalog (87. člen);

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki prireja posebne igre na
srečo na igralnih avtomatih izven igralnice:

4. če finančno pomaga igralcem (89. člen).

1. če pred pričetkom uporabe ne prijavi igralnega avtomata
izpostavi Republiške uprave za javne prihodke (97. člen);

117. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba - prireditelj iger na srečo:
1. če prodaja srečke dalj kot 60 dni (14. člen);
2. če pravil iger na srečo ne objavi na krajevno običajen način
ali če udeležencem pri igrah ne predloži pravil iger na vpogled
povsod, kjer se prodajajo srečke (tretji odstavek 21. člena);
3. če spremembe kraja žrebanja ali odložitve dneva žrebanja
ne objavi na enak način, kot je bilo objavljeno obvestilo
o prireditvi igre na srečo (drugi odstavek 24. člena);
4. če sporočila o izidu žrebanja dobitkov ne objavi najpozneje
v sedmih dneh od dneva žrebanja dobitkov (26. člen):
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe - prireditelja iger na srečo, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
118. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki prodaja srečke za igro na srečo, za
katere ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija po določbah tega zakona (16. in 28. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki prodaja srečke za igre na srečo, za
katere ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija po določbah tega zakona (12. člen).
119. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek zasebnik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti priredi kakšno igro na srečo (16., 28. in 51. člen) ali
prireja posebne igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj
igralnic ne da bi plačal posebno takso (98. člen).
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2. če uporablja igralni avtomat, ki ni opremljen s predpisano
nalepko (drugi odstavek 100. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
122. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
1. če osnove za koncesijsko dajatev ne ugotovi na predpisan
način (drugi odstavek 38. člena, 75. in 76. člen);
2. če ne vplača ali ne vplača pravočasno koncesijske dajatve
(tretji odstavek 38. člena in 78. člen);
3. če v svojih evidencah ne zagotovi podatkov, na podlagi
katerih obračunava koncesijsko dajatev (prvi odstavek 77.
člena);
4. če ne sestavi ali sestavi nepopolno mesečni obračun koncesijske dajatve in če ga ne predloži pristojnemu davčnemu
organu (drugi odstavek 38. člena, drugi in tretji odstavek 77.
člena);
5. če ne predloži dokončnega obračuna in dokazila o vplačilu
razlike v predpisanem roku (39. člena in 78. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
123. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti organizira denarno verigo (7. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
poročevalec

Z denarno Kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki organizira denarno verigo (7. člen).
124. člen

128. člen
Igralhica mora lastniško strukturo, poslovanje, akte in organizacijo uskladiti s tem zakonom v šestih mesecih od pravnomočnosti odločbe o reviziji.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti sprejema vplačila za igre na srečo ali
opravlja druge storitve v zvezi s katerokoli igro na srejo za
tuje osebe (6. člen).

Če igralnica v tem obdobju ne opravi uskladitev s tem zakonom, mora prenehati z opravljanjem dejavnosti.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

Igralnica, ki ima na dan uveljavitve tega zakona lastniške
naložbe v drugih pravnih osebah, mora te prodati v enem letu
od pravnomočnosti odločbe o reviziji. Kupnina od prodaje
pripada igralnici.

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki sprejema vplačila za igre na srečo ali
opravlja druge storitve v zvezi s katerokoli igro na srečo za
tuje osebe (6. člen).

129. člen

Igralnici, ki ni prodala lastninskih naložb v skladu s prejšnjim
odstavkom, Vlada Republike Slovenije odvzame dodeljeno
koncesijo.

125. člen
Za prekrške iz 1. točke prvega odstavka 114. člena, 1. točke
prvega odstavka 115. člena ter 118., 119., 120., 121. in 123.
člena tega zakona se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali
namenjeni za prekršek.

130. člen
Igralnica, ki na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe prične
obračunavati in plačevati koncesijsko dajatev na podlagi tega
zakona, preneha obračunavati in plačevati posebni prometni
davek po zakonu o posebnem prometnem davku od posebnih
iger na srečo (Uradni list RS, št. 67/93).

VII. Prehodne in končne določbe
126. člen

131. člen

Loterija Slovenije nadaljuje z dejavnostjo prirejanja iger na
srečo do odločitve Vlade Republike Slovenije o dodelitvi
koncesije za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo po tem
zakonu.

Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčnega
organa opravlja naloge davčnega organa po tem zakonu
Republiška uprava za javne prihodke.
v

127. člen
Igralnica, ki ima na dan uveljavitve tega zakona dovoljenje za
prirejanje posebnih iger na srečo, nadaljuje s to dejavnostjo
do odločitve Vlade Republike Slovenije o dodelitvi koncesije
za prirejanje posebnih iger na srečo po tem zakonu oziroma
najkasneje šest mesecev po pravnomočnosti odločbe o reviziji v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij,
ki opravljajo igralniško dejavnost.
Če koncesija po prejšnjem odstavku igralnici ni dodeljena
v šestih mesecih, ji preneha dovoljenje za prirejanje posebnih
iger na srečo po določbah zakona o igrah na srečo (Uradni list
SRS, št. 32/80 in 29/86).

I.

132. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati zakon
o igrah na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80 in 29/86), zakon
o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za prirejanje posebnih
iger na srečo ter za razširitev ali preselitev dejavnosti oziroma
dela dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (Ur. I. RS, št.
66/93) in zakon o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na
srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju
takse na igralne avtomate (Ur. I. RS, št. 47/93).
133. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

igre na srečo izvajajo le na podlagi dovoljenja, kadar gre za
občasno dejavnost oziroma na podlagi koncesije pristojnega
organa, kadar gre za trajno prirejanje iger na srečo.

Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji 29.10.1993
ponovno opravil prvo obravnavo zakona o igrah na srečo in
pri tem podal več vsebinskih sklepov in stališč, ki so se
nanašala predvsem na problematiko igralništva, v tem okviru
pa še posebej lastništva igralnic in lastniškega preoblikovanja
obstoječih podjetij, ki prirejajo igre na srečo. Temeljno stališče Državnega zbora je bilo, da zakon ločeno obravnava
sistem prirejanja iger na srečo in ločeno lastninjenje podjetij,
ki se ukvarjajo s prirejanjem iger na srečo. Prav tako je
Državni zbor sprejel sklep, da se z zakonom uredi solastništvo
države in lokalnih skupnosti v igralnicah, podrobneje določi
pogoje koncesijske pogodbe, natančno določijo oblike nadzora, restriktivneje definira igralne avtomate zunaj igralnic in
opredeli delovanje posojilne službe.

Predlog zakona ohranja temeljno delitev iger na klasične in
posebne igre na srečo. Pri klasičnih igrah na srečo je zakon
dopolnjen v smislu trdnejših pravil občasnih iger in uvedbi
večjih garancij prireditelja za uspešno izvedbo prireditve. Pri
izvajanju trajnih klasičnih iger pa gre predvsem za jasnejšo
lastniško-upravljalsko strukturo organizacije, ki se s takšnimi igrami ukvarja. Ne glede na drugačno formalno opredelitev koncesijske dajatve, se sistem delitev dohodkov iz
tovrstne dejavnosti v bistvu ne spreminja, saj se dobički iz te
dejavnosti po odbitku stroškov prireditelja v celoti usmerijo
v invalidske in športne organizacije.

Na tej podlagi je predlagatelj pripravil dva ločena zakona.
Predlog zakona o igrah na srečo v temeljnih določbah definira dejavnost prirejanja iger na srečo kot specifično dejavnost, ki mora biti predmet posebne ureditve. Zato se lahko

Bistveno je spremenjen predlog zakona v delu, ki se nanaša
na prirejanje posebnih iger na srečo. To dejavnost lahko
izvajajo le delniške družbe z določeno razpršeno lastniško
strukturo, s tem da njeni lastniki ne morejo biti niti tujci niti
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fizične osebe. Dopušča pa možnost večinskega lastništva
države in lokalne skupnosti. Slednje bolj v prehodnem
obdobju, kajti dolgoročni interes države ni lastništvo igralnic,
ampak dohodki od dodeljene koncesije. Med variantama
večinskega lastništva države nad igralnicami in koncesijske
ureditve se je predlagatelj odločil za slednjo.
Pri oblikovanju rešitev zakona je predlagatelj zavestno opustil
kriterij zaokroženega turističnega območja pa tudi izključne
pravice turističnih podjetij za opravljanje igralniške dejavnosti, ker je menil, da je takšen koncept preživet in omejuje
nadaljnji razvoj te donosne dejavnosti. Vlada se bo o dodelitvi
koncesije odločila za dejavnost na tistem področju oziroma
kraju, kjer je ali bo možno zagotoviti velik promet v igralnici in
s tem tudi primerne fiskalne dohodke.
Pravica za prirejanje iger na srečo je plačljiva, zato mora
igralnica plačevati koncesijsko dajatev, in sicer stalni del, kije
odvisen od števila miz oziroma igralnih avtomatov in spremenljivi del, ki je odvisen od prometa igralnice za posamezno
vrsto igre.
Predlog zakona podrobneje opredeljuje nadzorstvo nad to
dejavnostjo, tako glede dnevnega nadzora nad izkupičkom
igralnice, knjigovodskih in računovodskih pravil, kot tudi
represivnejše postopke v primeru suma kršitev pravil poslovanja in določil koncesijske pogodbe.
Že pri pripravi predloga zakona za prvo obravnavo v maju
1993 je predlagatelj zavzel stališče, da urejanje dejavnosti
posojilnih služb ne sodi v sistemski zakon. Takšna odločitev
sloni na spoznanju pri nas in v svetu, da za to dejavnost
obstaja možnost kriminalizacije in pranja denarja. Tudi na
podlagi analize obsega prometa v igralnicah smo ugotovili, da
le-ta ni neposredno odvisen od posojilne službe, saj promet
v slovenskih igralnicah, kljub prepovedi opravljanja posojilne
dejavnosti v juliju 1993, narašča. Prepoved opravljanja posojilne službe pa ne pomeni, da igralnice pri svojem poslovanju
ne morejo uporabljati instrumentov in načinov finančnega
poslovanja, ki jih dovoljujejo bančni in devizni predpisi.
II.
1. Splošna načela
Po predloženem predlogu zakona se za igre na srečo štejejo
igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali
pretežno odvisen od naključja ali kakega negotovega
dogodka. Igre na srečo se po tem zakonu delijo v dve osnovni
vsebinsko popolnoma različni skupini:
- klasične igre na srečo, to so igre, ki se jih igralci udeležujejo z nakupom srečke ali drugačnega potrdila o vplačilu
ustreznega zneska, in sicer: številčna loterija, loterija s trenutno znanim dobitkom, kviz loterija, tombola, loto, športna
napoved in športne stave, srečelov in druge podobne igre;

renci, ki določajo okvire, v katerih se lahko objavljajo takšne
reklame. Po teh predpisih se štejejo za nelojalno konkurenco
zlasti tiste oblike reklamnih razpisov, kjer je nagrada obljubljena le kupcem določenega blaga ali storitev in kjer je ponujena nagrada v očitnem nesorazmerju z vrednostjo prodanega
blaga oziroma opravljene storitve (tako imenovani premijski
posli).
Poseben problem pri pripravi zakona o igrah na srečo predstavljajo t. im. denarne verige. To so aktivnosti, pri katerih
vplačujejo udeleženci določene denarne zneske udeležencem, ki so se pred njimi vključili v verigo in pričakujejo plačilo
določenih denarnih zneskov od udeležencev, ki naj bi se za
njimi vključili v verigo. Takšne denarne verige so v preteklih
letih dosegle v naši državi izreden razmah (zlasti so bile
prodorne igre -catch the cash« in »fair play«). Pri tem so bili
njihovi organizatorji zelo spretni, saj so tem dejavnostim
dajali značaj posebne vrste računalniških storitev, ki se zagotavljajo udeležencem na njihovo zahtevo in ki niso imele
statusa posebnih iger na srečo. Zato zoper njih tudi niso bili
možni ukrepi, ki so z zakonom o igrah na srečo sicer predvideni za nezakonito prirejanje teh iger.
Navedene denarne verige dejansko nimajo značaja iger na
srečo, saj pri njih vsi udeleženci nimajo enakih možnosti
zadeti dobitka. Poleg tega se pri denarnih verigah vsakemu
udeležencu obljublja denarni dobitek, če bo le izpolnil predvidene pogoje (če poišče ustrezno število novih udeležencev).
Takšna obljuba je seveda realno gledano lažna obljuba, saj se
po splošnih matematičnih zakonitostih takšna igra sorazmerno hitro konča, ker v določenem trenutku enostavno
zmanjka novih udeležencev. Zato so vse navedene igre pri nas
po ustreznih strokovnih razlagah matematikov kaj hitro
zamrle. Povzročile pa so zelo številne socialne probleme, saj
so mnogi lahkoverni ljudje v pričakovanju hitrega in lahkega
zaslužka v te igre vložili vse svoje prihranke. Zato je bilo
njihovo razočaranje ob nenadnem zlomu igre zelo veliko in so
poskušali na vse načine, tudi s pozivanjem na pomoč državnih organov, doseči vsaj povrnitev vloženega zneska.
V času trajanja denarnih verig so se pri nas pogosto pojavile
zahteve, da naj država regulira oziroma sankcionira to dejavnost, pri čemer bi lahko pobrala tudi nezanemarljive količine
davčnih dajatev. Stališče Ministrstva za finance kot nosilca
priprave zakonodaje na področju iger na srečo, je bilo ves čas
nedvoumno, in sicer - da teh iger nikakor ni mogoče zakonsko urediti. Tu namreč po naravi stvari ni mogoče vsem
udeležencem zagotoviti enakih možnosti za dobitke, saj je po
matematičnih zakonitostih že vnaprej povsem jasno, da pretežni del udeležencev (okoli 80 %) nima nikakršnih možnosti
za dobitke, saj se bo igra zaradi pomanjkanja novih igralcev
prej ali slej morala ustaviti. Bistvo te igre je torej prevara
udeležencev z lažnimi obljubami, zato tega nikakor ni
mogoče dovoliti.

- posebne igre na srečo, to so igre, ki se igrajo v posebnih
igralnicah in jih igralci igrajo drug proti drugemu ali proti
igralnici, in sicer na igralnih mizah s kroglicami, kockami
oziroma kartami, na igralnih panojih ali na igralnih avtomatih,
razne oblike stav in druge podobne igre.

Zato predlagamo, da se v zakon vnese določba, po kateri so
takšne denarne verige izrecno prepovedane in da se hkrati
predvidi mehanizem za izrekanje sankcij zoper morebitne
prireditelje. Takšna ureditev je uveljavljena tudi v nekaterih
drugih državah, ki so uvidele pravi značaj teh dejavnosti. Tako
je na primer prirejanje denarnih verig izrecno prepovedano
z nemško zakonodajo.

Dobitki pri igrah na srečo so lahko v denarju, blagu, storitvah
ali pravicah.

2. Klasične Igre na srečo

Igre na srečo se smejo prirejati samo na podlagi posebnega
dovoljenja oz. koncesije, ki ga izda pristojni upravni organ.
Dovoljenje oz. koncesijo za prirejanje teh iger lahko dobijo
samo subjekti, ki imajo sedež na območju naše države. Zato
ni dovoljeno prodajanje srečk oziroma sprejemanje drugačnih vplačil za udeležbo pri igrah na srečo, katerih prireditelji
imajo sedež v tujini.

Klasične igre na srečo (v nadaljnjem besedilu: igre na srečo)
se delijo na igre, ki jih smejo prireditelji prirejati občasno
(praviloma enkrat letno) in na igre, ki jih lahko prireditelji
prirejajo trajno - kot posebno obliko gospodarske dejavnosti.

Enako kot po obstoječi ureditvi nagradni razpisi v reklamne
namene tudi po tem zakonu ne bodo imeli narave iger na
srečo. Takšne razpise prirejajo gospodarske družbe v obliki
gospodarske propagande in reklame. Pri tem pa morajo
gospodarske družbe upoštevati predpise o nelojalni konku-

Po veljavnem zakonu lahko prirejajo igre na srečo občasno le
družbene organizacije in društva, da bi si s tem zagotovile
sredstva za financiranje nalog na področju socialno humanitarnih dejavnosti, kulturno prosvetnih dejavnosti in dejavnosti
tehnične in telesne kulture ter rekreacije.
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a) Občasno prirejanje Iger na srečo
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Predlagamo, da se obstoječa omejitev za prirejanje iger na
srečo zadrži še vnaprej. Predlagamo torej, da smejo igre na
srečo prirejati le društva, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije. Društva smejo prirejati le številčno loterijo,
tombolo ali srečelov, in sicer posamezno društvo le enkrat na
leto. Pri tem sme društvo prodajati srečke za posamezno igro
največ 60 dni. Takšna časovna omejitev prodaje srečk je
predlagana glede na primere v dosedanji praksi, ko se je
posamezna igra z nenehnim podaljševanjem roka za prodajo
srečk preveč razvlekla in tako dobila naravo trajne igre na
srečo.

rija Slovenije kot posebna monopolna organizacija. V predloženem zakonu ne bo več izrecno določena takšna organizacija, temveč bo postavljeno načelo, da se ta dejavnost poveri
delniški družbi, ki izpolnjuje ustrezne pogoje. Te pogoje bo
podrobneje predpisala Vlada Republike Slovenije, nanašajo
pa se na tehnične, prostorske in kadrovske elemente, na
obseg te dejavnosti pri prireditelju ter na premoženjsko stanje
oziroma boniteto prireditelja. Igre na srečo se lahko trajno
prirejajo predvsem zaradi pridobivanja sredstev za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij ter
dejavnosti športnih organizacij.

V veljavnem zakonu ni rešeno vprašanje prirejanja iger na
srečo v obliki sprejemanja stav pri določenih športnih prireditvah. Tu so najbolj aktualne stave pri konjskih dirkah. Te stave
so že dalj časa uveljavljene v drugih državah, v praksi pa so se
ponekod pojavile tudi v naši republiki. Menimo, da bi bilo
mogoče prirejanje takih iger na srečo dovoliti športnim organizacijam s tem, da bi se stave sprejemale samo pri športnih
prireditvah v prostoru, v katerem potekajo igre. Tako bi bilo
na primer mogoče stave pri konjskih dirkah sprejemati le na
hipodromu, kjer poteka tekmovanje, ne pa zunaj hipodroma
v obliki, kot je uveljavljena za športno napoved. Tudi za
prirejanje stav velja omejitev enkrat letno.

Kot prireditelj bo praktično prišla v poštev v prvi vrsti obstoječa Loterija Slovenije, ki opravlja to dejavnost že dolgo vrsto
let in izpolnjuje tudi ustrezne pogoje, seveda, po potrebni
statusni spremembi. Poleg tega pa bo trajno prirejanje določenih iger na srečo lahko poverjeno tudi kakšni drugi delniški
družbi, zlasti kadar gre za pridobivanje sredstev za financiranje športa. Tu je mišljena zlasti osrednja športna organizacija
v republiki, ki bi lahko v posebni organizacijski obliki prirejala
igro »podarim - dobim«, za financiranje športnih dejavnosti.
Ta igra je uveljavljena že dalj časa, vendar pravno nima narave
iger na srečo, temveč posebno obliko kviza. Zato se pri tej igri
ne plačuje davek od prometa storitev in tudi ne davek na
dobitke od iger na srečo, prav tako pa za njeno izvedbo ne
veljajo tudi druga pravila, ki jih zakon predpisuje za igre na
srečo.

Prirejanje iger na srečo se tudi v novem zakonu veže na
dovoljenje, ki ga za vsako igro posebej izda davčni organ.
Takšno dovoljenje se izdaja po prostem preudarku, pri čemer
se upošteva zlasti namen, za katerega se prireja igra, skupna
vrednost prodanih srečk, skupna vrednost dobitkov, cena
posamezne srečke, premoženjsko stanje oziroma boniteto
prireditelja in podobno. Podrobnejše kriterije o tem bo predpisala Vlada Republike Slovenije.
Dovoljenje za prirejanje iger na srečo pa ne bo potrebno,
kadar gre za tombolo ali srečelov, ki se prireja v okviru
kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, če skupna
vrednost srečk ne presega določenega manjšega zneska, ki
ga določi minister za finance in če vrednost posameznih
dobitkov ne presega zneska, od katerega se plačuje davek na
dobitke od iger na srečo.
Pristojni organ prireditelja bo moral sprejeti pravila iger na
srečo, iz katerih bodo razvidni vsi pogoji za udeležbo v igri
zlasti višina in vrste dobitkov, cena posamezne srečke,
skupno število srečk, namen za uporabo zbranega denarja od
iger, rok za prodajo srečk, način žrebanja in podobno. Pravila
iger na srečo mora potrditi organ. Prireditelj, ki je že pričel
prodajati srečke, ne sme več spreminjati pravil iger na srečo.
Zaradi zaščite udeležencev mora prireditelj izkupiček od prodanih srečk v višini, ki zagotavlja izplačilo dobitkov, deponirati pri banki in sme s tem zneskom razpolagati samo z dovoljenjem davčnega organa.
Z zakonom je treba zagotoviti ustrezen nadzor pri izvedbi
žrebanja in delitvi dobitkov. V ta namen mora biti žrebanje
dobitkov pred komisijo, ki jo imenuje davčni organ. Pred
začetkom žrebanja mora prireditelj ugotoviti število prodanih
srečk, vse neprodane srečke pa mora zapečatiti ali uničiti
pred komisijo.
Zakon daje ministrstvu, pristojnemu za finance možnost, da
sme v utemeljenih primerih (na primer ob neprimernih vremenskih razmerah, če se igre prirejajo na odprtem prostoru in
podobno) na predlog prireditelja dovoliti, da se odloži dan
žrebanja dobitkov ali spremeni kraj žrebanja dobitkov, pri
čemer se sme žrebanje dobitkov odložiti za največ 15 dni.
Žrebanje dobitkov mora biti javno. O poteku žrebanja sestavi
komisija zapisnik, ki ga pošlje davčnemu organu.
Zakon dopušča možnost, da prireditelj izjemoma odpove prireditev, vendar le pod pogojem, da vrne denar - prejeta
vplačila. V ta namen mu davčni organ da v prosto razpolaganje deponirana sredstva.
b) Trajno prirejanje iger na srečo
Po veljavni ureditvi sme trajno prirejati igre na srečo le Loteporočevalec

Glede na to, da ima navedena igra »podarim - dobim« vse
bistvene značilnosti igre na srečo, jo bo mogoče po novem
zakonu prirejati le kot igro na srečo (kot kviz loterijo), pri
čemer bodo zanjo veljala vsa tista pravila in omejitve, ki bodo
veljala za trajno prirejanje iger na srečo pri drugih prirediteljih.
Trajno prirejanje iger na srečo bo možno le na podlagi koncesije. O dodelitvi koncesije bo odločala Vlada Republike Slovenije, koncesijsko pogodbo s prirediteljem pa bo sklenilo ministrstvo, pristojno za finance. Za trajno prirejanje posamezne
vrste iger na srečo se lahko dodeli le ena koncesija.
Koncesija za trajno prirejanje iger na srečo se lahko dodeli za
največ 10 let in se po preteku te dobe lahko ponovno dodeli.
Prireditelj lahko z enoletnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo, Vlada Republike Slovenije pa lahko dodeljeno koncesijo odvzame, če prireditelj bistveno krši določbe
tega zakona, določbe koncesijske pogodbe oziroma sprejeta
pravila igre ali če igra ne daje pričakovanih učinkov. S koncesijsko pogodbo se določijo temeljne pravice in obveznosti
pogodbenih strank (v tem okviru tudi višina plačila za dodeljeno koncesijo), temeljni elementi za pravila posameznih iger
na srečo in druga vprašanja, pomembna za trajno prirejanje
iger na srečo.
Z zakonom je predvidena uporaba koncesijske dajatve za dve
vrsti namenov:
- za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij se uporabijo sredstva koncesije za trajno prirejanje
številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in lota,
- za financiranje dejavnosti športnih organizacij se uporabijo
sredstva koncesije za trajno prirejanje športne napovedi,
športne stave in kviz loterije (sedanja igra »podarim
- dobim«).
Po predlagani rešitvi se bo torej koncesijska dajatev za trajno
prirejanje iger na srečo, ki so povezane s športom (športna
napoved in športne stave ter kviz loterija kot igra •>podarim
- dobim«), uporabljala za financiranje športnih organizacij,
koncesijska dajatev za trajno prirejanje vseh drugih iger na
srečo pa se bo uporabila za financiranje invalidskih in drugih
humanitarnih organizacij. Če bo prireditelj na podlagi koncesije pričel prirejati kakšno novo vrsto iger na srečo, bo namen
za uporabo koncesijske dajatve za takšno igro določila Vlada
Republike Slovenije ob dodelitvi koncesije.
O delitvi sredstev, ki jih doseže Loterija Slovenije s prirejanjem iger na srečo, odloča po veljavni ureditvi loterijski svet.
Loterijski svet sprejema merila za usmerjanje loterijskih sred23

stev in neposredno odloča o dodeljevanju teh sredstev posameznim uporabnikom. S predloženim zakonom se odločanje
o uporabi koncesijske dajatve za trajno prirejanje iger na
srečo prenaša na ustrezne subjekte zunaj prireditelja.
Osnovni namen tega zakona je predvsem določitev sistema
prirejanja iger na srečo in zagotavljanje ustreznega pravnega
varstva udeležencev pri teh igrah. Zato je bilo v razpravah pri
pripravi predloga zakona za drugo obravnavo zavzeto stališče, da naj se zakon ne spušča podrobneje v uporabo
sredstev, zbranih z igrami na srečo. V skladu s takšno usmeritvijo se s tem osnutkom zakona ne določa režim uporabe teh
sredstev, temveč se ta ureditev prepušča posebnemu zakonu,
ki bo urejal problematiko invalidskih in humanitarnih organizacij oziroma problematiko športa,
c) Določanje, Izplačevanje In zastaranje dobitkov
Zakon mora določiti najmanjšo vrednost dobitkov, ki se izplačujejo pri posameznih igrah na srečo. Predlagamo, da znaša
najmanjša vrednost dobitkov 40 % od sklada dobitkov, kar je
enako kot po veljavni ureditvi. Pri tem se sklad dobitkov pri
številčni loteriji, loteriji s trenutno znanim dobitkom, kviz
loteriji, tomboli ali srečelovu določa po vrednosti izdanih
srečk, torej neodvisno od količine prodanih srečk in prejetih
vplačil. Pri vseh drugih igrah na srečo pa se sklad dobitkov
določa po vrednosti prodanih srečk (športna napoved,
športne stave, loto in podobno).
Dobitki se izplačujejo v roku, ki ga določajo pravila iger,
vendar čas izplačevanja dobitkov ne sme biti krajši kot 60 dni
od dneva objave poročila o izidu žrebanja.
Pravica do izplačila oziroma izdaje dobitkov zastara po preteku roka, določenega za izplačilo dobitkov. Dobitki, ki niso
bili izplačani ali dvignjeni v tem roku, pripadejo pri občasnem
prirejanju iger na srečo prireditelju za namene, za katere je
bila igra prirejena. Pri igrah, ki se prirejajo trajno, pa se
morajo neizplačani dobitki prenesti v naslednje žrebanje ali
uporabiti za dobitke pri drugih igrah.
3. Posebne Igre na srečo
a) Vrste posebnih Iger na srečo
Predlagamo, da se v zakonu ne določijo taksativno vse vrste
posebnih iger na srečo, temveč da se določi le ustrezna
splošna opredelitev teh iger, v okviru katere bodo igralnice
same uvajale določene igre v skladu s splošno priznanimi
mednarodnimi standardi. Tako predlagamo, da se kot oblike
iger predvidijo igre na igralnih mizah (s kroglicami, kockami
ali kartami), igre na igralnih panojih, stave ter igre na igralnih
avtomatih. Te igre lahko igrajo igralci drug proti drugemu ali
proti igralnici.
Igralni avtomati so z zakonom opredeljeni kot mehanične,
elektronske ali podobne naprave, na katerih imajo igralci ob
vplačilu določenega zneska možnost zadeti dobitek. Igralni
avtomat se aktivira z žetonom, kovancem ali navitjem v primeru neposrednega plačila pri blagajni. Za igralni avtomat se
šteje tudi naprava s programom, ki omogoča poleg igre za
zabavo tudi posebne igre na srečo.
b) Igralnica
Prirejanje posebnih iger na srečo je posebna gospodarska
oziroma pridobitna dejavnost, zato jo izvajajo le gospodarski
subjekti. Po veljavnem zakonu lahko te igre prirejajo podjetja
in druge pravne osebe, ki opravljajo gostinske oziroma turistične storitve ali se ukvarjajo s pospeševanjem turizma.
Predlagamo, da se igre na srečo organizirajo le v posebnih
igralnicah, ki imajo status delniške družbe.Igralnico lahko
ustanovijo gospodarske družbe in druge domače pravne
osebe, če imajo sedež na območju Republike Slovenije. Drugi
pogoj, ki ga zakon določa za ustanovitelje igralnice, pa je
v tem, da v njegovem trajnem kapitalu ni udeležen tuji kapital.
Takšna ureditev je glede na poseben položaj igralnic kot
ustrezne oblike državnega monopola uveljavljena tudi v drugih evropskih državah. Predlagana ureditev je dobila v dose24

danji parlamentarni razpravi polno podporo.
Državni zbor je tudi zavzel stališče, da lastniki pravnih oseb, ki
so ustanovitelji igralnice, ne smejo biti oziroma so lahko le
v omejenem obsegu tujci in fizične osebe. Predlagatelj tega
stališča ni mogel upoštevati zato, ker je takšne posredne
lastniške odnose nemogoče nadzorovati.
Ne glede na določbe 31. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. I. RS, št. 30/93), je za prirejanje posebnih iger na
srečo, ki ni običajna gospodarska dejavnost, potrebna
posebna ureditev. Zato predlagamo, da igralnica nima enote
ali predstavništva, ki bi bila krajevno ločena od sedeža
družbe.
Tudi izkušnje v ostalih evropskih državah so pokazale, da je
tak pristop edino pravilen. Avstrijski zakon npr. določa, da
prireditelj posebnih iger na srečo ne sme ustanavljati nobenih
podružnic in sme sodelovati znotraj in zunaj dežele le s privoljenjem Ministrstva za finance, to pa privoljenja ne sme izdati,
če pričakuje omejitev davčnega prihodka.
V predlogu zakona je predvideno, da igralnice zaradi dopolnitve svoje ponudbe lahko dopolnilno opravljajo tudi druge
dejavnosti s področja gostinstva. Vendar mora biti prirejanje
posebnih iger na srečo glavna dejavnost igralnic, s katero
dosežejo več kot polovico svojih prihodkov.
Za poslovanje igralnice je potreben osnovni kapital, ki ga
določijo ustanovitelji s tem, da bo zakon določal najnižji
znesek potrebnega kapitala. V primeru, ko je igralnici dodeljena dodatna koncesija, mora ta ustrezno povečati osnovni
kapital in obvezne varnostne rezerve. Tako bo za poslovanje
igralnice potreben osnovni kapital najmanj v višini sto milijonov tolarjev. Višino tega zneska in druge tolarske zneske,
določene v tem zakonu bo zaradi ohranitve njegove realne
vrednosti usklajevala Vlada Republike Slovenije.
Kot delničarji v igralnice bodo prišle v poštev gospodarske
družbe, ki so po tem zakonu lahko ustanovitelji igralnic.
V takšni družbi pa bo glede na naravo dejavnpsti prirejanja
posebnih iger na srečo kot neke vrste monopola imela po
predlagani ureditvi svoj delež lahko tudi država in lokalna
skupnost.
Predvidena je tudi rešitev, po kateri člani uprave in delavci, ki
delajo v igralnici, ne smejo biti lastniki pravnih oseb, ki so
delničarji igralnice. Takšna ureditev velja tudi v nekaterih
drugih državah. Tako je na primer z avstrijskim zakonom
možnost udeležbe delavcev igralnice v kapitalu igralnice
izrecno prepovedana.
V predlogu zakona v prvi obravnavi je bil delež Republike
Slovenije v ustanovitvenem kapitalu igralnic predviden v višini
66 %. Mnenja v parlamentarni razpravi so bila močno deljena.
Del poslancev je zahteval večinski delež države in lokalne
skupnosti, drugi pa so takšni rešitvi močno nasprotovali. Še
posebej se je proti takšni rešitvi opredelil odbor za finance in
kreditno-monetarno politiko. Osnovna utemeljitev takšnega
stališča odbora je bila v tem, da je država praviloma slab
gospodar in da torej naj ne bo pretežni lastnik igralnic in da je
treba pri igralnicah podjetniški dobiček ločiti od prihodkov, ki
naj pripadajo državi. Postavljena so bila tudi vprašanja smisla
dovoljenja oziroma koncesije, saj bi morala država v takšnem
primeru dajati dovoljenje sama sebi, delavci v igralnicah pa bi
imeli v bistvu položaj državnih uradnikov.
Namesto takrat predlagane rešitve ponujamo model, po katerem ima država sicer lahko svoj delež v igralnicah, vendar
pretežni del dohodkov iz igralništva pobira s plačilom za
koncesijo za opravljanje igralniške dejavnosti.
c) Dodeljevanje koncesije
Ena temeljnih značilnosti prirejanja posebnih iger na srečo je
v tem, da se lahko ta dejavnost izvaja le na podlagi koncesije.
Pri tej dejavnosti gre namreč za ustrezno obliko državnega
monopola, zato je koncesija državnega organa za prirejanje
takih iger predvidena povsod po svetu.
poročevalec

Po veljavni ureditvi izdaja dovoljenje za prirejanje posebnih
iger na srečo republiški upravni organ, pristojen za finance na
podlagi mnenja republiških upravnih organov, pristojnih za
turizem, notranje zadeve in zunanje zadeve.
Predlagamo, da o dodelitvi koncesije odloča Vlada Republike
Slovenije po predhodnem mnenju lokalne skupnosti, koncesijsko pogodbo z igralnico pa sklene ministrstvo, pristojno za
finance.
V zakonu je predvidena tudi možnost za odvzem dodeljene
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo. Dodeljeno
koncesijo lahko Vlada Republike Slovenije odvzame v primerih, če za prirejanje posebnih iger na srečo niso več izpolnjeni
temeljni pogoji, ki jih določa ta zakon, če igralnica krši
določbe tega zakona, če krši sprejeta pravila posebnih iger na
srečo, če je bila koncesija pridobljena z namernim navajanjem neresničnih podatkov, če ni pričela poslovati v enem
letu od dodelitve koncesije, če je prekinila poslovanje za več
kot 3 mesece ali če ne poravnava v roku koncesijske dajatve.
6) Koncesijska dajatev
V veljavnem zakonu ni predvidena kakšna posebna oblika
zajemanja sredstev iz prihodkov igralnice, saj je v zakonu
postavljeno načelo, da se vsa sredstva akumulacije iz te
dejavnosti usmerijo za razvoj turizma.
Posebne igre na srečo so kot neka oblika državnega monopola povsod po svetu predmet močnejšega zajemanja sredstev za potrebe države.
Glede na navedeno predlagamo, da igralnice plačajo za dodeljeno koncesijo dajatev, ki je sestavljena iz stalnega in spremenljivega dela. Glede na določbo tretjega odstavka 63.
člena, da lahko Vlada Republike Slovenije dodeli eni delniški
družbi tri koncesije, se plačuje koncesijska dajatev za vsako
dodeljeno koncesijo ločeno, po lestvici, ki jo določa ta zakon.
Koncesijska dajatev je torej neposredno vezana na dodeljeno
koncesijo za opravljanje dejavnosti na lokaciji, opredeljeni
s pogodbo.

o igrah na srečo iz šestdesetih let, ko so imele te igre prizvok
nedopustnih in skoraj nemoralnih poslov in so bile tako
prepovedane za naše državljane. Navedena omejitev je
v današnjih razmerah nesprejemljiva, zato se bodo posebnih
iger na srečo po novem zakonu lahko udeleževali tudi naši
državljani.
Vendar pa udeležba pri posebnih igrah na srečo tudi drugod
po svetu ni povsem prosta oziroma neomejena. Temeljno
pravilo je, da se posebnih iger na srečo lahko udeležujejo le
polnoletne osebe. Igralnice imajo povsod po svetu pooblastilo, da lahko komur koli preprečijo igranje, ne da bi jim bilo
treba pri tem navesti vzroke za takšno odločitev. Veljavni
zakon v Avstriji pa določa igralnicam še posebno obveznost,
da morajo pri sprejemanju avstrijskih državljanov gledati na
njihovo plačilno sposobnost.
Podobna ureditev, kot velja sicer v svetu, bo uveljavljena tudi
za naše igralnice. Obisk v igralnicah se dovoljuje osebam,
starim najmanj 18 let.
Pogoje za obisk v igralnici bo določala igralnica sama, pri
čemer bo lahko posameznim osebam ali skupinam oseb prepovedala vstop v igralnico, ne da bi ji bilo treba navesti vzroke
za takšno odločitev. Prav tako bo igralnica lahko prepovedala
nadaljnje igranje tistim igralcem, ki pri udeležbi v posebnih
igrah na srečo kršijo pravila teh iger.
Podobno kot v avstrijskem zakonu sta bili tudi v predhodnih
fazah obravnave tega zakona predvideni posebna pravica in
dolžnost igralnice glede sodelovanja naših državljanov pri
igrah. Igralnica naj bi imela dolžnost, da našim državljanom,
katerih premoženjske in socialne razmere po mnenju igralnice oziroma pristojnega organa niso primerne za udeležbo
pri posebnih igrah, prepove obiske ali jim omeji število obiskov v igralnici. V nadaljnjih razpravah je bilo k takšnemu
predlogu izrečenih več pomislekov predvsem z vidika varstva
osebnih podatkov. Poleg tega navedena specifična rešitev ni
nujno potrebna, saj daje igralnicam takšno možnost že
načelna zakonska norma glede dovoljevanja obiskov. Zato je
navedena rešitev v tem predlogu opuščena kot nepotrebna.

Davke bodo igralnice plačevale enako kot drugi gospodarski
subjekti.

Po veljavnem zakonu se lahko posebne igre na srečo v igralnicah igrajo le za tuje konvertibilne valute. Predlagani zakon ne
bo več neposredno določal igralne valute, temveč bo odločitev o tem prepustil ministrstvu, pristojnemu za finance. Ta
organ bo lahko tako za posamezne vrste iger predvidel možnost uporabe domače oziroma tuje valute. Zakon pa bo dotočil pravilo, da se lahko dobitki izplačujejo v tuji valuti le, če so
bila v tuji valuti vplačana tudi sredstva za udeležbo pri igri na
srečo.

d) Izvajanje posebnih Iger na srečo

f) Posebne določbe za delavce Igralnice

Za zagotovitev varnega poslovanja in zlasti še za nemoteno
izpolnjevanje obveznosti do udeležencev pri posebnih igrah
na srečo morajo igralnice zagotoviti posebna rezervna sredstva - obvezne varnostne rezerve, ki morajo znašati najmanj
50% vrednosti osnovnega kapitala.

V zakonu je treba na poseben način urediti tudi določena
vprašanja, ki se nanašajo na delavce, ki neposredno sodelujejo pri izvajanju posebnih iger na srečo.

Osnova za obračun stalnega dela koncesijske dajatve je število igralnih avtomatov ter število miz in drugih iger. Osnova
za obračun spremenljivega dela koncesijske dajatve je realizacija zmanjšana za izplačane dobitke za posamezno vrsto
iger ter prihodek od iger, ki jih igrajo igralci drug proti
drugemu.

Igralnica mora zagotoviti nadzor nad osebami, ki prihajajo
v igralnico in mora v ta namen organizirati posebno recepcijsko službo in voditi ustrezno evidenco o igralcih.
Zakon določa igralnicam obveznost, da morajo organizirati
ustrezen nadzor za spremljanje iger na igralnih mizah. Dosedanje izkušnje namreč kažejo, da je strog nadzor nujen pogoj
za učinkovito izvajanje določenih iger. V dosedanji praksi se
je kot najučinkovitejša oblika notranjega nadzora uveljavil
tako imenovani video nadzor, kjer se s posebnimi kamerami
(ki morajo biti postavljene čim manj opazno in nemoteče)
posnema celotno dogajanje na mizi. S takšnim nadzorom se
lahko naknadno ugotovijo napake, ki so bile storjene med
igro pri sprejemanju vplačil in izplačevanju dobitkov.
e) Udeleženci pri posebnih Igrah na srečo
Po veljavni ureditvi se lahko posebnih iger na srečo udeležujejo le tujci. Takšna ureditev izhaja iz prvotne predstave
poročevalec

Tako mora zakon postaviti načelo, da se delavci igralnice ne
smejo neposredno udeleževati posebnih iger na srečo.
Takšno načelo je uveljavljeno tudi v obstoječem zakonu,
vendar se nanaša samo na igralnico, v kateri ti delavci delajo.
Menimo, da je treba navedeno prepoved igranja razširiti na
vse igralnice na območju Republike Slovenije.
Zakon zavezuje delavce v igralnici k tako imenovani igralniški
molčečnosti. To pomeni, da morajo delavci, ki sodelujejo pri
vodenju posebnih iger na srečo, kot zaupne varovati podatke,
ki jih zvedo pri opravljanju svojih nalog in se nanašajo na
goste v igralnici (o pogostosti igranja, o dobljenih oziroma
izgubljenih zneskih, o njihovih spremljevalcih in podobno).
Takšne podatke bo mogoče od navedenih delavcev v skladu
s splošnimi predpisi zahtevati le na podlagi zahteve sodišča
ali drugega pristojnega državnega organa. Prav tako je treba
v zakonu postaviti načelo, da delavci igralnice, ki vodijo
posebne igre na srečo ali nadzorujejo igre, ne smejo sprejemati od igralcev napitnin (mimo napitnin, ki se dajejo na
igralnih mizah), daril, posojil ali drugih ugodnosti zase ali za
koga drugega. Ta določba je zelo pomembna, saj se z njo
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prepoveduje vzpostavljanje neprimernih stikov med igralci in
delavci igralnice, ki bi sicer lahko privedli do določenih nepravilnosti pri poslovanju igralnice.
Predlog zakona tudi predvideva prepoved delavcem, da bi
finančno pomagali igralcem.
Poleg navedenih zakonskih omejitev bodo posebne pravice in
obveznosti delavcev pri vodenju posebnih iger na srečo
podrobneje urejene s splošnimi akti igralnice v skladu
z ustreznimi mednarodnimi pravili oziroma standardi.
g) Napitnina v Igralnicah
Poseben problem v naših igralnicah je že dalj časa napitnina,
ki jo igralci dajejo pri določenih posebnih igrah na srečo na
igralnih mizah (mancia). Ta napitnina je drugačne narave kot
je sicer napitnina pri nekaterih drugih dejavnostih (na primer
pri natakarjih, delavcih na bencinskih črpalkah in podobno).
Napitnina v igralnicah se namreč v skladu z mednarodnimi
standardi zbira v posebne predale na mizi in se uporablja za
namene, določene z zakonom.
V obstoječem zakonu o igrah na srečo napitnina ni posebej
urejena, temveč se šteje, da je to ena od oblik prihodkov
igralnice in se steka v celotno realizacijo igralnice.
Drugod po svetu se napitnina praviloma uporablja za izplačilo
plač delavcem, ki neposredno vodijo posle prirejanja določenih posebnih iger na srečo. Osnovni vir sredstev za plače tem
delavcem so torej napitnine, poleg tega pa se za ta namen
izloča še ustrezen del prihodkov igralnice (na primer v Avstriji
in na Nizozemskem).
Številne predloge za ustrezno opredelitev statusa napitnine
so v zadnjem času dali zlasti novi sindikati igralniških delavcev. Po teh predlogih naj bi se napitnina opredelila kot vir, ki
pripada delavcem igralnice in se uporablja za izplačilo njihovih plač v skladu s kolektivno pogodbo. Pri tem pa ni bilo
povsem razčiščeno vprašanje, ali naj bi bila ta napitnina
uporabljena za »redne plače« oziroma le za poseben stimulativni dodatek k siceršnjim rednim plačam.
Menimo, da ne bi bila primerna rešitev, po kateri bi se napitnina kot celota uporabljala za izplačilo plač delavcev, ki
neposredno sodelujejo pri izvajanju iger na mizah, saj bi
lahko negativno vplivala na nadaljnji razvoj igralnic. Izkušnje
nekaterih drugih držav, kjer je uveljavljena takšna rešitev,
kažejo na to, da izvajalci navedenih iger pogosto nasprotujejo
novemu zaposlovanju in tudi uvedbi iger, kjer ni napitnin
(zlasti igralni avtomati), saj bi se s tem realno zoževal obseg
sredstev za njihove osebne dohodke. Poleg tega pa je oblikovanje napitnin v posameznih igralnicah glede na vrsto gostov
zelo različno (napitnine so na primer dosti večje v igralnicah,
kjer so gostje pretežno Italijani), tako da enotna zakonska
ureditev tega vprašanja za vse igralnice ne bi bila sprejemljiva.
Po našem mnenju bi morale napitnine ostati sestavni del
prihodkov igralnice s tem, da bi se določen del napitnin lahko
uporabljal za stimulativno nagrajevanje delavcev. Sistem delitve naj se določi v skladu s panožno kolektivno pogodbo, pri
delitvi pa so izključeni člani uprave, vodilni delavci in tisti, ki
nimajo neposrednega stika z izvajanjem igre. Ta del naj bi se
podrobneje določil s splošnimi akti igralnic. Pri tem pa je
treba poudariti, da bi moral imeti tudi del plače iz napitnin
status -redne« plače, od katere bi bili plačani vsi davki in
prispevki in ki bi bila podlaga za priznavanje določenih pravic
na področju socialnega varstva.
4. Prirejanje določenih Iger na Igralnih avtomatih zunaj Igralnic
Glede prirejanja posebnih iger na srečo je v veljavnem zakonu
postavljeno načelo, da se lahko te igre prirejajo le v posebej
organiziranih igralnicah, vključno z igrami na igralnih avtomatih.
V zadnjih nekaj letih so se pri nas pogosto pojavile zahteve,
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da naj bi se del posebnih iger na srečo, in sicer igre na
igralnih avtomatih, prirejal tudi izven igralnic v posebej prirejenih igralnih salonih ali v drugih gostinskih oziroma zabaviščnih prostorih. Po teh predlogih naj bi bil organizator
takšnih iger na igralnih avtomatih katerikoli nosilec opravljanja gostinske oziroma zabaviščne dejavnosti, če bi seveda
izpolnjeval predpisane zakonske pogoje. Takšen koncept prirejanja iger na igralnih avtomatih je uveljavljen v Republiki
Hrvaški in delno tudi v Avstriji. Po hrvaškem zakonu se lahko
posebne igre na srečo na igralnih avtomatih prirejajo v ustreznih poslovnih prostorih pravnih in fizičnih oseb s področja
gostinstva in turizma. V Avstriji pa so takšne igre na igralnih
avtomatih zunaj igralnic dovoljene le v treh deželah, s to
omejitvijo, da je lahko najvišji posamični vložek vreden 5 ATS
in da lahko najvišji možni dobitek znaša 200 ATS.
Igre na igralnih avtomatih so se v zadnjem času močno
razširile v številnih evropskih državah. Zlasti močno prodirajo
v vzhodnoevropske države, kjer so bile doslej v celoti prepovedane. Pri tem so igre na igralnih avtomatih, ki se lahko
prirejajo zunaj igralnic, podrobno regulirane in strogo nadzorovane. V nekaterih evropskih državah pa so igre na igralnih
avtomatih sploh prepovedane ali so dovoljene le v igralnicah
(na primer v Italiji in Franciji).
Igre na igralnih avtomatih so se v zadnjih letih močno razširile
tudi v naši republiki po številnih gostinskih in zabaviščnih
lokalih, zato je v mesecu juliju 1993 Državni zbor sprejel
zakon o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na
igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse na
igralne avtomate (Uradni list RS, št. 47/93), ki dopušča, da se
lahko določene igre na igralnih avtomatih (z omejenim najvišjim vložkom) prirejajo tudi zunaj igralnic v ustreznih gostinskih, zabaviščnih in drugih podobnih prostorih prirediteljev,
in sicer na podlagi prijave davčnemu organu in proti plačilu
posebne takse.
Razprava ob prvi obravnavi predloga zakona o igrah na srečo
je takšno rešitev ponovno potrdila, obenem pa so se poslanci
zavzeli za uvedbo zelo restriktivnega režima prirejanja
z močno kontrolo, ki bo preprečevala možnost nastajanja
škodljivih družbenih pojavov. Zavzemali so se torej za pristop,
ki je razen v nekaterih izjemah pretežno uveljavljen po vsej
Evropi.
Glede na to predlagamo, da se lahko določene igre na igralnih avtomatih prirejajo tudi zunaj igralnic v ustreznih gostinskih in zabaviščnih prostorih ob naslednjih izhodiščih oziroma pogojih:
- za prirejanje takšnih iger bo potrebna prijava davčnemu
organu v kraju, kjer se igre prirejajo,
- iger na igralnih avtomatih se bodo lahko udeleževale le
osebe, ki so starejše od 18 let,
- dovoljene bodo le takšne igre, kjer bo postavljeno ustrezno
razmerje med vložkom in dobitkom
- igralni avtomati bodo morali ustrezati določenim tehničnim
standardom, za vsak avtomat bo potreben atest pooblaščene
kontrolne organizacije,
- igralni avtomati bodo morali imeti vgrajene posebne števce
oziroma merilce, ki bodo evidentirali potek iger - vplačila,
izplačila in ostanek.
Ureditev navedenih vprašanj in še nekaterih drugih zlasti
tehničnih elementov po našem mnenju ne sodi v zakon,
temveč se za njihovo ureditev daje pooblastilo ministru, pristojnemu za finance.
Prirejanje iger na igralnih avtomatih zunaj igralnic bo tudi
ustrezno obdavčeno. Prireditelji teh iger bodo najprej plačali
davek od prometa storitev po stopnji 20 % od prejetih vplačil,
razlika med vplačili in izplačili pa se bo vključevala v njihov
dobiček, ki bo obdavčen po posebnih predpisih (davek od
dobička ali dohodnina). Poleg tega pa predlagamo še
dodatno obremenitev te dejavnosti z uvedbo plačevanja
posebne takse, ki bi jo moral prireditelj takšnih iger zunaj
igralnic plačevati pavšalno ne glede na dobiček pri igrah.
S takšno posebno takso v pavšalnem znesku bi se lahko vsaj
deloma izognili različnim možnostim za izogibanje davčnim
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obveznostim z ustreznimi posegi v merilne tehnične naprave,
ki jih tudi najsodobnejša tehnologija ne more v celoti preprečiti.
Predlagamo, da se posebna taksa plačuje v pavšalnem znesku mesečno vnaprej. Ta znesek naj bi določila Vlada Republike Slovenije. Podrobnejši režim obračunavanja in plačevanja takse bo predpisal minister, pristojen za finance. Taksa
naj bi bila prihodek občinskega proračuna.
S. Nadzorstvo nad Izvajanjem zakona
Menimo, da mora država v tej zelo občutljivi dejavnosti uvesti
precej strožji režim nadzora. Tako pri poslovanju ne sme
dovoliti večje svobode, razen tiste, ki je nujna in potrebna za
opravljanje dejavnosti. To velja za klasične igre na srečo, ki jih
društva prirejajo občasno oziroma jih pooblaščene organizacije prirejajo trajno, in tudi za posebne igre na srečo v igralnicah. Zakon mora dati pristojnim nadzorstvenim organom
široka pooblastila za ukrepanje ob odkritih nepravilnostih.

Nadzor nad prirejanjem posebnih iger na srečo bo opravljal
davčni organ. Zakon bo dal pooblaščenim osebam tega
organa pravico, da smejo pri izvajanju kontrolnega postopka
pregledati poslovno dokumentacijo, poslovne prostore,
igralne naprave in drugo opremo, povezano z igrami na srečo.
Če bo pooblaščena oseba organa pri opravljanju nadzorstva
ugotovila, da se igre na srečo prirejajo v nasprotju z določbami tega zakona, izdanega dovoljenja oziroma koncesije ali
v nasprotju s sprejetimi pravili iger, bo lahko začasno prepovedala nadaljnje izvajanje teh iger. Pri igrah na igralne avtomate se bo ta ukrep realiziral z zasegom avtomata. Pritožba
zoper prvostopno odločitev upravnega organa o začasni prepovedi nadaljnjega prirejanja iger na srečo ne bo imela
učinka odložitve njene izvršitve.
6. Prehodni režim
V prehodnih določbah so določeni roki za uskladitev poslovanja prirediteljev in igralnic z določbami tega zakona.
t

»

»
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Predlog zakona o LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ, KI
PRIREJAJO IGRE NA SREČO - EPA 500 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 66. seji dne 26. januarja
1994 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ, KI PRIREJAJO IGRE NA SREČO,

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:

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa
12. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 29/101993 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije za februarsko zasedanje zbora in s tem umikamo
predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki
prirejajo igre na srečo, ki smo vam ga poslali z dopisom št.
470-01/93-5/2-8 z dne 27/1*1994.
Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Državnega zbora predlagamo, da se skrajša 30-dnevni rok za

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Evelina SMREKAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki prirejajo igre na srečo
na srečo (v nadaljevanju: igralnice), Republika Slovenija.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja lastninsko preoblikovanje podjetij, ki med
drugim prirejajo igre na srečo po Zakonu o igrah na srečo
(Uradni list SRS št. 32/80 in 29/86).
2. člen
Družbeni kapital po tem zakonu je družbeni kapital, kot ga
opredeljuje 3. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. I. RS št. 55/92, 7/93 in 31/93).
Delež družbenega kapitala, po tem zakonu, se ugotavlja po
stanju v sodnem registru oziroma v sodni register vloženih
konstitutivnih aktih podjetij.
Do konca revizijskega postopka po terr#zakonu se začasno
suspendirajo vse določbe obstoječih konstitutivnih aktov, ki
uvajajo neenako ekonomsko vrednost delnic ali uvajajo
neenakopravnost posameznih delničarjev.
II. LOTERIJA SLOVENIJE
3. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona postane lastnik družbenega
kapitala Loterije Slovenije po tem zakonu Republika Slovenija.
Sklad RS za razvoj v imenu in za račun Republike Slovenije
pripravi statut delniške družbe, izvede registracijo in izda
navadne delnice za celotni družbeni kapital.
Sklad RS za razvoj prenese:
- 17% delnic na invalidske organizacije in na druge organizacije v skladu s 7. členom pravilnika o razporejanju loterijskih sredstev za socialno-humanitarne in športne dejavnosti
na posamezne organizacije;
- 3% delnic na Športno zvezo Slovenije in Športne zveze
občin, oboje v skladu s pravilnikom o razporejanju loterijskih
sredstev za socialno-humanitarne in športne organizacije.
III. POSEBNE IGRE NA SREČO
4. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona postane lastnik družbenega
kapitala po tem zakonu v podjetjih, ki prirejajo posebne igre
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Če je igralnica že organizirana kot delniška družba, postane
Republika Slovenija po tem zakonu lastnik paketa delnic, ki je
v družbeni lastnini.
Če je igralnica že organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, postane Republika Slovenija po tem zakonu lastnik
poslovnega deleža, ki je v družbeni lastnini. Sklad RS za
razvoj v imenu in za račun Republike Slovenije takoj pripravi
preoblikovanje v delniško družbo, ostali družbeniki pa se
takšnemu preoblikovanju ne morejo upreti.
Če je igralnica organizirana kot družbeno podjetje s p.o.,
Sklad RS za razvoj v imenu in za račun Republike Slovenije
pripravi statut delniške družbe in izvede registracijo, Republika Slovenija pa prevzame vse delnice.
5. člen
Pravna oseba, ki ima v aktivi sredstva, ki so potrebna za
prirejanje posebnih iger na srečo (objekte in stvari) lahko ta
sredstva izjemoma izloči in sicer s sklepom organa upravljanja, najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona.
V primeru izločitve sredstev po tem členu se šteje, da je
postala lastnik izločenih sredstev Republika Slovenija z dnem
uveljavitve tega zakona.
Do ustanovitve in nadaljevanja opravljanja dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo v novi igralnici, opravlja dejavnost
posebnih iger na srečo v imenu in za račun Republike Slovenije pravna oseba iz prvega odstavka tega člena.
Vse aktivnosti, potrebne za ustanovitev in registracijo nove
igralnice, izvede Sklad RS za razvoj.
6. člen
Pravna oseba, ki ima v aktivi lastniško naložbo v igralnici,
lahko v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona s sklepom
organa upravljanja to naložbo izloči.
V primeru izločitve lastniške naložbe po prvem odstavku tega
člena se šteje, da je postala Republika Slovenija lastnik teh
delnic oziroma poslovnega deleža z dnem uveljavitve tega
zakona.
V primeru, da se podjetje v roku iz prvega odstavka tega člena
ne odloči za izločitev lastniške naložbe v igralnici, Republika
poročevalec

Slovenija za čas do uskladitve z določili Zakona o igrah na
srečo (v nadaljevnaju: sistemski zakon) imenuje v skupščino
igralnice predstavnika Republike Slovenije, ki ima pooblastila
iz 11. člena tega zakona, ne glede na obstoj ali višino kapitalskega deleža Republike Slovenije v osnovnem kapitalu igralnice.
7. člen
Pravna oseba, ki je izločila sredstva po 5. in 6. členu tega
zakona, se lastninsko preoblikuje pod pogoji in na način,
določen v Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Izločitve po 5. in 6. členu tega zakona se opravijo po knjigovodski vrednosti in po predhodnem soglasju Službe družbenega knjigovodstva in Agencije Republike Slovenije za privatizacijo in prestrukturiranje.
IV. REVIZIJA
8. člen
V podjetjih, katerih dejavnosti je prirejanje iger na srečo,
revizijski organ opravi revidiranje dosedanjega lastninskega
preoblikovanja po določbah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93, če ni v tem
zakonu drugače določeno.
9. člen
Za pravilno izkazovanje knjigovodske vrednosti družbenega
kapitala po stanju na dan 31. 12. 1993 naloži revizijski organ
tudi naslednje ukrepe:
- zmanjšajo se knjigovodsko izkazani lastniški deleži zaposlenih, drugih fizičnih in pravnih oseb, pridobljeni na podlagi
delitve dobička in razporeditve revalorizacijskih rezerv in se
za enak znesćk poveča družbeni kapital, če so bili pridobljeni
v nasprotju z veljavno zakonodajo ob njihovem nastanku;
- vzpostavijo se terjatve v revalorizirani višini do prejemnikov
donosov na lastniške deleže iz delitve dobička in se za enak
znesek poveča družbeni kapital;
- zmanjšujejo se trajne vloge pravnih oseb, pridobljene na
podlagi brezplačnih prenosov družbenega kapitala podjetij, ki
opravljajo igralniško dejavnost in se za enak znesek poveča
njihov družbeni kapital;
- preostali lastniški deleži zaposlenih, drugih fizičnih in pravnih oseb se spremenijo v druge obveznosti podjetja do le-teh
in se obrestujejo z obrestno mero R+8%, če so bili pridobljeni
v nasprotju z veljavno zakonodajo ob njihovem nastanku;
- druge obveznosti podjetja iz četrte alinee se pobotajo
s terjatvami, vzpostavljenimi v revizijskem postopku v skladu
z veljavnimi predpisi;
- za znesek regresa, ki presega bruto plačo zaposlenega, se
vzpostavijo terjatve v revalorizirani višini do prejemnikov
regresa, če je bil regres izplačan oziroma se znižajo obveznosti podjetja do delavcev ali obveznosti podjetja za izdane
vrednostne papirje in se za enak znesek poveča družbeni
kapital.
10. člen
če je v postopku revizije s pravnomočno sodobno ugotovljen
dodaten družbeni kapital, postane z dnem pravnomočnosti
sodbe Republika Slovenija lastnik delnic, ki predstavljajo tako
ugotovljen kapital.
Dodaten družbeni kapital iz prejšnjega odstavka se lahko
Vzpostavi tudi brez pravnomočne sodbe, vendar morajo v tem
primeru s tem soglašati vsi delničarji, katerih pravice se zaradi
tega zmanjšajo. V tem primeru postane Republika Slovenija
lastnik navedenih delnic z dnem soglasja.
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Revizijski postopek se šteje za končanega z dnem zadnjema
soglasja.
V. URESNIČEVANJE PRAVIC DELNIČARJEV V ZADEVAH
DRUŽBE
11. člen
Organ upravljanja delniških družb, nastalih po tem zakonu, je
skupščina. Predstavnika Republike Slovenije v skupščini imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za
finance. Vsak sklep skupščine je veljaven le s soglasjem tega
predstavnika.
Na prvi skupščini delniške družbe, ki se mora sklicati in izvesti
najkasneje v roku 30 dni po imenovanju predstavnika Republike Slovenije, skupščina imenuje novo upravo, stari upravi
pa s tem dnem prenehajo pooblastila. Skupščino lahko skliče
tudi predstavnik Republike Slovenije.
Do imenovanja nove uprave opravlja funkcijo uprave predstavnik Republike Slovenije iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
Delniške družbe, na katerih se nanaša ta zakon, dokončanja
revizijskega postopka ne smejo izplačevati dividend in lastnikom ne smejo priznavati nobenih posebnih ugodnosti.
Lastniki delnic delniških družb, na katera se nanaša ta zakon,
do pravnomočnosti odločbe o reviziji se smejo razpolagati
z delnicami, ki so v njihovi lasti.
Dobički se do končanja revizijskega postopka in uskladitve
z zakonom o igrah na srečo knjigovodsko vodijo le kot nerazporejeni dobički, ali pa se razporedijo v rezerve.
Po koncu revizije in uskladitvi s sistemskim zakonom, se
nerazporejeni dobički razporedijo glede na lastništvo delnic,
ugotovljeno v revizijskem postopku.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Podjetja, na katera se nanaša ta zakon, se uskladijo z določbami sistemskega zakona v šestih mesecih od končanega
revizijskega postopka.
Od uveljavitve tega zakona do organiziranja delniške družbe
po 4. členu tega zakona so neveljavni vsi sklepi organov
upravljanja podjetij - igralnic. Uprava lahko sprejema le
sklepe, ki so nujni za normalno opravljanje dejavnosti in bi
njihova opustitev lahko povzročila večjo gospodarsko škodo.
Za kršitev so vsi člani uprave solidarno odškodninsko odgovorni Republiki Sloveniji.
14. člen
Republika Slovenija proda ali prenese delnice, ki jih pridobi
na podlagi tega zakona, na način in po postopku, ki ga na
predlog Sklada RS za razvoj sprejme Vlada Republike Slovenije.
Prodajo delnic iz prvega odstavka tega člena izvede v imenu
in za račun Republike Slovenije Sklad RS za razvoj.
15. člen
Za lastninsko preoblikovanje po tem zakonu se uporabljajo
določbe zakona o gospodarskih družbah, če s tem zakonom
ni drugače določeno.
16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji dne 29. 10.
1993 ob prvi obravnavi predloga zakona o igrah na srečo
sprejel sklep, po katerem naj Vlada Republike Slovenije Iz
zakona, ki bo uredil sistem prirejanja iger na srečo izloči
poglavje o lastninskem preoblikovanju obstoječih podjetij, ki
prirejajo igre na srečo in ga uredi v posebnem zakonu.
Na podlagi stališč Državnega zbora naj bi bila s predloženim
zakonom dosežena predvsem naslednja dva namena:
- olastninjenje družbenega kapitala v podjetjih, ki prirejajo
igre na srečo,
- začasno, do konca revizijskega postopka omejiti upravljalske pravice delničarjev (družbenikov) v vseh podjetjih, ki
prirejajo igre na srečo, ne glede na delež družbenega kapitala
v teh podjetjih.
Pri oblikovanju predloga zakona je predlagatelj izhajal iz
naslednjih predpostavk:
- Družbeni kapital se podržavi. Družbeni kapital je definiran
tako kot v zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Uradni list RS št. 55/91, 7/93 in 31/93). Vrednosti družbenega
kapitala ni potrebno ugotavljati, ker se celotni kapital podržavi in se ne prodaja. Za kasnejše prodaje in prenose delnic
bo potrebno določiti vrednost delnic.
- V vseh igralnicah se opravi revizija predhodnih lastninjenj.
V revizijskem postopku SDK ugotavlja pravilno izkazovanje
knjigovodske višine družbenega kapitala na dan 31. 12. 1993.
- Dodatni družbeni kapital, ki se ugotovi in vzpostavi v revizijskem postopku se prav tako podržavi. Dodaten družbeni
kapital se lahko ugotovi le s pravnomočno sodbo ali s soglasjem vseh prizadetih delničarjev.
Podržavljen družbeni kapital se kasneje proda ali prenese na
način, ki ga določi vlada Republike Slovenije. Določen del
delnic loterije se razdeli določenim upravičencem že s tem
zakonom. Upravičenci in njihov formalni status sicer še niso
definirani, predlagatelj se je pri opredeljevanju ustrezne rešitve oprl na pravilnik o razporejanju loterijskih sredstev za
socialno - humanitarne in športne dejavnosti na posamezne
organizacije, z dne 23. 7. 1991.
- Vsa podjetja, ki prirejajo posebne igre na srečo se organizirajo kot delniške družbe. Nekatera podjetja so še organizirana
kot družbena podjetja p. o., zato v tej pravnoorganizacijski
obliki podržavljenje ni mogoče.
- Organ upravljanja je skupščina. Sklepi skupščine so veljavni
le s soglasjem predstavnika Republike Slovenije, ne glede na

30

lastništvo delnic. Stara uprava se razreši, za imenovanje nove
uprave je potrebno soglasje predstavnika Republike Slovenije, ne glede na lastništvo delnic. Delež družbenega kapitala
je v večini obstoječih igralnic sporen. Z dnem uveljavitve tega
zakona se podržavi le nesporen del. Za čas do konca revizije
je potrebno preprečiti nadaljnjo oškodovanje družbenega
kapitala. Za vse odločitve organov upravljanja je zato
potrebno soglasje predstavnika Republike Slovenije.
- Družbeni kapital se podržavi takoj. Nova uprava se imenuje
nemudoma. V tem delu se ta osnutek razlikuje od ureditve po
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, ker lastnik
celotnega družbenega kapitala postane Republika Slovenija.
- Deli podjetja se lahko izločijo in se lastninijo po splošnih
pravilih zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, vendar
le tisti deli, ki nesporno nimajo nobene zveze z igralniško
dejavnostjo in niso pomembni v postopku revizije. Delov
podjetja, ki so ekonomsko odvisni od igralniške dejavnosti ni
mogoče izločiti. Za izločitev je potrebno soglasje Agencije RS
za prestrukturiranje in privatizacijo in Službe družbenega
knjigovodstva. Pravnoformalno se izločitev opravi tako, da se
izloči del podjetja, ki prireja igre na srečo, preostanek pa se
lastnini po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij,
možna je tudi izločitev kapitalskih naložb v igralnico. Lastnik
tako izločenih delnic ali poslovnih deležev postane Republika
Slovenija. Tudi v tem primeru je potrebno soglasje Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo in Službe družbenega
knjigovodstva. Namen soglasja Službe družbenega knjigovodstva je preprečiti izogibanje reviziji in morebitni ugotovitvi
oškodovanja družbenega premoženja, Agencija pa da
soglasje na izločitev zaradi zagotovitve varstva upnikov in
ekonomske smotrnosti.
- Začasno, do konca revizijskega postopka, se suspendirajo
določbe konstitutivnih aktov, ki uvajajo neenako ekonomsko
vrednost delnic in ki postavljajo določene vrste delničarjev
v neenak položaj. Na ta način se ne posega v ustavno varovano zasebno lastnino. Začasno se le suspendirajo sporne
določbe konstitutivnih aktov, ki favorizirajo eno skupino delničarjev na račun delničarjev, ki so postali lastniki delnic, ki
so prej pripadale družbenemu kapitalu. Prav tako je do konca
revizijskega postopka prepovedano izplačevanje dividend.
- Uskladitev s sistemskim zakonom. Po koncu revizijskega
postopka se bodo morale vse igralnice v roku 6 mesecev
uskladiti z določbami sistemskega zakona. Po sistemskem
zakonu fizične osebe ne bodo smele bitiydelničarji igralnic,
zato jih bodo verjetno morali odsvojiti v roku za uskladitev.
Pogoje in način prilagoditve bo določil sistemski zakon o prehodnih določbah.
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Predlog zakona o SAMOUPRAVNIH NARODNIH SKUPNOSTIH
- EPA 365 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 66. seji dne 26. januarja
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SAMOUPRAVNIH NARODNIH
SKUPNOSTIH,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč
in sklepov 15. seje Državnega zbora z dne 2/12-1993, 174.
in 187. 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 bo kot njen predstavnik na sejah Državnega
zbora in delovnih telesih sodeloval:
- Peter WINKLER, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti.

Predlog zakona o samoupravnih narodnih skupnostih
I. SPLOŠNI DOLOČBI

5. člen
1. člen

Za uresničevanje posebnih pravic, ki jih zagotavlja ustava
Republike Slovenije, za uveljavljanje svojih potreb in interesov in za organizirano sodelovanje pri javnih zadevah ustanovijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti na
območjih, kjer avtohtono živijo, samoupravne narodne skupnosti.
2. člen
Samoupravne narodne skupnosti so osebe javnega prava.

Samoupravne narodne skupnosti sodelujejo s predstavniki
narodnih skupnosti, izvoljenimi v organe lokalnih samoupravnih skupnosti in državni zbor, z organi samoupravnih lokalnih
skupnosti in državnimi organi.
III. ORGANIZIRANOST
6. člen
Pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki
avtohtono živijo na narodnostno mešanih območjih, ustanovijo občinske samoupravne narodne skupnosti.
7. člen

II. NALOGE SAMOUPRAVNIH NARODNIH SKUPNOSTI
3. člen
Samoupravne narodne skupnosti opravljajo naslednje naloge:
- v skladu z ustavo in zakonom samostojno odločajo o vseh
vprašanjih iz svoje pristojnosti;
- v skladu z zakonom dajejo soglasje k zadevam, ki se
nanašajo na varstvo posebnih pravic narodnih skupnosti,
o katerih odločajo skupaj z organi lokalnih samoupravnih
skupnosti;
- obravnavajo in proučujejo vprašanja, ki zadevajo položaj
narodnih skupnosti, sprejemajo stališča in dajejo predloge ter
pobude pristojnim organom;
- spodbujajo in organizirajo dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju narodne identitete pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti;
4. člen
Samoupravne narodne skupnosti uresničujejo naloge iz
prejšnjega člena s tem, da:
- spodbujajo in organizirajo kulturne, raziskovalne, inforamtivne, založniške in gospodarske dejavnosti za razvoj narodnih skupnosti;
- ustanavljajo organizacije in javne zavode;
- spremljajo in spodbujajo razvoj vzgoje in izobraževanja za
pripadnike narodnih skupnosti in v skladu z zakonom sodelujejo pri načrtovanju in organiziranju vzgojnoizobraževalnega
dela in pri pripravi vzgojnoizobraževalnih programov:
- razvijajo stike z matičnim narodom, pripadniki narodnih
skupnosti v drugih državah in z mednarodnimi organizacijami;
- v skladu z zakonom opravljajo naloge iz državne pristojnosti;
- opravljajo druge naloge v skladu s statutom.
poročevalec

Najvišji organ občinske samoupravne narodne skupnosti je
Svet samoupravne narodne skupnosti, ki ga izvolijo pripadniki narodne skupnosti na neposrednih volitvah.
8. člen
Pravico voliti in biti voljen za člana Sveta občinske samoupravne narodne skupnosti imajo pripadniki narodne skupnosti, ki imajo volilno pravico in so evidentirani s posebnim
občinskim volilnim imenikom občanov pripadnikov narodne
skupnosti.
Volitve v Svet občinske samoupravne narodne skupnosti se
opravijo hkrati z volitvami v organe samoupravnih lokalnih
skupnosti. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe zakona
o lokalnih volitvah.
9. člen
Občinske samoupravne narodne skupnosti se povezujejo
v pokrajinsko italijansko oz. madžarsko narodno skupnost, ki
predstavlja italijansko oz. madžarsko narodno skupnost
v Republiki Sloveniji.
Najvišji organ pokrajinske samoupravne narodne skupnosti je
Svet samoupravne narodne skupnosti.
10. člen
Svet samoupravne narodne skupnosti v okviru svojih pristojnosti
- sprejema statut in druge akte samoupravne narodne skupnosti,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun,
- v skladu s statutom voli delovna telesa in imenuje funkcionarje samoupravne narodne skupnosti,
- opravlja druge naloge v skladu s statutom.
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11. člen
S statutom samoupravne narodne skupnosti se podrobneje
določijo naloge in pristojnosti samoupravne narodne skupnosti, organiziranost, način odločanja in način volitev v organe
samoupravnih narodnih skupnosti.
IV. RAZMERJE DO ORGANOV LOKALNIH SAMOUPRAVNIH
SKUPNOSTI
12. člen
Samoupravne narodne skupnosti dajejo lokalnim samoupravnim skupnostim predloge, pobude in mnenja o zadevah, ki se
nanašajo na položaj narodnih skupnosti in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih območij.
Organi samoupravnih lokalnih skupnosti morajo obravnavati
pobude iz prejšnjega odstavka in se do njih opredeliti.
13. člen
Predstavniki narodne skupnosti, izvoljeni v svete lokalnih
skupnosti, morajo pred odločitvijo o soglasju k zadevam, ki se
nanašajo na posebne pravice pripadnikov narodnih skupnosti, pridobiti soglasje samoupravnih narodnih skupnosti.
14. člen
Lokalne skupnosti morajo samoupravcni narodni skupnosti
zagotoviti nujno potrebne prostore in druge materialne možnosti za delo. •
V. RAZMERJE DO DRŽAVNIH ORGANOV
15. člen
Samoupravne narodne skupnosti dajejo državnemu zboru,
vladi in drugim državnim organom predloge, pobude in mnenja o vseh zadevah iz svoje pristojnosti.
Kadar državni organi odločajo o zadevah, ki se nanašajo na
položaj pripadnikov narodnih skupnosti, morajo predhodno
pridobiti mnenje samoupravnih narodnih skupnosti.
VI. STIKI Z MATIČNIM NARODOM IN NARODNIMI
SKUPNOSTMI V DRUGIH DRŽAVAH

skupnosti
jami.

v drugih državah in z mednarodnimi organizaci17. člen

Pri pripravi meddržavnih sporazumov, ki se nanašajo na položaj narodnih skupnosti in varstvo njihovih pravic, sodelujejo
tudi predstavniki samoupravnih narodnih skupnosti.
VII. FINANCIRANJE
18. člen
Sredstva za delovanje občinskih samoupravnih narodnih
skupnosti se zagotavljajo iz proračuna občine, sredstva za
delovanje pokrajinske samoupravne narodne skupnosti italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti pa iz proračuna Republike Slovenije.
Sredstva za delovanje organizacij in javnih zavodov, ki delujejo za potrebe narodnih skupnosti, se v skladu z zakonom
zagotavljajo iz sredstev samoupravnih lokalnih skupnosti, iz
proračuna Republike Slovenije in iz drugih virov.
VIII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Sklep o razpisu prvih volitev v svet občinske samoupravne
narodne skupnosti in sklep o številu članov sveta sprejmejo
dosedanje občinske samoupravne skupnosti italijanske in
madžarske narodnosti za območje dosedanjih občin.
20. člen
Samoupravne narodne skupnosti se organizirajo in prilagodijo svoje delovanje določbam tega zakona najpozneje
v šestih mesecih po prvih volitvah v organe samoupravnih
lokalnih skuposti.
20. člen
Samoupravne narodne skupnosti se organizirajo in prilagodijo svoje delovanje določbam tega zakona najpozneje
v šestih mesecih po prvih volitvah v organe samoupravnih
lokalnih skupnosti.

16. člen

21. člen

Samoupravne narodne skupnosti sodelujejo z matičnima
narodoma in njunima državama, s pripadniki narodnih

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 15. seji 2. 12. 1993
nizacija manjšine) in Svet samoupravne narodne skupnosti
opravil prvo obravnavo predloga zakona o samoupravnih
(najvišji organ organizacije).
narpdnih skupnostih in ga sprejel ter naročil predlagatelju, da
ga dopolni v skladu s stališči in sklepi, sprejetimi ob prvi
Predlagatelj ni mogel sprejeti stališča državnega zbora, naj
zakon predvidi, v katerih primerih lahko državni organ ali
obravnavi zakona.
organ lokalne samouprave zavrne predlog oz. uresničevanje
V predlogu zakona za drugo obravnavo so upoštevani sklepi
sklepa samoupravnih narodnih skupnosti, pač pa je v 12.
in stališča državnega zbora in pripombe Sekretariata za zakočlenu dodana obveznost, da organi samoupravnih lokalnih
skupnosti obvezno obravnavajo pobude in predloge samounodajo in pravne zadeve državnega zbora Republike Slovenije. Besedilo predloga zakona se razlikuje od besedila, predpravnih narodnih skupnosti in se do njih opredelijo.
loženega v prvo obravnavo zlasti v naslednjem:
13. člen predloga zakona, ki se nanaša na soglasje k zadevam,
1. člen je dopolnjen v skladu s stališči državnega zbora, naj bo
ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov narodnih
iz splošnih določb razvidno, da samoupravne narodne skupskupnosti, je usklajen z 39. členom zakona o lokalni samounosti ustanavljajo pripadniki narodne skupnosti za uresničepravi.
vanje svojih pravic, za uveljavljanje svojih potreb in interesov
in za organizirano sodelovanje v javnih zadevah.
Predlagatelj je ponovno proučil stališče državnega zbora do
16. člena, ki se nanaša na sodelovanje narodnih skupnosti
Predlagatelj je proučil določbo o vpisu samoupravnih narodz matičnima državama in narodnimi skupnostmi v drugih
nih skupnosti v sodni register in jo v skladu s pripombami,
državah in ocenil, da predlagana formulacija zagotavlja
narodnim skupnostim najširše možnosti za avtonomno razvidanimi na seji zbora in matičnega delovnega telesa izpustil,
ker je ocenil, da ni potrebna.
janje stikov, ki jim jih jamči ustava in da bi dodatne določbe
lahko pomenile predvsem omejevanje teh pravic.
Predlagatelj je sledil stališčem državnega zbora in naloge
samoupravnih narodnih skupnosti opredelil tako, da so najPoglavje o financiranju (18. člen) je dopolnjeno s tem, da
prej v 3. členu predstavljene njihove globalne naloge, v 4.
predlog zakona razmejuje odgovornost za financiranje narodčlenu pa tiste, ki prispevajo k uresničitvi nalog iz 3. člena.
nih skupnosti tako, da občinsko samoupravno narodno skupnost financira* občina, pokrajinsko pa proračun Republike
Konkretne pristojnosti in obveznosti samoupravnih narodnih
Slovenije. Menimo, da je s tem zagotovljena večja povezanost
skupnosti, ki se nanašajo na njihovo sodelovanje pri javnih
zadevah, imenovanje predstavnikov v svete javnih zavodov in
občinske samoupravne narodne skupnosti in občine, če pa
druge naloge določajo veljavni zakoni s posameznih področij
bo ta obveznost predstavljala večjo obremenitev za občino,
(vzgoje in izobraževanja, kulture, informiranja, zakon o evipa zakon o loklanih skupnostih zagotavlja možnost, da se
denci volilne pravice, zakon o volitvah v državni zbor, zakon
pokrije v okviru sredstev za izravnavo, ki jih bo zagotavljal
o lokalnih skupnostih itd.), zato bi njihovo podrobno naštevproračun Rpeublike Slovenije. Zakon o financiranju občin, ki
nje pomenilo podvajanje zakonskih norm.
ga bo predložila vlada, bo v svojih določbah upošteval tudi
dodatne obremenitve, ki jih imajo občine na narodnostno
V poglavju o organiziranosti samoupravnih narodnih skupnomešanih območjih.
sti je predlagatelj upošteval stališče, naj zakon določi pristojnosti Sveta samoupravne narodne skupnosti, zato so v 10.
Predlagatelj ni mogel v celoti upoštevati stališča državnega
členu naštete okvirne naloge in pristojnosti Sveta samouzbora, naj se v zakon vnese določilo, ki zavezuje občine za
pravne narodne skupnosti, vendar samo v takem obsegu, kot
ohranjanje narodnih značilnosti narodnostno mešanih obmoje nujno potrebno za enotno organiziranost samoupravnih
čij, ker meni, da to ni materija tega zakona, vendar je sledil
narodnih skupnosti. Vsa druga vprašanja, ki zadevajo razmejipobudi in v 12. členu dodal besedilo, ki še posebej obravnava
tev pristojnosti in nalog med občinsko in pokrajinsko samouta vidik sodelovanja samoupravnih narodnih skupnosti in
občinskih svetov.
pravno narodno skupnostjo, njuno notranjo organiziranost,
način sprejemanja odločitev in volitev organov skupnosti pa
je po mnenju predlagatelja treba prepustiti njihovim avtonomPredlagatelj ni mogel v celoti upoštevati stališča, naj ta zakon
nim odločitvam, ki bodo zapisane v statutih samoupravnih
predvidi imenovanje predstavnikov narodnih skupnosti v vseh
narodnih skupnosti.
tistih institucijah, ki se ukvarjajo z vprašanji, ki zadevajo tudi
narodne skupnosti. Sodelovanje predstavnikov narodnih
skupnosti v svetih javnih zavodov je določeno z zakoni s posaPredlagatelj je terminološko jasneje razmejil pojme narodna
meznih področij oz. z ustanovitvenimi akti.
skupnost (manjšina), samoupravna narodna skupnost (orga-
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Predlog zakona o ORGANIZIRANJU NA PODROČJU KULTURE
- EPA 510 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 66. seji dne 26. januarja
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ORGANIZIRANJU IN FINANCIRANJU NA PODROČJU KULTURE,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in
na podlagi sklepa Državnega zbora z dne 30/11-1993, ki ga
je sprejel ob obravnavi predloga zakona o nacionalni
produktivni kinematografiji - prva obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- Sergej PELHAN, minister za kulturo,
- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
kulturo.

Predlog zakona o organiziranju na področju kulture
UVOD
I. OCENA STANJA
Z novo ustavno ureditvijo Republike Slovenije je bil opuščen
samoupravni sistem, posebna vloga in položaj družbenopolitičnih organizacij, družbena lastnina in ekskluifvnost družbenih pravnih oseb glede opravljanja dejavnosti posebnega
družbenega pomena.
Ker so bili vse to temelji zakonodajne ureditve na področju
kulture, je ta postala v novih družbenopolitičnih razmerah
tujek. Kljub temu je zakonodajalec ni razveljavil, ker bi sicer
prišlo do pravne praznine. Z Ustavnim zakonom za izvedbo
ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi Republike Slovenije (Ur. I. SRS št. 32/89) je le prenesel naloge samoupravnih
interesnih skupnosti na republiške oziroma občinske izvršne
svete, za samo uskladitev dotedanje zakonodaje z novo
ustavo pa je določil rok, ki se je iztekel konec prejšnjega leta.
Ti zakoni so na področju kulture naslednji:
- Zakon o založništvu
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju
kulturnih vrednot
- Zakon o naravni in kulturni dediščini
- Zakon o samostojnih kulturnih delavcih
- Zakon o obveznem pošiljanju tiskov
Skupne značilnosti zakonov na področju kulture, ki še niso
usklajeni z novo ustavo, so:
- da je strokovni del zakonske ureditve, to je tisti, ki ureja
same dejavnosti, težil k upoštevanju mednarodnih strokovnih
standardov in ga je s tega vidika možno le nadgraditi, v nobenem primeru pa ne izničiti;
- da pa sicer ti zakoni opredeljujejo kulturne dejavnosti
v celoti kot dejavnosti posebnega družbenega pomena in jih
zato poskušajo v celoti normirati ter podrediti vplivu države
tako, da:
1. uvajajo v zakone kulturnopolitične deklaracije, zaradi česar
je sistem nekonsistenten in neučinkovit tudi v delu, kjer ni
vezan na družbenopolitično ureditev;
2. prenormirajo sistem upravljanja in vodenja v kulturnih
ustanovah s ciljem obvladovati ustvarjalne procese, kar je
pripeljalo do uravnilovke pri obravnavanju posameznih kulturnih ustanov ne glede na njihovo vlogo in položaj ter s tem
do precejšnje okostenelosti, rigidnosti in dezorganizacije; '
- da zato zaupajo in nalagajo izvajanje kulturnih dejavnosti
zgolj družbenim pravnim osebam oziroma družbeni (sedaj
javni) sferi, kar je pripeljalo do sedanjega stanja, ko je kultura,
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razen na področju filma in založništva, takorekoč v celoti
institucionalizirana.
Glede na to, da to ne pomeni le javnega financiranja, ampak
tudi odločujoč vpliv države na vodenje in upravljanje, gre za
nekakšno obliko »podržavljanja« kulture.
Tako stanje je še potenciral Zakon o zavodih, ki je ex lege
preobrazil vse dotedanje delovne organizacije na področju
kulture v zavode in spremenil »njihovo« družbeno lastnino
v javno lastnino. Hkrati je določil, da, dokler ne bodo z novo
področno zakonodajo definirane javne službe, veljajo za take
vse dejavnosti, ki so s področno zakonodajo opredeljene kot
dejavnosti posebnega družbenega pomena.
Ta zakonska rešitev je bila sprejeta izrecno kot začasna in je
bila namenjena samo temu, da se ohrani obstoječe stanje kot
celota, dokler ne bo sprejeta nova zakonodajna ureditev na
področju kulture;
- da temeljijo na načelu odmiranja države, ki pa ga izvedejo
zgolj kot prenos funkcij na samoupravne interesne skupnosti,
kar je pripeljalo do paralelnega oziroma dvotirnega sistema,
nikoli pa ni bilo konsistentno razčiščeno, kdaj gre za zadeve
splošnega pomena in kdaj za zadeve skupnega pomena. Zgolj
z ukinitvijo kulturnih skupnosti seveda teh problemov nismo
rešili;
- da pa so hkrati ti zakoni prav zaradi samoupravnega
sistema omogočili strokovni javnosti uveljavljanje stroke pri
kulturnopolitičnih odločitvah in tako bistveno korigirali sicer
socrealistični sistem enopartijske vladavine. S tem so vzpostavili stanje, ko ni več sprejemljivo, da bi sedaj pluralistična
politika v imenu parlamentarne demokracije neposredno
posegala v kulturne vsebine.
Do predvidene uskladitve navedene zakonodaje na področju
kulture doslej ni prišlo, vendar pa so nekateri drugi zakoni že
posegli tudi na to področje. Ker je področna zakonodaja
ostala formalno v veljavi, je to povzročilo nekonsistentnost
sistemske ureditve do te mere, da je ogroženo že tudi samo
izvajanje kulturnih dejavnosti. Zakoni, ki posegajo na
področje kulture, so:
1. Zakon o podjetjih
Zakon o podjetjih je kot prvi med njimi, že leta 1989 določil, da
se lahko preoblikujejo v podjetje tudi organizacije na
področju družbenih dejavnosti, če pretežni del dohodka
ustvarijo na trgu.
To možnost so izkoristile založbe, ki so sicer že vrsto let
opozarjale, da so pravzaprav prepuščene trgu, ki pa po drugi
strani nikoli niso prenehale pritiskati na državo z zahtevami za
ugodnejši položaj in državne subvencije.
poročevalec

Država je bila sicer formalni ustanovitelj večine teh založb,
vendar ni imela izdelane nobene strategije razvoja na
področju založništva. Zato ni bila sposobna v novih družbenopolitičnih razmerah redefinirati javnega interesa na tem
področju. V takem položaju ji ni preostalo drugega kot očitno
nemočno dopustiti to preobrazbo. S tem je država izgubila
tudi svoj vpliv na ohranjanje knjigotrške mreže v kulturni
funkciji.
V podjetja so se reorganizirali tudi kinematografi in distributerji, ki pa so v nasprotju z založniki ves čas terjali dialog
z državo. Opozarjali so, da ne morejo slediti razvojnim zahtevam področja doma in v tujini brez aktivne kulturne politike.
Zato so pričakovali, da bo država opredelila tisti segment
njihove dejavnosti, ki je v javnem interesu in ga zato ni
mogoče v celoti prepustiti tržnim zakonitostim. V ostalem pa
tudi oni zastopajo stališče, da gre za profitno dejavnost.
Vsi skupaj pa so z statusno preobrazbo v podjetje prehiteli
Zakon o zavodih. S tem so se izognili njegovi ureditvi, po
kateri so se dobro leto kasneje preostale delovne organizacije
na področju kulture avtomatično spremenile v zavode, družbena lastnina, s katero so upravljale, pa v javno lastnino.
Nesporno je, da takega avtomatizma založbe in kinematografi
zaradi svoje dejanske tržne usmerjenosti ne bi prenesli.
Enako nesporno pa je, da je bila nesprejemljiva tudi njihova
preobrazba v podjetja brez predhodne pridobitve soglasja
njihovih ustanoviteljev.
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- Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij

Opisano stanje delno korigira Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list Republike Slovenije št. 55/92, 7/93 in
31/93). Ta glede dejavnosti posebnega družbenega pomena (z
izrecno izjemo založništva!) ne nadaljuje koncepta Zakona
o podjetjih, ampak določa, da se za lastninjenje družbenih
Podjetij, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega
pomena, ta zakon ne uporablja, ker naj bi to uredila področna
zakonodaja, upoštevaje posebno naravo teh dejavnosti. S tem
je omogočil, da se v specialni ureditvi upošteva oziroma
poskrbi za javni interes za te dejavnosti. Seveda le, če in
kolikor se bo izkazalo, da je to utemeljeno.
3. Zakon o zavodih
Zakon o zavodih (Uradni list Republike Slovenije št.12/91) je
nadomestil Zakon o združenem delu in uredil statusna vprašanja zavodov ter preoblikoval dotedanje delovne organizacije na področju družbenih dejavnosti v zavode in »njihovo«
družbeno lastnino v javno lastnino.

kulture temeljila na policentričnem razvoju Slovenije in s tem
nalagala pravico ter dolžnost ustanavljanja kulturnih ustanov
načeloma občinam. Le kolikor je šlo za dejavnost, ki je pokrivala celo Slovenijo oziroma je bila pomembna za celo Slovenijo, je bila ustanovitelj Republika Slovenija.
V zaostrenih gospodarskih razmerah so začele občine zapostavljati financiranje kulturnih dejavnosti. Zato je republiški
proračun v imenu nacionalnega interesa za enakomeren razvoj kulturnih dejavnosti prevzel financiranje t.i. redne dejavnosti kulturnih ustanov (razen knjižničarstva in ljubiteljske
kulture).
Ta prevzem ni bil posledica nove kulturnopolitične usmeritve
niti opustitve koncepta policentričnega razvoja Slovenije,
ampak je pomenil le rešitev kulturnih ustanov pred finančnim
zlomom. Gre za potezo intervencijske narave, in ne za stalno
rešitev.
Seveda pa je potrebno to začasno rešitev čimprej nadomestiti
z ustrezno novo ureditvijo, saj je ločitev ustanoviteljstv? od
financiranja pripeljala do nevzdržnega stanja,
- ko je država prevzela finančne obveznosti, nima pa nobenega vpliva na upravljanje in vodenje izvajalca ali koruretno,
nima svojih predstavnikov v organu upravljanja in ne imenuje
direktorja zavoda,
- ko vse te pravice pripadajo občini, ki nima finančnih obveznosti in zato izgublja neposreden stik s problemi teh zavodov.
Nova ureditev je odvisna od vzpostavitve nove lokalne samouprave in s tem povezano vzpostavitvijo novih razmerij med
državo in lokalnimi skupnostmi.
3. Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o delovnih razmerjih je uredil tudi tiste zadeve na
področju delovnih razmerij, ki jih je prej urejal 2akon o združenem delu. Zaradi opustitve samoupravnega modela vodenja in upravljanja je nekatere pristojnosti, ki so jih imeli dotlej
samoupravni organi, prenesel na poslovodni organ. V tistih
kulturnih ustanovah, kjer je bila na podlagi zakonodaje za
področje kulture že prej poslovodna funkcija ločena od vodenja umetniškega procesa, se je bistveno okrepila vloga direktorja, kar je pripeljalo umetniškega vodjo v popolnoma podrejen položaj. Čeprav je predlog programa oblikoval samostojno in je ostal zanj tudi odgovoren, je bil pri njegovem
izvajanju - tudi pri delu, kjer gre za povsem umetniške
odločitve - v celoti odvisen od direktorja in njegovih na novo
pridobljenih pooblastil (npr.sprejemanja delavcev v delovno
razmerje, njihovega razporejanja, odločanja o posameznih
pravicah in dolžnostih delavcev ipd.)

S tem je nastavil temelje za novo ureditev. Ker pa je ostala
Področna zakonodaja v veljavi in se na področju kulture vse
doslej ni spremenila, je prišlo do številnih anomalij pri uveljavljanju ustanoviteljskih razmerij, financiranju iz javnih sredstev
'er upravljanju in vodenju zavodov.

Tudi Zakon o zavodih je uzakonil možnost delitve funkcije
poslovodenja od funkcije vodenja umetniškega procesa in
določil, da lahko vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja.

Zakon o zavodih določa, da zavod pridobiva sredstva za svoje
delo iz sredstev ustanovitelja.

Poslovodni organ odgovarja za poslovanje in zakonitost dela
zavoda. Odločitev o tem, ali bo tudi strokovno funkcijo opravljal poslovodni organ sam ali pa bo ta prenešena na strokovnega vodjo, je prepuščena ustanovitelju zavoda.

Vendar pa je v Sloveniji dejanski položaj na področju javnih
kulturnih zavodov tak, da je v večini javnih zavodov ustanovitelj občina, njihov financer pa republika.
Do tega stanja je prišlo zato, ker je zakonodaja na področju

Poročevalec

Vendar pa nekateri strokovni krogi zastopajo stališče, da bi
moral biti umetniški direktor kulturne ustanove s področja
ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot hkrati tudi
poslovodni organ.
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4. Zakon o denacionalizaciji
Zakon o denacionalizaciji je glede vračanja nacionaliziranih
nepremičnin, ki imajo status spomenika ali znamenitosti,
določil, da ovire za vračanje iz predpisov o varstvu naravne in
kulturne dediščine ne veljajo. Hkrati je določil, da nepremičnine ni mogoče vrniti, če je izvzeta iz pravnega prometa
oziroma na njej ni mogoče pridobiti lastninske pravice, ali če
služi za opravljanje javnih služb in bi bila z vračanjem v naravi
bistveno okrnjena možnost za opravljanje teh dejavnosti, ker
je ni mogoče nadomestiti z drugo nepremičnino, ali bi bila
nadomestitev povezana z nesorazmernimi stroški.
Medtem ko je zaradi posebne narave spomenikov in znamenitosti zakon določil, da o vračanju odloča Ministrstvo za kulturo in je s tem omogočil enotno izvajanje zakona, je na
področju kulturnih dejavnosti, ki se izvajajo v nacionaliziranih
nepremičninah, položaj drugačen. O tem, ali so podane ovire
za vračanje teh nepremičnin v naravi, namreč odločajo občine
same.
Ker Zakon o zavodih določa, da štejejo za javne službe vse
dejavnosti, ki so z zakoni določene kot dejavnosti posebnega
družbenega pomena in ker ti zakoni na področju kulture
določajo kot take takorekoč vse kulturne dejavnosti v celoti,
bi morala biti ta ovira za vračanje v naravi upoštevana v vseh
primerih. Presoja je tako vezana le na to, ali gre za nadomestiIjive prostore, ne da bi bili zato potrebni nesorazmerni stroški.
To tudi pomeni, da je v primeru vrnitve v naravi občina dolžna
zagotoviti nadomestne prostore pod enakimi pogoji.
Postavlja se vprašanje, ali se tega zavedajo vse občine. Razpršena pristojnost za vračanje bi namreč lahko pripeljala do
zelo različne prakse po Sloveniji. To bi lahko pomenilo, da
bodo določene občine ohranile prostorske pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti, druge pa bodo z vračanjem nepremičnin v naravi zmanjšale možnost za izvajanje svoje kulturne
politike v prihodnje. Država nima pravnega naslova, da bi v to
stanje posegla.
5. Drugi predpisi, ki posegajo na področje kulture
Poleg navedonih predpisov posegajo na področje kulture še
zlasti zakonodajo o avtorskih in njim sorodnih pravicah, zakonodajo o radiiu in televiziji, zakonodajo o izobraževanju, zakonodajo o varstvu okolja in urejanju prostora in davčna zakonodaja. Slodnja je bistvenega pomena za vzpostavitev neprofitnega sektorja, o čemer govori gradivo še posebej v nadaljevanju.
Ob sprojemu navedene zakonodaje se mora ustrezno upoštevati tudi kulturni vidik.
II. RAZPOREDITEV ZAKONSKE MATERIJE NA PODROČJU
KULTURE PO POSAMEZNIH ZAKONIH
Zakonodajna ureditev na področju kulture naj bi bila zajeta
v naslednje zakone:
Zakon o organiziranju in financiranju na področju kulture
Ta zakon naj bi urejal tisto zakonsko materijo, ki je skupna
vsem kulturnim dejavnostim in jo je zato utemeljeno urediti na
enem mestu. Če bi namreč začeli graditi sistem od posamičnega k splošnemu oziroma skupnemu (npr. zakon o gledališču, zakon o kinematografiji ipd.), bi to pripeljalo do ponavljanja ali pa do nekonsistentne ureditve na področju kulture
kot celote. Ker kultura pozna najmanj 14 področij, bi dobili
tako število zakonov, ki ga nima nobena država v svetu,
oziroma tako visoko stopnjo reguliranosti, ki je bila v preteklosti lastna kvečjemu totalitarnim sistemom.
Pri tem je očitno, da glede postopka in pristojnosti pri sprejemanju globalnih kulturnopolitičnih odločitev ne more biti
med področji kulture nobenih razlik (saj gre za skupen nacionalni kulturni program, skupno letno poročilo o izvajanju teh
dokumentov, enoten sistem financiranja kulturnih programov, en Svet za kulturo Republike Slovenije, eno Kulturniško
zbornico Slovenije, eno javno infrastrukturo na področju kulture, en razvid samostojnih umetnikov ipd.)
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Glede raznolikosti kulturnih dejavnosti pa velja, da ne gre l«ra
za raznolikost med posameznimi področji kulture, ampak tudijni
za raznolikost znotraj teh področij (npr. Cankarjev dom intip
občinski kulturni dom ali pa npr. Slovensko narodno gleda-nc
lišče in gledališče Glej ali Koreodrama, ali npr. Slovenska
filharmonija in Glasbena mladina Slovenije itd...), torej zavn
raznolikost, ki je ne bi mogli preseči niti s posamičnimipc
področnimi zakoni, saj vsako unificiranje, pa čeprav na speci-ja'
alni ravni, v tem delu zakonodaje odpade. Zato praviloma tujejn
zakonodajne ureditve v Zahodni Evropi področnih zakonovnc
(razen za področje varstva naravne in kulturne dediščine i%
knjižničarstva zaradi posebne narave predmeta teh dejavno-zr
sti) ne poznajo. Namesto tega imajo celo vrsto posamičnihnj
konkretnih aktov, s katerimi urejajo določeno kulturno ustain
novo oziroma institucijo, včasih tudi na nivoju zakona (npr.ne
Avstrijski filmski institut, Salzburški festival...). Zato moratjj
zakon o organiziranju in financiranju na področju kulturni
vzpostaviti različne mehanizme le do te mere in tako, da bcva
mogoče v vsakem specifičnem primeru na nivoju konkret'
nega pravnega akta uveljaviti rešitve, ki bodo ustrezale konZi
kretni kulturni ustanovi. Tako je temeljno načelo tega zakona,
da zagotovi minimalne pravne temelje za delovanje in poslo-Ti
vanje, pri čemer omogoča, da bodo specifike posameznice
kulturnih ustanov v celoti upoštevane v ustanovitvenem aktuS|<
in statutu kulturne ustanove.
Zi
tu
Ker gre za splošen zakon, bo lahko posebna zakonodaja za
posamezno področje stvari uredila drugače. Vendar pa bodop,
vsi drugi, ki jim bodo rešitve tega zakona zadoščale in taki, ki«t
nikoli niso imeli posebne zakonodaje, po tej poti kar najhitreje
prišli do novih, z ustavo usklajenih pravnih podlag.
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Zakon bo urejal:
vr

1. model oblikovanja in sprejemanja ter izvajanja kulturn(m
politike, upoštevaje delitev na zakonodajno, izvršilno oziromi
upravno ter sodno oblast;
||
3. model organiziranosti izvajalcev kulturnih dejavnosti:
. n3. sistem javnega financiranja posameznih programov ozi V!
roma projektov na področju kulture, ki so v javnem interesu
ne glede na status njihovega izvajalca;
u
ti
4. sistem organiziranosti neprofitnoga sektorja oziroma vzpO'
stavitev statusa neprofitne organiziranosti na področju kul «
ture.
b
P
Zakonsko urejanje kulture oziroma kulturnih dejavnosti ko'v.
takih je v demokratičnih državah zaradi narave področja ž«0
samo po sebi omejeno. Sistem oblikovanja in izvajanja kulg
turne politike se je v teh državah razvijal skozi tradicijo ^
pogojeno s specifičnim zgodovinskim razvojem določeneg*S|
okolja. V Sloveniji je stanje bistveno drugačno, saj je prišlo pc1d
drugi svetovni vojni do popolnoma drugačnega pristopa, ki n
normiral le kulturne politike, ampak tudi same kulturne dejaV'j
nosti. Te diskontinuitete ni mogoče sanirati brez nekih nado;
mestnih instrumentov. To pomeni, da je potrebno uzakoni'^
vsaj minimalne nove sistemske temelje, ki bodo posegli ^ ij
področje kulture le toliko, kolikor je to v javnem interesu. NJ £
enak način je potrebno kulturni vidik uveljaviti na drugi'' p
področjih javnega sektorja.
s>
Zato seveda ne gre za nov zakon o kulturi ali zakon o kultu''
nih dejavnostih, ampak le za zakon o organiziranju in financi' ^
ranju na področju kulture, kolikor je to v javnem interesu. *

Ta zakon naj bi nadomestil zakon o kulturnoumetniških dejav p
nostih in o posredovanju kulturnih vrednot, zakon o založni t;
štvu in zakon o samostojnih kulturnih delavcih, delno pa tu" ^
zakon o naravni in kulturni dediščini in zakon o knjižničarstvu n
in sicer v delu, kjer urejata ustanavljanje, upravljanje in vode'
nje javnih zavodov.
0
Zakonodaja za področje naravne in kulturne dediščine
Medtem ko je področje kulturnoumetniških dejavnosti vezan«a
na državo le toliko, kolikor gre za zagotavljanje pogojev z D
poročevalci jt

Razvoj in obstoj tistih kulturnih dejavnosti, ki so v javnem
^interesu, je področje varstva naravne in kulturne dediščine
'"tipično področje državne avtoritete. Zaradi posebne odgovornosti
države za dediščino je potrebno zakonsko regulirati tudi
k8
samo varstvo nepremičnin in premičnin, ki imajo posebno
prednost za Slovenijo. T.i. materialna zakonodaja za to
^'področje
bo opredelila pojem naravne in kulturne dediščine,
:l
'javno službo na tem področju, splošna načela varstva naravne
e
'l 'n kulturne dediščine, posebne pogoje za izvajanje teh dejavnosti oziroma licence, sistem evidentiranja naravne in kulturne dediščine, sistem razglašanja za spomenik oziroma
°'znamenitost, dolžnosti, odgovornosti in pravice lastnikov
'"naravne in kulturne dediščine oziroma naravnih znamenitosti
;a
'in kulturnih spomenikov ter strokovni in inšpekcijski nadzor
5f
nad izvajanjem varstva naravne in kulturne dediščine. Vse
r
'tisto torej, kar bo zagotavljalo enoten sistem varstva dediščine, ne glede na njeno vrsto in enoten sistem izvajanja tega
^varstva, ne glede na status izvajalca.
n

'Zakon o knjižničarstvu
3
°'Tudi knjižničarstvo je dejavnost, ki jo je potrebno zakonsko
i regulirati, ker je le tako mogoče zagotoviti enoten knjižničarsko-informacijski sistem. Ta zakon bo nadomestil veljavni
Zakon o knjižničarstvu iz leta 1982. Nadomestiti bo potrebno
^tudi Zakon o obveznem pošiljanju tiskov.
'''Posebni zakoni na področju kuiturnoumetniške ustvarjalnosti in posredovanja kulturnih vrednot
le
^e se bo izkazalo, da je utemeljeno sprejeti tudi dodatne ali
specialne, to je drugačne rešitve za posamezne dejavnosti
kuiturnoumetniške ustvarjalnosti in posredovanja kulturnih
vrednot, bodo te uzakonjene v posebnih zakonih za posamezno dejavnost.
•H. CILJI ZAKONA
Temeljni cilj zakona je vzpostaviti take zakonske rešitve in
.mehanizme, po katerih bo mogoče uresničevati naslednje
U vsebinske cilje:
Uveljavitev kulturne politike kot enakovrednega dela poliKulturna politika je vsaj do določene mere pogojena z globalno nacionalno politiko, ki je rezultat politike vladajočih
3IPolitičnih struktur. Vendar pa mora kulturna politika vsebovati neke stalnice - vsaj kar zadeva temeljne usmeritve in
I opredelitve ciljev - ker naj bi kulturna politika temeljila na
09lobalnih in zgodovinskih interesih posameznega naroda.
|?'ato bi morala biti kulturna politika dolgoročnejša od hitro
|C spremenljive dnevne politike in oblikovana s čim večjo mero
t družbenega konsenza.
Zagotavljanje javnega interesa na področju kulture
j Cilj
nove zakonske ureditve je uveljavitev sistema, ki bi izhajal
8 z javnega interesa za področje kulture. To pomeni, da gre le
t, *a tisti segment, ki je zaradi javnega interesa stvar države, da
Pa mora biti v ostalem izvajanje kulturnih dejavnosti v celoti
svobodno, razen kolikor je vezano na splošen pravni red. Gre
f. *a opredelitev proti vseobsežnosti kulturne zakonodaje.
^ova zakonodaja na področju kulture bo torej zajela le tiste
^adeve na področju kulture, ki jih je potrebno in mogoče
/ zakonsko regulirati. Zato to ne bo več deklaracija želja in
j. pičakovanj in tudi ne politična resolucija. Njen prvi cilj bo
f ,a*0 deregulacija sedanje prenormirane ureditve na področju
j, Kulture in zožitev zakonske regulative na zagotavljanje javne
9a interesa.
f

3
1

Uveljavljanje razvitega kulturnega pluralizma
£er obstajajo na področju Slovenije različne kulture, je eden
2ni
ed ciljev tudi uveljavitev razvitega kulturnega pluralizma.
istanča države do kulturnih vsebin

' Poročevalec

Zakonska ureditev na področju kulture naj bi temeljila na
distanci države do kulturnih vsebin.
To je mogoče doseči z različnimi oblikami sodelovanja stroke
pri oblikovanju in izvajanju kulturne politike, z ustanavljanjem
javnih skladov kot posebne oblike nedržavnega odločanja, in
s takim sistemom vodenja in upravljanja javnih zavodov na
področju kulture, ki bo spoštoval avtonomijo stroke in prisotnost države skoncentriral le na nadzorno funkcijo.
Distance države do kulturnih vsebin pa ne bo mogoče doseči
le z deregulacijo, deinstitucionalizacijo, liberalizacijo dejavnosti in s participacijo stroke pri programskih odločitvah,
ampak bo potrebno zagotoviti tudi neodvisne vire financiranja. Te pa omogoča predvsem davčna politika s stimulacijo
donatorstva in sponzorstva na področju kulture ter z vzpostavitvijo ugodnega davčnega obravnavanja izvajalcev kulturnih
dejavnosti. Brez tega ni mogoče razvijati neprofitnega zasebnega sektorja na področju kulture (zasebni zavodi, zasebni
skladi, članske organizacije, ipd.).
Ohranitev obstoječega kulturnega standarda in njegova
postopna nadgraditev
Ohranitev obstoječega kulturnega standarda pomeni predvsem ohranitev dosežene stopnje dostopnosti državljanov do
kulturnih dobrin in razvejanosti kulturnega življenja in udejstvovanja.
Dostopnost bi bila omejena, če bi gradili novo kulturno politiko na predpostavki, da morajo kulturne institucije ustvarjati
bistveno več lastnega dohodka. Pričakovanje, da to lahko
store s pomočjo sponzorstva in mecenstva je namreč v sedanjem stanju gospodarstva nerealno, pa tudi v razvitem svetu
ta vir predstavlja povprečno le 5% do 10%. Tako bi lahko
kulturne ustanove bistveno povečale lastne vire le z znatnim
povečanjem vstopnin, s čimer pa, glede na realno kupno moč
prebivalstva, ne bi rešili finančnega položaja, temveč zmanjšali število obiskovalcev.
Ob ekonomski danosti je drugi razlog, da bo slovenska država
tudi v bodoče glavni skrbnik slovenske kulture, v njenih
objektivnih omejitvah, to je majhnosti slovenskega kulturnega
prostora in z njo omejeni rabi slovenskega jezika.
Da bi dosegli ta cilj, je potrebna ohranitev tistih nepremičnin
in opreme, ki so bile v družbenem sektorju že doslej namenjene kulturnim dejavnostim, v kulturni funkciji tudi vnaprej.
Seveda pa kulturnega in z njim povezanega civilizacijskega
standarda ni mogoče razvijati le z zagotavljanjem kulturnih
dobrin, ampak tudi z ustvarjanjem kulturnih potreb. Kulturna
politika se mora osredotočiti tudi na povečanje povpraševanja po kulturnih dobrinah, kar naj bi v skrajni posledici pripeljalo do večje pripravljenosti prebivalstva za lastno vlaganje
v zadovoljevanje kulturnih potreb. V tem okviru ima svoj
pomen tudi razširjenost kulturnega življenja in raznolikost
kulturnega udejstvovanja prebivalcev.
Opisana vloga države terja uzakonitev mehanizmov, ki bodo
zagotavljali njeno distanco do kulturnih vsebin. Ob pomanjkanju tržnih mehanizmov pa bo hkrati potrebno najti rešitve, ki
bodo vendarle omogočale konkurenco med izvajalci kulturnih dejavnosti in jih prisilile v dobro gospodarjenje.
Drugo je seveda nadstandard, ki je lahko tržna kategorija in
prostor za srečevanje ponudbe in povpraševanja.
Uveljavitev delovnega razmerja za določen čas na področju
kuiturnoumetniške ustvarjalnosti
Kulturne institucije so ustanovljene zato, da trajno in kvalitetno izvajajo kulturne programe, ki so v javnem interesu.
Temu cilju je treba podrediti tudi način zaposlovanja in vse
poklice na področju kuiturnoumetniške ustvarjalnosti, ki so
odvisni od umetniške produkcije kulturnih ustanov, vezati na
delovna razmerja za določen čas, to je za sezono ali za več
sezon, vendar ne dlje kot traja mandat umetniškega direktorja
kulturne ustanove. Zaradi večje rizičnosti tovrstnega delov37

nega razmerja in intenzivnejšega izkoristka bo hkrati
potrebno s kolektivno pogodbo urediti posebno vrednotenje
takega dela ter čas in pogoje, pod katerimi pridobi tak delavec
pravico sklenitve delovnega razmerja na nedoločen čas.
Uveljavitev kvalitete pri izvajanju kulturnih dejavnosti
Slovenska kultura razpolaga z omejenim kadrovskim potencialom. Kritična masa je v obratnem sorazmerju z majhnostjo
kulturnega prostora, kar pomeni, da moramo v Sloveniji
stalno in načrtno skrbeti za kadre v kulturi in za njihovo
kontinuirano izobraževanje.
Posebno pozornost bo potrebno posvetiti izobraževanju specialnih poklicev za področje kulture.
Enako je potrebno trajno in sistematično pozornost nameniti
kadrovski politiki za vodstvene delavce zavodov, ki jih ustanovi država.
* * *
Te vsebinske cilje bo zakon dosegel tako, da bo:
- opredelil področje kulture, kolikor je to potrebno zaradi
zakonske regulative oziroma identifikacije predmeta kulturne
politike;

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

;

Predlagani model upravljanja in organiziranja na področja J
kulture z vidika javnega interesa za kulturne dejavnosti j«,
primerljiv z rešitvami v državah Evropske skupnosti. Te name ,
nijo uresničevanju svoje kulturne politike od 0.70% do 1,4°/',
narodnega dohodka. Zato se moramo tudi v Sloveniji soočit j
z dejstvom, da primerljivih rešitev ni mogoče izpeljati neod
visno od primerljivosti finančnih virov. Zato je potrebne (
hkrati, ko se vzpostavlja nov sistem za izvajanje kulturnf j
politike, sprejeti tudi odločitev, da se bodo postopno zagotovila tudi temu primerna finančna sredstva.
)
t
BESEDILO ČLENOV
l
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Delovanje na področju kulture je svobodno.

r
j

Država in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javneg'r
interesa na področju kulture.
r
v
2. člen
Javni interes na področju kulture obsega zlasti:

- normiral tisto, kar je kljub heterogenosti področja kulture
mogoče in potrebno normirati enotno, sicer pa dal skupen
okvir posebnim predpisom, kolikor jih bo potrebno sprejeti
zaradi specifičnosti posameznih kulturnih dejavnosti;

- ustvarjanje možnosti za skladen kulturni razvoj Slovenije, I*

- uzakonil sistem oblikovanja, sprejemanja in izvajanja kulturne politike;

- varstvo kulturne dediščine in kulturnih vrednot na podroćj v~
naravne dediščine,
n
- promocijo slovenske kulture,

- uzakonil mehanizme za zagotavljanje oziroma izvajanje
javnega interesa na področju kulture.
IV. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON

- ustvarjanje in posredovanje kulturnih vrednot,

- kulturno vzgojo v šolstvu in izobraževanje za poklice rt ^
področju kulture,
- kulturološke raziskave.
3. člen

"

V prejšnjem poglavju naštete cilje je mogoče uveljaviti z novo
zakonsko ureditvijo za področje kulture na osnovi naslednjih
načel:

Javni interes na področju kulture se uresničuje:

- načelo deregulacije kulturnih dejavnosti,

- z nacionalnim kulturnim programom,

- načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno
oblast,

- z opredelitvijo javnih služb in z ustanavljanjem javnih zave2p
dov na področju kulture,

- načelo participacije stroke in strokovne javnosti v procesu
oblikovanja kulturne politike in zakonodaje na področju kulture ter v procesu političnega odločanja v okviru možnosti
političnega sistema,

- z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj kulturni1 21~
dejavnosti,

- načelo postopne delne deinstitucionalizacije,

- z neposrednim financiranjem kulturnih programov oziro"1' n~
projektov iz javnih sredstev,

- načelo spoštovanja avtonomije stroke pri upravljanju in
vodenju zavodov, katerih ustanovitelj je država,
- načelo distance države do kulturnih vsebin,
- načelo kulturnega pluralizma,
- načelo, da je davčna politika tudi instrument kulturne
politike,
- načelo svobode umetniškega ustvarjanja,
- načelo spoštovanja avtorskih pravic,
- načelo, da so kulturne dobrine javne dobrine,
- načelo splošne dostopnosti kulturnih dobrin,
- načelo profesionalizacije na področju kulture.
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- z zagotavljanjem javnih sredstev za kulturo,

- z ustanavljanjem javnih skladov za posamezna podroii1
kulturnih dejavnosti,
- z oblikovanjem javne infrastrukture na področju kulture,
- s stimulativno davčno politiko,

ki

- z določanjem posebnih pogojev za opravljanje posamez" Zs
dejavnosti na področju kulture, če to zahteva narava te deja* Pi
4. člen

Kulturne dejavnosti lahko opravljajo posamezniki in prav"'
osebe kot pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pod splo!1 nimi pogoji, predpisanimi za opravljanje dejavnosti, če niso? nj
opravljanje posamezne dejavnosti na področju kulture pred nc
pisani posebni pogoji.
pr
poročevalk p

Za kulturne dejavnosti po tem zakonu se štejejo vse oblike
. ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot:
l književna, glasbena, plesna, gledališka, likovna, filmska in
' video dejavnost, varstvb kulturne dediščine in kulturnih vred„I not na področju naravne dediščine, razstavna in knjižničarska
j(' dejavnost ter posredovanje kulturnih vrednot v založništvu,
j. kinematografiji, radiu in televiziji in v drugih dejavnostih.
^ Dejavnosti iz prejšnjega odstavka podrobneje določi minister,
0 pristojen za kulturo.
V dvomu, ali je posamezna dejavnost kulturna dejavnost po
tem zakonu, odloči minister, pristojen za kulturo.
■I. NACIONALNI KULTURNI PROGRAM
5. člen
Nacionalni kulturni program določa temelje kulturne politike
in opredeljuje obseg dejavnosti na področju kulture, ki se
financira iz državnega proračuna in iz drugih javnih ter zasebgi nih sredstev.
Nacionalni kulturni program sprejme državni zbor na predlog
vlade.
6. člen
9, Nacionalni kulturni program določa zlasti:
~ načela in cilje kulturne politike,
Sji ~ ukrepe kulturne politike za razvoj kulturnih dejavnosti in za
varstvo kulturne dediščine in kulturnih vrednot na področju
naravne dediščine,
~ merila za oblikovanje javne infrastrukture na področju
n kulture,
- merila za ustanavljanje javnih zavodov na področju kulture,
- oblike pospeševanja kulturnega razvoja narodnostno
mešanih in demografsko ogroženih območij,
~ oblike pospeševanja mednarodnega kulturnega sodelovanja in programska izhodišča za promocijo slovenske kulture,

7. člen
Za izvajanje nacionalnega kulturnega programa se zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna in iz proračunov lokalnih skupnosti za naslednje namene:
- za varstvo kulturne dediščine in kulturnih vrednot na
področju naravne dediščine,
- za izvajanje kulturnih programov, ki obsegajo sredstva za
plače, avtorske honorarje in materialne stroške za izvedbo
programov,
- za kritje neprogramskih stalnih stroškov javnih zavodov na
področju kulture, ki obsegajo materialne stroške za obratovanje, amortizacijo in investicijsko vzdrževanje,
- za investicije v javno infrastrukturo na področju kulture,
- za vzpodbujanje umetniške ustvarjalnosti in za nagrade na
področju kulture.
8. člen
Za izvajanje nacionalnega kulturnega programa skrbijo
v okviru svojih pristojnosti vlada, ministrstvo, pristojno za
kulturo in druga ministrstva.
Vlada vsako leto do 31. maja predloži državnemu zboru poročilo o izvajanju nacionalnega kulturnega programa v preteklem letu z oceno rezultatov in s predlogi potrebnih ukrepov.
III. SVET ZA KULTURO
9. člen
Vlada ustanovi Svet za kulturo kot strokovno posvetovalno
telo.
Predsednika in polovico članov sveta imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za kulturo, drugo polovico pa po
predlogih Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Kultur-'
niške zbornice Slovenije, interesnih združenj na področju
ljubiteljske kulture, organiziranih za območje države, ter italijanske in madžarske narodne skupnosti.

~ usmeritve na področju varstva okolja in urejanja prostora
rC 2 vidika varstva kulturne dediščine in kulturnih vrednot na
Področju naravne dediščine,

Število članov sveta in trajanje njihovega mandata ter način
dela sveta določi vlada z aktom o ustanovitvi sveta.

lil ~ usmeritve na področju kulturne vzgoje v šolstvu in izobraževanja za poklice v kulturi,

Svet za kulturo:

~ usmeritve na področju kulturoloških raziskav,

10. člen

- oblikuje vsebinska izhodišča in usmeritve za pripravo nacionalnega kulturnega programa za področje kulture,

ii ~ usmeritve na področju ustvarjanja in posredovanja kulturah programov po radiu in televiziji,

- sodeluje pri pripravi predloga nacionalnega kulturnega
programa,

1

- spremlja in ocenjuje izvajanje nacionalnega kulturnega
programa in daje pobude za njegove spremembe in dopolnitve,

usmeritve za davčno politiko,
7 obseg dejavnosti na posameznih področjih kulture, ki se
"nancira iz državnega proračuna ali iz drugih javnih sredstev,
~ okvirni obseg sredstev za kulturne dejavnosti in varstvo
kulturne dediščine in kulturnih vrednot na področju naravne
uediščine
ter določitev razmerja med sredstvi, namenjenimi
*a financiranje javnih zavodov, javne infrastrukture na
Področju kulture in kulturnih programov v posameznih kulturnih dejavnostih,

Pomembnejša investicijska vlaganja v javno infrastrukturo
^ na področju kulture,
t ~ okvirna razmerja med sredstvi, ki se zagotavljajo za izvajaj n|e kulturnih programov iz državnega proračuna,, iz proračunov
lokalnih skupnosti in iz drugih virov izvajalcev kulturnih
pr
ogramov.
!

' Poročevalec

- daje mnenje k poročilu o izvajanju nacionalnega kulturnega programa,
- ocenjuje stanje in razvoj kulturnih dejavnosti,
- obravnava predloge zakonov in drugih predpisov
s področja kulture ter predloge drugih zakonov in predpisov,
ki zadevajo področje kulture,
- daje pobude in predloge za urejanje drugih vprašanj na
področju kulture.
11. člen
Za spdelovanje pri opravljanju nalog ministrstva, pristojnega
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za kulturo, ustanovi minister svete, komisije ali ekspertne
skupine kot strokovna posvetovalna telesa za posamezna
področja kulturnih dejavnosti.
Sestavo svetov, komisij ali ekspertnih skupin, njihove naloge
in način dela določi minister z aktom o ustanovitvi.
IV. KULTURNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
12. člen
V Kulturniško zbornico Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) se
lahko vključujejo poklicna združenja kulturnih delavcev v kulturnih dejavnostih po tem zakonu (4. člen) in poklicni kulturni
delavci, ki niso člani teh združenj, če izpolnjujejo pogoje za
članstvo v teh združenjih.
13. člen
V zbornico se lahko vključujejo poklicna združenja kulturnih
delavcev, ki imajo v svojem statutu ali pravilih določeno kot
pogoj za članstvo poklicno usposobljenost za opravljanje
kulturne dejavnosti in določen postopek za ugotavljanje tega
pogoja, ter vodijo evidenco svojih članov.
14. člen

18. člen
Predloge za financiranje oziroma sofinanciranje kulturnih^
programov oziroma projektov lahko dajo posamezniki in
pravne osebe, ki so vpisani v razvid izvajalcev kulturnih programov pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati posamezniki in pravne
osebe za vpis v razvid izvajalcev kulturnih programov, predpiše minister, pristojen za kulturo.
19. člen

tU
Ministrstvo, pristojno za kulturo in javni skladi lahko izvajal-^
cem kulturnih programov, ki niso javni zavodi in s svojimin.
programi trajneje zadovoljujejo kulturne potrebe na posamez-^
nem področju, za določeno obdobje krijejo neprogramske
stalne stroške v obsegu kot javnim zavodom. O tem sklene^
ministrstvo oziroma javni sklad posebno pogodbo z izvajal-^
cem.
|<r
Pogodba iz prejšnjega odstavka se sklene za obdobje od M
enega do treh let.
W

Zbornica:
- spremlja in ocenjuje stanje na področju kulture in uresničevanje nacionalnega kulturnega programa ter daje v zvezi
s tem mnenja, pobude in predloge,
- daje mnenje k predlogu nacionalnega kulturnega programa
in k poročilu o izvajanju nacionalnega kulturnega programa,
- daje mnenje k predlogom zakonov in drugih predpisov
s področja kulture ter k predlogom drugih zakonov in predpisov, ki zadevajo področje kulture,
- daje ministru, pristojnemu za kulturo, mnenje o zahtevi za
vpis v razvid samostojnih kulturnih delavcev (varianta: samo• stojnih umetnikov) in o zahtevi za odobritev plačila prispevkov za socialno zavarovanje,
- predlaga imenovanje članov Sveta za kulturo in članov
svetov, komisij ali ekspertnih skupin iz 11. člena tega zakona,
- daje strokovno pomoč svojim članom,
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in statut zbornice.
15. člen
Zbornica je pravna oseba.
Organizacijo, naloge in delovanje zbornice določi statut zbornice.
16. člen
Zbornica se financira s članarino in z drugimi prispevki članov
ter s sredstvi iz drugih virov.
V. FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
17. člen
Ministrstvo, pristojno za kulturo in javni skladi zbirajo predloge za financiranje ali sofinanciranje kulturnih programov
oziroma projektov z javnimi razpisi v skladu s predpisi, ki
določajo postopke za oddajo javnih naročil in sklepajo
z izbranimi izvajalci teh programov oziroma projektov
pogodbe o financiranju oziroma sofinanciranju.
Izjemoma smejo ministrstvo, pristojno za kulturo in javni
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skladi skleniti pogodbo o sofinanciranju kulturnega programa oziroma projekta brez javnega razpisa, če gre za
posebno pomemben program oziroma projekt, ki ga ni bilo
mogoče vnaprej načrtovati.
u"

20.člen

Ministrstvo, pristojno za kulturo, javni sklad oziroma pristojniZ
organ lokalne skupnosti lahko dodeli organizaciji nadc
področju kulture, ki opravlja nepridobitno dejavnost javnasti
sredstva v višini največ 40% sredstev, ki jih pridobi organiza-op
cija iz drugih virov.

V primeru iz prejšnjega odstavka ima ministrstvo, pristojno za
kulturo oziroma javni sklad sorazmerno z vloženimi sredstvUa
pravico vpliva na odločitve o porabi sredstev organizacijejoj
Način vpliva se določi s pogodbo.
Po
izv
21 .člen
Ja
Izvajalci kulturnih programov, ki se financirajo ali sofinanci-ha
rajo iz državnega proračuna, morajo predložiti ministrstvuoz
pristojnemu za kulturo, poročilo o izvedbi kulturnih programov in porabi finančnih sredstev iz državnega proračuna
v preteklem letu.
i
Z
VI. JAVNI SKLADI
nj<
pri
22.člen
'nI

Država in lokalne skupnosti lahko za izvajanje nacionalneg^o
kulturnega programa ustanovijo javne sklade. Na javne sklad6
se prenese financiranje kulturnih programov iz državneg*
proračuna na področju, za katerega je sklad ustanovljen. ^
Javni sklad se ustanovi z zakonom oziroma odlokom lokain0aalH
skupnosti.
^
23.člen

Akt o ustanovitvi javnega sklada določi vire, način in pogoj®
pridobivanja sredstev za uresničevanje namena, za katereg^i
je javni sklad ustanovljen.
!°*
lav
ski
24. člen
ne
S statutom ali pravili javnega sklada se podrobneje določijo
organizacija, naloge, način odločanja ter druga vprašanja*!!
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javneg3
sklada.
Ja\
2S.člen
se
Sredstva javnega sklada se lahko uporabljajo le za namen0®d0
za katere je bil javni sklad ustanovljen.
* '
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°Javni sklad mora vsako leto do konca februarja predložiti
ustanovitelju poročilo o delu sklada v preteklem letu.

Javni zavodi se lahko ustanovijo tudi za opravljanje kulturnih
dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo
za javno službo.

27.člen

35. člen

„Revizijo in nadzor nad javnimi skladi opravlja proračunsko
sodišče v skladu z zakonom.

Država lahko ustanovi javni zavod skupaj z lokalno skupnostjo.

VII. JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU KULTURE

Če država ustanovi javni zavod skupaj z lokalno skupnostjo,
praviloma prispeva sredstva za izvajanje osnovnih programov, lokalna skupnost pa prostorske in druge materialne
pogoje za delovanje zavoda.

26.člen v

a

e
I-

28. člen
Nepremičnine in oprema, ki so javna lastnina in so namenjene
opravljanju kulturnih dejavnosti, sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture.

,|Nepremičnine in opremo, ki sestavljajo javno infrastrukturo
,.na področju kulture, določi Vlada Republike Slovenije oziroma pristojni organ lokalne skupnosti.
.Nepremičnina iz prejšnjega odstavka se kot javna infrastruktura na področju kulture na predlog zaznamuje v zemljiški
Knjigi.
^Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi evidenco nepremičnin,
ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture.
29. člen
aktom o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture se
adoločijo nepremičnine in oprema, ki se kot del javne infrastrukture na področju kulture dajo v upravljanje zavodu za
»•opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen.
30. člen
3
/davna infrastruktura na področju kulture, s katero ne upravljas-lojavni zavodi na področju kulture, se lahko da v uporabo
Posameznikom in pravnim osebam, ki so vpisane v razvid
'zvajalcev kulturnih programpv iz 18. člena tega zakona.
J
avna
lfl

infrastruktura iz prejšnjega odstavka se da v uporabo
a podlagi javnega razpisa, ki ga opravi ministrstvo za kulturo
'Miroma pristojni organ lokalne skupnosti.
a

31. člen

2 uporabniki, izbranimi na podlagi javnega razpisa iz prejšnjega člena, sklene ministrstvo, pristojno za kultruro, oziroma
Postojni organ lokalne skupnosti pogodbo o uporabi javne
infrastrukture na področju kulture.
Pogodba se lahko sklene za določen ali za nedoločen čas.
e
3
32. člen
g.® se del javne infrastrukture na področju kulture, ki začasno
"»trajno
ni potreben za opravljanje kulturne dejavnosti, upoat
>i za druge namene, se dohodek nameni za investicije
Javno infrastrukturo na področju kulture.
33. člen
e
^jnistrstvo, pristojno za kulturo oziroma pristojni organ
°kalne skupnosti lahko poveri upravljanje določenega dela
lavne infrastrukture na področju kulture neprofitni stanovanjki organizaciji, ki je vpisana v register pri ministrstvu, pristojnem za stanovanjske 2adeve.
■ ». JAVNI ZAVODI NA PODROČJU KULTURE
i
34. člen
s
Jj*vni zavodi na področju kulture (v nadaljevanju: javni zavodi)
" Ustanovijo za opravljanje dejavnosti, ki so z zakonom ali
jokom lokalne skupnosti v skladu z zakonom opredeljene
°t javne službe na področju kulture.
V|
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36. člen
Akt o ustanovitvi javnega zavoda sprejme Vlada Republike
Slovenije oziroma pristojni organ lokalne skupnosti.
Če država ustanovi javni zavod skupaj z lokalno skupnostjo, je
akt o ustanovitvi javnega zavoda pogodba, ki jo po sklepu
vlade sklene s pristojnim organom lokalne skupnosti minister,
pristojen za kulturo.
37. člen
Ministrstvo, pristojno za kulturo, določi normative in standarde za financiranje neprogramskih stalnih stroškov javnih
zavodov na posameznih področjih kulturnih dejavnosti, katerih ustanovitelj je država.
38. člen
Organi javnega zavoda so:
- uprava,
- svet zavoda
- strokovni svet.

,
39. člen

Javni zavod vodi uprava.
Upravo sestavlja poslovni direktor in eden ali več programskih direktorjev.
Poslovni direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in
odgovarja za zakonitost dela zavoda.
Programski direktor vodi strokovno delo zavoda in odgovarja
za strokovnost dela zavoda.
Akt o ustanovitvi javnega zavoda ali statut v skladu z aktom
o ustanovitvi lahko določi, da poslovni direktor opravlja tudi
funkcijo programskega direktorja. V tem primeru mora
poslovni direktor izpolnjevati tudi pogoje za programskega
direktorja.
40. člen
Poslovnega in programskega direktorja imenuje ustanovitelj
na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonom o zavodih.
Poslovnega direktorja imenuje ustanovitelj po predhodnem
mnenju nadzornega sveta zavoda.
Programskega direktorja imenuje ustanovitelj po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.
►
Če je ustanovitelj ali soustanovitelj javnega zavoda država,
opravi javni razpis in imenuje poslovnega in programskega
direktorja minister, pristojen za kulturo.
41. člen
Mandat poslovnega in programskega direktorja traja pet let.
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Pogoje, ki jih mora izpolnjevati poslovni oziroma programski
direktor, njune naloge, pooblastila in odgovornosti, natančneje določi akt o ustanovitvi javnega zavoda ali statut v skladu
z aktom o ustanovitvi.
42. člen
Poslovni in programski direktor se imenujeta najprej dve leti
in najpozneje šest mesecev pred potekom mandatne dobe
prejšnjega direktorja.
Če poslovnemu ali programskemu direktorju preneha mandat
pred potekom mandatne dobe, se javni razpis za imenovanje
novega direktorja opravi najpozneje v treh mesecih po prenehanju mandata prejšnjega direktorja. Za čas do imenovanja
novega direktorja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti
direktorja, vendar najdalj za eno leto.
43. člen
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda, ki opravljajo dejavnost, za katero je
zavod ustanovljen, ter predstavniki uporabnikov oziroma
zainteresirane javnosti.
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, finančni
načrt in zaključni račun ter splošne akte, za katere je tako
določeno v statutu in opravlja nadzor nad upravljanjem in
poslovanjem zavoda.
Svet odloča o spornih vprašanjih med poslovnim in programskim direktorjem. Če se sporno vprašanje nanaša na strokovno delo zavoda, svet pred odločanjem pridobi mnenje
strokovnega sveta zavoda.
Sestava sveta zavoda, način imenovanja članov in trajanje
njihovega mandata se določijo z aktom o ustanovitvi.
44. člen
Strokovni svet javnega zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje
nadzorni svet izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih
strokovnjakov s področja dela zavoda na predlog programskega direktorja zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega
dela zavoda in daje programskemu direktorju ter nadzornemu
svetu mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov ter
naloge strokovnega sveta natančneje določi statut zavoda
v skladu z aktom o ustanovitvi.
45. člen
Z aktom đ sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu je
lahko določeno, da se delovna razmerja na delovnih mestih,
kjer to terja posebna narava dela na področju umetniške ali
druge kulturne ustvarjalnosti, sklepajo za določen čas. ki ne
sme biti daljši od pet let.
Z zakonom ali s kolektivno pogodbo se določi posebno vrednotenje dela v delovnem razmerju, sklenjenem za določen čas
v primerih iz prejšnjega odstavka, ter pogoji, pod katerimi
pridobi tak delavec pravico do sklenitve delovnega razmerja
za nedoločen čas.
46. člen
O delovnih razmerjih delavcev, ki opravljajo dejavnost, za
katero je zavod ustanovljen, in o sklepanju avtorskih pogodb

pri izvajanju visokošolskega izobraževanja ter izvajanju po
plomskih in specialističnih izobraževalnih programov.
I(
IX. SAMOSTOJNI KULTURNI DELAVCI (VARIANTA: SAM,,
STOJNI UMETNIKI)
e
48. člen

*
ir
Posameznik lahko samostojno kot poklic opravlja kulturn
dejavnost kot samostojni kulturni delavec, (varianta: safl
stojni umetnik), če je vpisan v razvid samostojnih kultur^
delavcev (varianta: samostojnih umetnikov) pri ministrstj)
pristojnem za kulturo.
b
T
V razvid samostojnih kulturnih delavcev (varianta: samosl
nih umetnikov) se lahko vpiše, kdor izpolnjuje nasledi
pogoje:
il1
- da opravlja kulturno dejavnost (varianta: dejavnost ustvj^
janja kulturnih vrednot) iz 4. člena tega zakona kot edini ,s
glavni poklic in ni uživalec pokojnine,
>
»

- da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma usposobile
nost za opravljanje te dejavnosti,
h

- da ima licenco za opravljanje dejavnosti, kadar je predi
sana,
'jI
- da mu ni s- pravnomočno sodno odločbo prepovedal
opravljanje te dejavnosti,
y
- da ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji.

Podrobnejše pogoje za vpis v razvid samostojnih kulturf
delavcev (varianta: samostojnih umetnikov) in vodenje te
razvida predpiše Vlada Republike Slovenije.
*
49. člen
e
h
O zahtevi za vpisu v razvid samostojnih kulturnih delavCb,
(varianta: samostojnih umetnikov) odloči minister, pristop
za kulturo.
50. člen

d
Samostojni kulturni delavec (varianta: samostojni umetnik)«
dolžan sporočiti spremembo v zvezi s pogoji za vpis v razv
samostojnih kulturnih delavcev (varianta: samostojnih umtc
nikov) najkasneje v roku 15 dni po nastanku spremembe.
t
Samostojni kulturni delavec (varianta: samostojni umetnik)6
izbriše iz razvida samostojnih kulturnih delavcev (variant
samostojnih umetnikov) na svojo zahtevo ali po uradni do'
nosti, če ministrstvo, pristojno za kulturo, ugotovi, da
izpolnjuje več predpisanih pogojev.
'
51. člen

Samostojnemu kulturnemu delavcu (varianta: samostojne"''
umetniku) se lahko na njegovo zahtevo odobri plačilo P,
spevkov iz državnega proračuna za obvezno pokojninsko '
invalidsko zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavaro^
nje od najnižje pokojninske osnove, če izpolnjuje nasled"
pogoje:
£
- da je državljan Republike Slovenije,
- da pomeni njegovo ustvarjalno delg po obsegu in kakovo1'
pomemben prispevek k slovenski kulturi,

odloča poslovni direktor na predlog programskega direktorja.

- da mu njegov dohodkovni položaj ne zagotavlja normah
pogojev za delo.
(

47. člen

Podrobnejše pogoje in postopek za odobritev plačila prisp8"
kov predpiše Vlada Republike Slovenije.

Javni zavodi na področju kulture lahko sodelujejo v okviru
svoje dejavnosti z univerzo oziroma fakulteto ali visoko šolo

O zahtevi za odobritev plačila prispevkov odloči minist^
pristojen za kulturo.
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POSEBNE DOLOČBE

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
52. člen

.u[oin'k ™ora v vsaki publikaciji poleg podatkov, določenih
Predpisi o javnem obveščanju, navesti tudi naslov publikae. pri prevodih pa tudi naslov izvirnika, imena avtorja in
avtorjev, prevajalca, ilustratorja, opremljevalca, urednika
| odgovornega predstavnika založbe, kraj in leto natisa,
•roma razmnožitve, naklada ter zaporedna številka vsakega
afjnatisa ali izdaje oziroma podatek o dotisu.
8
^tv*
publikacija
vsebovati
tudi
kataložni
Pis omonografska
publikaciji (CIP),
ki so gamora
založniki
dolžni
pred
izdajo
olikacije
pridobiti
v
Narodni
in
univerzitetni
knjižnici
ozi,T,a drugi pooblaščeni knjižnici.

iltijrne prireditve se morajo najavljati, propagirati in pojas.'Vati v slovenščini, na območjih, ki so določena kot narod'Stno
mešana, pa tudi v italijanščini in madžarščini. Filmi se
B
°vajajo v slovenščini ali s slovenskimi podnaslovi.
b'brne od določb iz prejšnjega odstavka lahko dovoli mini" pristojen za kulturo.

59. člen
Ustanovitelji javnih zavodov na področju kulture morajo
v enem letu od uveljavitve tega zakona uskladiti ustanovitvene
akte s tem zakonom.
Javni zavodi iz prejšnjega odstavka morajo v šestih mesecih
od uskladitve ustanovitvenega akta s tem zakonom sprejeti
statute in akte o sistemizaciji delovnih mest.
60. člen
Delavcem na delovnih mestih, na katerih se po aktu o sistemizaciji delovnih mest v skladu s tem zakonom sklepa delovno
razmerje za določen čas, delovno razmerje preneha po preteku 30 dni od uveljavitve akta o sistemizaciji delovnih mest.
S temi delavci se na sistemiziranih delovnih mestih ponovno
sklene delovno razmerje za določen čas.
Delavci iz prejšnjega odstavka, ki jim ob prenehanju delovnega razmerja manjka 10 (varianta: 15) let do polne pokojninske dobe imajo pravico zahtevati sklenitev delovnega razmerja za čas do dopolnitve polne pokojninske dobe.
61. člen

msl<
lali'v sodelovanju
' Producent
lahko snema
filmesvoj
v Republiki
Sloveniji
s producentom,
ki ima
sedež v Republiki
aveniji, in z dovoljenjem ministrstva, pristojnega za kulturo.

irf

62. člen

kazenske določbe

le

55. člen

denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
ekršek samostojni kulturni delavec (varianta: samostojni
"etnik), če v določenem roku ne sporoči spremembe v zvezi
^°goji za vpis v razvid samostojnih kulturnih delavcev (varila: samostojnih umetnikov) (prvi odstavek 50. člena).
56. člen

V
narno
<W.
kaznijo
najmanj
100.000
tolarjev
se kaznuje
pravna
Jeba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim
javljanjem dejavnosti, če izda publikacijo brez katerega od
"'datkov iz 52. člena tega zakona.
denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
nteb^k 'Z prvega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
d
'denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje tudi
*ameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
57. člen
'^namo kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
P kršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
'-5*asezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna
j* Protju z določbo 53. člena tega zakona.
denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek iz
. '®niega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
o'denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
<ameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
"

58. člen

i^arno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje tuji
®Ki producent če snema film v Republiki Sloveniji ne da bi
. 6 oval s producentom, ki ima svoj sedež v Republiki Slovel(Bn) brez dovo|i0nia ministrstva, pristojnega za kulturo (54.
f'očevalec

Delovne skupnosti samostojnih kulturnih delavcev se morajo
v enem letu od uveljavitve tega zakona organizirati kot zavodi
ali gospodarske družbe, sicer se po preteku tega roka izbrišejo iz sodnega registra po uradni dolžnosti.
Nepremičnine in oprema, ki so na dan uveljavitve tega zakona
javna lastnina in so namenjene pretežno opravljanju kulturnih
dejavnosti, postanejo z dnem uveljavitve tega zakona javna
infrastruktura na področju kulture.
Nepremičnine in oprema, ki so na dan uveljavitve tega zakona
družbena lastnina v upravljanju države ali lokalne skupnosti
in so namenjene pretežno opravljanju kulturnih dejavnosti,
postanejo z dnem uveljavitve tega zakona javna lastnina in
s tem javna infrastruktura na področju kulture.
Vlada Republike Slovenije oziroma pristojni organ lokalne
skupnosti v treh mesecih od uveljavitve tega zakona določi,
katere nepremičnine in oprema iz prejšnjih dveh odstavkov so
postale javna infrastruktura na področju kulture.
63. člen
Premoženje, ki je kot družbena lastnina v upravljanju podjetij
in drugih pravnih oseb, ki so na dan uveljavitve tega zakona
opravljale dejavnosti posebnega družbenega pomena na
področju kulture, postane z dnem uveljavitve tega zakona
javna lastnina države oziroma lokalne skupnosti v obsegu, ki
ustreza vrednosti deleža družbenega kapitala, pridobljenega
ob ustanovitvi in v okviru financiranja prek samoupravnih
interesnih skupnosti oziroma iz proračunov.
V preostalem delu se družbeni kapital v teh podjetjih in drugih
pravnih osebah lastnini po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Pred pričetkom lastninjenja mora biti ugotovljen
delež družbenega kapitala, ki postane javna lastnina po prejšnjem odstavku.
64. člen
Podjetja in druge pravne osebe iz prejšnjega člena morajo
ugotoviti vrednost deleža družbenega kapitala, ki postane
javna lastnina po tem zakonu, v šestih mesecih od dneva
uveljavitve tega zakona in predložiti oceno vrednosti tega
deleža družbenega kapitala v soglasje ministrstvu, pristojnemu za kulturo oziroma oziroma pristojnemu organu lokalne
skupnosti. Če tega ne storijo v navedenem roku, postane
celotno premoženje v družbeni lastnini, s katerim upravljajo,
43

javna lastnina države oziroma lokalne skupnosti, ki je ustanovitelj podjetja oziroma druge pravne osebe.
Ministrstvo, pristojno za kulturo, oziroma pristojni organ
lokalne skupnosti mora odločiti o soglasju v dveh mesecih ali
v tem roku imenovati komisijo, ki bo opravila novo ocenitev,
sicer se šteje, da je soglasje dano.
Akt iz prejšnjega odstavka se lahko izpodbija s tožbo v pravdnem postopku, ki se lahko vloži v 30 dneh po prejemu akta.

več kot njihov vplačani kapitalni delež in vrednost njihovi^
opredmetenih vlog;
t\
n
- da organizacije ne smejo obračunati in izplačevati zaposle
nim plače oziroma nadomestila plače članom upravnega
nadzornega odbora več kot 20% nad tarifnimi razredi kot ji'fc
določa kolektivna pogodba zaposlenih v negospodarstvu »s
podobne naloge;
p

- da člani organizacije, zaposleni v organizaciji oziroma
lastniki ne smejo sprejemati nobenih deležev od presežka in,
kot člani organizacije, prejemati nobenih drugih dotacij iz
sredstev organizacije;

- (ta se sme v primeru, če premoženje organizacije ob stečaj^
ali likvidaciji presega plačane deleže članov oziroma zaposle^
nih in vrednost njihovih opredmetenih vlog, ta presežek upCy,
rabiti le za kulturne namene in sicer s prenosom na drug
tovrstne organizacije.
p
ki
68. člen
o
Vi
Vlada Republike Slovenije lahko izda podrobnejši predpis z0
izvajanje 67.člena tega zakona.
N
69. člen
rr,
Podzakonski akti za izvrševanje tega zakona morajo biti spe®..
jeti v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
S
70. člen
ši
kt
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati;
ki
- zakon o založništvu (Uradni list SRS, št. 25/78, 42/8*«
- zakon o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovan P<
kulturnih vrednot (Uradni list SRS, št. 10/84, 42/86),
- zakon o samostojnih kulturnih delavcih (Uradni list SRS,'
9/82).
Si
tu
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določi
zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. Zt
81, 42/86 in 26/92) zakona o knjižničarstvu (Uradni list SRS, -nt
27/82, 42/86), ki se nanašajo na ustanavljanje in upravlja'
javnih zavodov.
9t
1
71. člen
f'
m

- da članom, oziroma zaposlenim ob izstopu ali razpustitvi,
stečaju oziroma likvidaciji organizacije ne sme biti vrnjeno

Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem lis^ e
Republike Slovenije.
,

65. člen
Nepremičnine in oprema, ki po določbah prejšnjih dveh členov postanejo javna lastnina, se štejejo za javno infrastrukturo na področju kulture.
66. člen
Zemljiško-knjižnemu predlogu predloži novi lastnik pisno
izjavo, po potrebi z ustreznimi dokazili, o pridobitvi lastninske
pravice po tem zakonu.
67. člen
Do uveljavitve predpisov o davčnem postopku se šteje, da
opravljajo nepridobitne dejavnosti po tem zakonu organizacije na področju kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo v aktu o ustanovitvi navedeno, da opravljajo
dejavnosti s področja kulture kot svojo izključno dejavnost;
- da imajo v aktu o ustanovitvi navedeno, da se sme presežek
prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj'
registrirane dejavnosti;
t

OBRAZLOŽITEV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Zakon izhaja iz ustavnega načela, da je delovanje na področju
kulture svobodno. Zato omejuje poseganje države le na zagotavljanje javnega interesa na tem področju in vzpostavlja
predvsem mehanizme in instrumente za njegovo izvajanje.
Hkrati uzakonja tudi pravila po katerih se oblikuje in izvaja
kulturna politika.
Tudi kulturna politika je le del globalne nacionalne politike,
vendar zaradi objektivnega dejstva pretežnosti financiranja
kulturnih dejavnosti iz javnih sredstev, ki ima za posledico
večjo prisotnost in odgovornost kulturne politike ter zaradi
posebne narave področja kulture, ki terja distanco države do
samih kulturnih dobrin, klasična delitev na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast ne zadošča.
Zato zakon uzakonja posebne oblike, s katerimi omogoča
stroki in strokovni javnosti stalno in sistematično prisotnost
v postopkih oblikovanja kulturnopolitičnih odločitev.
V imenu svobode kulturnega delovanja tudi za opravljanje
dejavnosti ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot ni
potrebno izpolnjevati nobenih posebnih pogojev; veljajo tisti,
ki so določeni s splošno zakonodajo glede registracije dejavnosti in vstopanja v poslovni promet.
Drugače je le na področju naravne in kulturne dediščine, kjer
bodo morali izvajalci zaradi posebne narave predmeta dejav44

kc
re.

IV
nosti izpolnjevati tudi posebne pogoje. Te bo določila zak<
nodaja o varstvu te dediščine, njihovo izpolnjevanje pa se i Za
preverjalo v postopku izdajanja licenc oziroma dovoljenja > Pr
s
opravljanje teh dejavnosti.
'<
Izvajalci tistih kulturnih dejavnosti, za izvajanje katerih ne l> _
predpisana posebna licenca oziroma dovoljenje za njihO*
opravljanje, bodo tako organizirani v skladu s splošnimi p'
pisi (o gospodarskih družbah, o obrti...) in na podlagi teff *°
zakona (javni zavodi na področju kulture in samostojni W
turni delavci oziroma umetniki). Razlikovali se bodo le po
ali bo njihov cilj ustvarjanje dobička (profitna dejavnostj,1 0
pa obstoj in razvoj dejavnosti, za katero je izvajalec ustan"! n
Ijen (neprofitna dejavnost). Noben od obeh tipov ne izključi
dobrega gospodarjenja, le da se profitna organizicija podrt1
ustvarjanju profita, neprofitna pa izvajanju dejavnosti, ®
katero je bila ustanovljena.
I
II. NACIONALNI KULTURNI PROGRAM

Ka
Nacionalni kulturni program bo sprejemal parlament na P?1 c'/<
log vlade. Z njim bo na globalni ravni določal kulturno poli'
Republike Slovenije, kar seveda ne zajema le kulturne dep ».
nosti, ampak tudi kulturni vidik na področju šolstva, znan& *£
informiranja, urejanja prostora, varstva okolja in davčne P
tike. Hkrati bo določil obseg dejavnosti po posamei' <ai
področjih kulture, ki se bo financiral Iz državnega prorat" sfe
in drugih javnih sredstev.
r°<
'zv
Ker je obstoj in razvoj kulturnih dejavnosti in kulturne zav* tBl
državljanov v trajnem interesu slovenske države, je nacion* \,Se
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kulturni program dolgoročnejši dokument, ki se z dopolnitvami in spremembami le dograjuje. To pomeni, da se spreminja po potrebi in njegovo trajanje ni časovno opredeljeno.
?!Vsebinska izhodišča in usmeritve za pripravo nacionalnega
I'1 kulturnega programa bo oblikoval Svet za kulturo Republike
Slovenije, ki bo sodeloval tudi pri sami pripravi predloga tega
programa.
^Za izvajanje nacionalnega kulturnega programa bo skrbela
'" vlada in Ministrstvo za kulturo, v delu, kjer gre za kulturni
M vidik na drugih področjih, pa pristojna resorna ministrstva.
Parlament bo spremljal izvajanje na ta način sprejete globalne
kulturne politike tako, da bo vsako leto do konca maja prejel
od vlade poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki bo
vsebovalo oceno rezultatov njegovega izvajanja in predloge
2
o potrebnih ukrepih.
Na zahtevo državnega zbora bo poročal o posameznih segmentih kulture oziroma zadevah tudi med letom.
III. SVET ZA KULTURO
Svet za kulturo, ki ga ustanovi vlada, je eden najpomembnejših mehanizmov, s katerimi bo v oblikovanje in izvajanja
kulturne politike vključena stroka. Tako v primeru Sveta za
kulturo kot drugih posvetovalnih teles, ki bodo pri Ministrstvu
3f za kulturo, ne gre za soodločanje stroke, ampak gre za njeno
Posvetovalno vlogo, torej kot permanentno soočanje političnih odločitev z strokovnimi predlogi.
Svet bo sodeloval v vseh fazah oblikovanja in izvajanja kulturne politike.

čl
t. Zakon tudi določa, da opravlja Ministrstvo za kulturo svoje
, naloge v sodelovanju s sveti, komisijami in ekspertnimi skupili nami za posamezna področja kulturnih dejavnosti. Predla9ana rešitev amortizira možnost, da bi stalna strokovna
služba ministrstva, ki izvaja strokovne naloge pri oblikovanju
in izvajanju programskih odločitev, postala ključni dejavnik
5! ohranjanja t.i. distributivnih koalicij. Ta nevarnost je še toliko
večja zato, ker ista strokovna služba oblikuje najprej predlog
kulturne politike, jo potem, ko ga verificira parlament, tudi
operacionalizira, t.j. oblikuje konkretne odločitve in je na
koncu tudi tista, ki je dolžna spremljati stanje ter valorizirati
rezultate sprejete kulturne politike.
>V-KULTURNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
t Zakon predvideva Kulturniško zbornico Slovenije kot obliko
i Prek katere bo lahko stroka trajno in sistematično uveljavljala
strokovne interese in se soočala s političnimi odločitvami.
Zbornični sistem je znana oblika interesnega organiziranja in
$1 koncentriranja stroke. Kot oblika institucionaliziranja stro$ vkovne javnosti presega sedanje zgolj interesno združevanje
:t> stanovska društva na posameznih področjih kulture, saj
zagotavlja stroki tudi trajno vlogo in položaj v postopkih
i oblikovanja in izvajanja kulturne politike. Hkrati zagotavlja
<t stroki tudi popolno informiranost o vseh temeljnih dokumenHl 'ih kulturne politike, ki se pripravljajo.
1 Vendar pa uzakonitev zbornice v ničemer ne omejuje obstoje*'h stanovskih združenj na področju kulture, daje jim le pra"'co, da se vključijo vanjo, če želijo.
Razvejanosti
ci

kulture bo morala slediti tudi ustrezna organizaia zbornice po posamičnih strokah.

>1' * FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IZ DRŽAV* "EGA proračuna
i
f Zakon dosledno uveljavlja v zvezi z distribucijo javnih sred■V stev obliko javnih natečajev z namenom, da zagotovi enako
postopnost do proračunskih sredstev vsem potencilanim
,e 'dajalcem
kulturnih programov. Na osnovi zakona bo doloe
3 v°n tudi poseben postopek, ki bo zagotavljal pravno varnost
sem udeležencem natečaja.
6
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Zakon dosledno izhaja iz dejstva, da so kulturne ustanove
v javnem interesu zaradi programa, ki ga opravljajo. Zato so
tudi stroški za plače zaposlenih obravnavani enakopravno kot
drugi programski stroški in to praviloma v okviru iste postavke.
Zakon tako loči finančne obveznosti za financiranje fiksnih
stroškov iz naslova ustanoviteljstva javnih zavodov, sredstva
potrebna za redno vzdrževanje javne infrastrukture na
področju kulture in sredstva za kulturne programe.
Cilj takšne delitve je, da postane financiranje kulturnih ustanov odvisno od programa, ki ga izvajajo in da se doseže
razvidnost glede namenske porabe sredstev. S to rešitvijo
postanejo tudi plače zaposlenih v kulturnih ustanovah programski strošek.
Vsi izvajalci, ki bodo prejeli proračunska sredstva, bodo
morali ob koncu koledarskega leta, v katerem so prejeli sredstva, predložiti ministrstvu za kulturo vsebinsko in finančno
poročilo.
VI. JAVNI SKLADI
Zakon omogoča v imenu distance do kulturnih vsebin prenos
izvajanja določenih delov nacionalnega kulturnega programa
na javne sklade. Tako bo lahko o financiranju kulturnih programov odločalo telo, ki ni neposredno del državne uprave.
Takšna oblika je predvidena predvsem za tista področja kulturnih dejavnosti, kjer ni javnih zavodov in se mora pristojno
ministrstvo zato neposredno ukvarjati z vsebino samih programskih predlogov (npr. področje kinematografije, založništva, alternativne kulture ipd.).
Posebej pa poudarjamo, da veljajo tudi za javni sklad vsi
mehanizmi nadzora, ki veljajo za proračunska sredstva in da
ne gre za nobeno novo obliko izvenproračunske porabe,
ampak le za premoženjsko pravno osebo, na katero se,
v imenu distance do kulturnih vsebin, prenese samo distribucijo v proračunu načrtovanih programskih sredstev.
VII. JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU KULTURE
Javno strukturo na področju kulture bodo sestavljali prostori
in oprema, ki so bili že doslej namenjeni izvajanju kulturnih
dejavnosti.
Javno infrastrukturo bodo dobili
1. v upravljanje javni zavodi,
2. v uporabo drugi izvajalci kulturnih programov, za katere je
država prav tako zainteresirana, le da v imenu deinstitucionalizacije in deregulacije tega svojega interesa ne želi doseči
prek ustanovljanja javnih zavodov, ampak le prek zagotavljanja prostorskih pogojev za delo, kar omogoča tudi potrebno
distanco do kulturnih vsebin.
Z Vzpostavitvijo javne infrastrukture se bo tako mogoče izogniti kategorizaciji teh dveh vrst izvajalcev in vzpostaviti
enotno mrežo javne infrastrukture na področju kulture.
Uzakonitev javne infrastrukture na področju kulture je
potrebna tudi kot rešitev, ki bo nadomestila 65. člen Zakona
o zavodih, ki le začasno, dokler ni sprejeta področna zakonodaja, prepoveduje spremembo namembnosti javne lastnine,
ki je doslej služila kulturnim dejavnostim.
Ker pa je potrebno zajeti v javno infrastrukturo na področju
kulture tudi družbeno lastnino, ki je doslej služila kulturnim
dejavnostim in to v delu, ki ustreza vloženim družbenim sredstvom, prehodne določbe urejejo tudi:
1. lastninjenje družbene lastnine v upravljanju podjetij na
področju kulture, ki so bila izvzeta iz lastninjenja po Zakonu
o lastninskem preoblikovanju podjetij. Pri teh zakon zahteva,
da se najprej oceni vrednost družbenega kapitala, ki je bil
vložen v ta podjetja, sicer pa uveljavlja v preostalem premoženju tudi za te subjekte lastninjenje po Zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij;
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2. lastninjene družbene lastnine v upravljanju države in občin,
ki je doslej služila v kulturne namene. Pri teh zakon določa, da
postane z dnem uveljavitve tega zakona ta lastnina javna
lastnina.
Javna lastnina iz 1. in 2. točke postane po samem zakonu del
javne infrastrukture na področju kulture.
VIII. JAVNI ZAVODI NA PODROČJU KULTURE
Javne službe na področju kulture
Na področju kulture gre za klasične javne službe le na
področju naravne in kulturne dediščine, kar bo določil
posebni zakon o varstvu te dediščine.
Na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot nr
dejavnosti, ki bi bila monopolno pridržana državi, in zato tudi
ne javnih služb.
Kulturne dobrine pa so javne dobrine. Njihovo nemoteno in
trajno zagotavljanje je v javnem interesu, zato jih ni mogoče
enostavno prepustiti trgu, ampak si mora država pridržati
pravico in obveznost, da v primeru, če jih trg ne zagotavlja,
intervenira. Zato tudi drugi odstavek 3.člena Zakona o zavodih določa, »da se lahko ustanovijo javni zavodi tudi za
opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe,
če se opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji,
ki veljajo za javno službo«. Tako bodo tudi tiste kulturne
ustanove na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih
vrednot, ki jih ustanovi država oziroma lokalne skupnosti,
javni zavodi.
Upravljanje javnih zavodov
Kulturne zavode so doslej upravljali sveti teh zavodov. Vendar
ti organi niso razpolagali niti z zagotavljanjem pogojev za
delo zavodov, niti niso bili v položaju, ko bi lahko prevzemali
konkretno odgovornost za svoje odločitve. Tudi članstvo
v njih je bilo reprezentativne narave in ne profesionalni angažman.
Delitev na vodenje in upravljanje je v kulturnih ustanovah
neprimerna tudi z vidika njihove strokovne avtonomije.
V imenu javnega interesa je tako utemeljen predvsem organ
nadzora, ki spremlja izvajanje sprejete poslovne in programske politike z vidika zakonitosti dela in namenske porabe
sredstev.
i
Zato tudi zakon predvideva, da ima svet poleg nadzorne
funkcije samo še nekatere točno določene pristojnosti, ki pa
ne pomenijo neposrednega poseganja v vodenje zavoda. Te
pristojnosti so, da sprejema statut, programe dela in finančni
ter zaključni račun.
Svet je seveda sestavljen tripartitno, to je iz predstavnikov
ustanovitelja, uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti in
delavcev.
Ker pa je utemeljeno tudi v kulturno ustanovo vključiti stroko
in strokovno javnost, posebej uzakonja tudi strokovni svet.
Vodenje javnih zavodov
Zavod vodi uprava. Zakon dopušča tako možnost, da sta
funkciji poslovnega in strokovnega vodenja ločeni kot tudi, da
ustanovitveni akt zavoda določi, da poslovni direktor opravlja
tudi funkcijo programskega direktorja. Seveda mora v tem
primeru izpolnjevati tudi pogoje za strokovno vodenje zavod.
Če pride v primeru ločenih funkcij med programskim in
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poslovnim direktorjem do spornih vprašanj, o njih odloča svetf
po predhodnem mnenju strokovnega sveta.

Nekateri strokovni krogi na področju kulture zastopajo sta- '
lišče, da bi moral moral imeti v kulturnih ustanovah
področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot vse ri
pristojnosti poslovodnega organa načeloma umetniški vodja.

Predlagatelj meni, da gre vendarle za dve vrsti vodstvenihJi
• nalog, ki vsaka zase terjata ustrezno usposobljenost. Zatoni
sicer ne izključuje možnosti združitve funkcij v eni osebij
vendar mora v tem primeru kandidat izpolnjevati pogoje gled&lu
. usposobljenosti za opravljanje obeh vrst nalog.
/
vi
Možnost združitve obeh funkcij bo tako prišla v poštev pred«
vsem v tistih zavodih, v katerih predstavljajo poslovodni
naloge zaradi manjšega obsega dejavnosti zavoda oziroma
zaradi narave dela zavoda manjši delež (npr. arhivi, spomenikr
ški zavodi, muzeji).
-

Zakon določa, da poslovnega in programskega direktorji
imenuje ustanovitelj oziroma minister za kulturo zato,
i°
is
1. ker so v tem primeru odgovornost in posledice za napačno
odločitev preverljive osebno in neposredno,
ei
2. ker je utemeljeno, da je uprava imenovana od tistega, M'c
zagotavlja pogoje za delovanje zavoda,
IVI
3. ker takšno rešitev uveljavljajo zaradi pozitivnih izkuš&Ps
!
praviloma tudi drugod po svetu.
9
sr
IX. SAMOSTOJNI KULTURNI DELAVCI (VARIANTA: SAMO^
STOJNI UMETNIKI)
)d

Zakon ohranja status samostojnega kulturnega delavca oz/jj|
roma v varianti umetnika kot še naprej aktualno obliko samo
zaposlovanja. Hkrati je ta utemeljena tudi kot izpeljava ustav ^
nega načela o svobodi kulturnega delovanja.
»te
Ker pa se je utemeljeno z vidika izvajanja nacionalnega kultuiirv
nega programa in vodenja nacionalne kulturne politike osre>(il
dotočiti predvsem na potencialne izvajalce teh programov V
to še posebej v delu, kjer gre za umetniško ustvarjalnost^
predlaga predlagatelj v varianti, da se tudi razvid samostojni/lte
izvajalcev kulturnih dejavnosti zoži le na te samostojne izva$
jalce. S tem ne želi kvalificirati, kdo je umetnik in kdo mlai
ampak le zožiti razvid, kar je tudi v skladu z zahtevami večini
stanovskih društev na področju kulture.
o
P
•al
X. NEPROFITNE ORGANIZACIJE
g«
Sodobna kulturna politika je sestavljena iz neposredne " i®
posredne kulturne politike. Država direktno vpliva na kulturoGu
procese s subvencioniranjem konkretnih kulturnih progi'a
mov in ustanavljanjem svojih izvajalcev, posredno pa zagots^
tja zgolj določene pogoje za pridobivanje neodvisnih viro
financiranja potencialnim izvajalcem kulturnih dejavnost™1
Neodvisne vire lahko zagotovi z davčnimi instrumenti, ki s'™
mulirajo vlaganje v kulturo in promet kulturnih dobrin, W'n®
s priznavanjem ugodnejšega davčnega obravnavanja nep
dobitnim dejavnostim na področju kulture .
Seveda pa je tak davčni tretma povezan z zakonsko opred
tvljo pogojev, ki morajo biti Izpolnjeni, da se šteje določe«'
dejavnost za nepridobitno.
To pomeni, da ni dovolj, da se neka organizacija deklarira Z1
neprofitno, ampak mora biti tudi iz njenega ustroja in načinf1
delovanja razvidno, da ne gre za profitni namen opravljani
dejavnosti.
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'Riloga
STEMSKE REŠITVE V TUJIH UREDITVAH NA PODROČJU
sULTURE
9

ranclja, Velika Britanl|a, Švedska, ZDA, Avstrija)

fulturna politika je povsod po svetu deležna posebne pozoro)sti, kar je pogojeno s posebno naravo kulturnih dejavnosti
i/T posebnim družbenim pomenom, ki ga kulturi priznavajo,
lato povsod posega država na področje kulture na tak ali
ugačen način, posredno ali neposredno. Praviloma zagorja vsaj temeljne pogoje in infrastrukturo za izvajanje kul^■rnih dejavnosti, s svojo kulturno politiko pa vpliva na kultne tokove in jih poskuša vsaj do neke mere usmerjati. Tako
znanje je pogojeno s spoznanjem, da je kultura eden ključifji dejavnikov oblikovanja, ohranjanja in uveljavljanja speci■ne identitete vsake etnične skupnosti, naroda ter države.
/fžave svoje posredovanje v kulturi pojasnujejo in opravičuio na različne načine ter pri tem najpogosteje navajajo
Slednje razloge:
10
Sam trg ne more v celoti zagotavljati financiranja kulture in
e
nega razvoja niti v največjih in najbolj razvitih državah, ki
k® hkrati praviloma tudi največji ponudniki kulturnih storitev
dobrin na svetovnem trgu. V državah, kjer tradicionalno
•vračajo poseganje države v kulturo in prav zato tudi nimajo
mpsebnega kulturnega ministrstva oziroma ustreznega resorna organa (npr. ZDA), posvečajo posebno pozornost neodsnim virom financiranja in imajo zato najbolj razvit instrumentarij davčne politike kot instrufnenta kulturne politike,
'a okvir sodijo tudi t.i. namenski davki, to je posebna
'davčitev določenih proizvodov množične in komercialne
^Jlture, ki se prelivajo v neposredno financiranje določenih
^Iturnih dejavnosti splošnega pomena.
Vloga države je pomembna tudi za določanje posebnih
iterijev in pogojev za opravljanje tistih kulturnih dejavnosti,
"erih predmet dela ima posebno kulturno vrednost, pri
me ' gre predvsem za dejavnosti varstva naravne in kulturne
^diščine.
_^Ker so naravne znamenitosti in kulturni spomeniki posebna
itBgorija
javne dobrine, je nujna vzpostavitev enotnega
5,
nl ema njihovega varstva, zato je država s svojim upravnim
^aratom na tem področju najmočnejša.
°b upoštevanju globalnega mednarodnega kulturnega trga
Pomembna vloga države v mednarodni promociji naci'alne kulture, ki pogosto terja velika sredstva in zapleteno
?anizacijo. Zato si države prizadevajo vzpodbujati kvaliteto,
11 le primerljiva z uveljavljenimi standardi na mednarodnem
Tiflu kulture.
rt ,
a/ugod p0 Svetu praviloma ne poznajo zakonodaje, ki bi
rflćakonjala oblike organiziranja in financiranja za področju
slMure. z zakonodajo urejajo le nekatera tipično državna
sfMročja, kot so področje varstva naravne in kulturne dedišpodročje avtorskih pravic in področje umetniškega izobraževanja.
Na ostalih področjih urejajo z zakoni še določena
)s
amična vprašanja (v Franciji npr. zakon o mecenstvu,

zakon o enotni ceni knjig), nekatere pa z zakoni ustanavljajo
tudi same osrednje kulturne ustanove (kot so muzeji, galerije,
gledališča, opere ipd.). V Avstriji poznajo še deželne zakone
o pospeševanju oziroma podpiranju kulturnih dejavnosti.
Po posameznih dejavnostih in celo pri posameznih izvajalcih
se uveljavljajo različni in pogosto dokaj avtonomni organizacijski sistemi in modeli ter splošna načela in standardi, ne da
bi bili uzakonjeni. Temeljijo na tradicijah, ki so pogojene
s specifičnim zgodovinskim razvojem in izkušnjami posamezne družbe. Tudi sicer ne določajo temeljnih usmeritev
nacionalnega kulturnega razvoja, kulturne politike in vloge
države na področju kulture z zakoni, ampak v rednih časovno
opredeljenih kulturnih planih (npr. v Franciji), oziroma
s posebnimi resolucijami, ki jih sprejme parlament (npr. Švedska). Takšne temeljne smernice pojmujejo kot izraz družbenega konsenza. V okviru izvajanja takega akta so se uveljavili
nekateri znani mehanizmi oziroma instrumenti kulturne politike, kot so: podeljevanje delovnih štipendij, plačevanje fiksnih stroškov za določen čas določenemu izvajalcu, redni
odkupi umetniških del za opremo prostorov, ki se gradijo iz
državnih sredstev).
Če primerjamo različne modele organiziranja in upravljanja
kulture, pridemo do dveh temeljnih teoretičnih modelov:
modela avtonomne kulture in modela podržavljenje kulture.
V praksi se v državah z demokratično ureditvijo oba modela
bolj ali manj prepletata. Tako je v anglosaksonskem svetu
kultura bolj avtonomna in manj podvržena posegom države
vanjo (npr.ZDA), medtem ko je v l evropskih kontinentalnih
sistemih bolj poudarjena vloga dr; ave (npr. v Franciji in Avstriji).
Vendar pa se v vseh teh sistemih uveljavljajo avtonomne
oblike organiziranja stroke, ki sodeluje pri oblikovanju kulturnopolitičnih odločitev ali celo oblikuje pomembne odločitve
na področju kulture. Tako se v ta namen oblikujejo npr.
različni sveti, ki so lahko samostojni ali relativno avtonomni
v okviru upravnih organov (npr. ZDA, Avstrija) ali pa zasnovani
kot njihova posvetovalna telesa (npr. Nizozemska, Švedska).
Poleg tega pa so na nedržavne organe ponekod prenesene
tudi pristojnosti izvajanja kulturne politike za posamezno
področje kulture (npr. na Avstrijski filmski institut, ki na podlagi Zakona o subvencioniranju filma oblikuje in izvaja kulturno politiko proizvodnje in distribucije filma) ali za kulturo
v celoti (npr. Velika Britanija na Britanski svet oziroma njegov
Umetniški svet).
Te organizacijske oblike v svetu pogosto označujejo kot
posebne oblike kulturne samouprave oziroma samouprave na
področju kulture ali pa tudi kot elemente (neo)korporativizma
na področju kulture. Zakonodaja v teh primerih podrobneje
opredeljuje odnos med takimi telesi in resornimi državnimi
upravnimi organi ter nadzor in način poseganja v odločitve
svetov in podobnih teles.
Ne glede na tradicionalno stopnjo centraliziranosti (npr. Francija) ali decentraliziranosti kulture (npr. Švedska, Velika Britanija) so v osemdesetih in v začetku devetdesetih let, zlasti na
področju kulturnoumetniške ustvarjalnosti in posredovanja
kulturnih vrednot, prevladovali procesi in trendi decentralizacije.

eli

J
ini
nii

eL r

° očevalec

47

VPRAŠANJA POSLANCEV
Kdaj bo zamenjan obrazec »izkaz o šolskem
uspehu?
IVO HVALICA, poslanec Iz Socialdemokratske stranke Slovenije, je vprašal, kako je mogoče, da so učenci osnovnih
šol ob drugi obletnici osamosvojitve prejeli spričevala, na
katerih je pisalo »izkaz o šolskem uspehu« (obrazec DZS, št.
obrazca 1.28), ki ima na prvi strani napis »Socialistična
federativna Republika Jugoslavija«? ali se zavedamo
kakšno škodo delamo s tem, ko odraščajočo mladino
begamo s takšnimi neodgovornimi zadevami?
Kdo je to zagrešil in kdo je za to odgovoren?
Ministrstvo za šolstvo in šport mu odgovarja:
Poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije g. Ivo Hvalica je na seji, dne 28. julija 1993, zastavil poslansko vprašanje
v zvezi z uporabo izkaza o šolskem uspehu na starih obrazcih
na Osnovni šoli Solkan.
V zvezi s tem dajemo naslednji odgovor.
Izkaz o šolskem uspehu, ki ga zadeva vprašanje g. Hvalice,
obsega učenčeve polletne in letne ocene ter njegov splošni
uspeh od prvega do osmega razreda osnovne šole. Učencu
oz. učenki ga izda osnovna šola na podlagi prvega odstavka
146. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list SRS, št. 5/80, 29/86 in
31/86) v zvezi s prvo točko 3. člena pravilnika o pedagoški
dokumentaciji v osnovni šoli (Ur. list SRS, št. 20/80,16/82 in 7/
87). Izkazi in spričevala so javne listine. Zakon določa, da za
vzgojo in izobraževanje pristojni republiški upravni organ
predpiše vsebino in obliko izkaza in spričevala.
Republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje je na tej osnovi po osamosvojitvi (torej kot tedanji Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje) za šolsko leto 1991/
92 predpisal novo obliko in vsebino šolske dokumentacije,
med drugim tudi za izkaz o šolskem uspehu za osnovno šolo.
Za učenke in učence, ki so se vpisali v prvi razred osnovne
šole v šolskem letu 1991/92 ali kasneje, se torej uporablja
spremenjena dokumentacija, medtem ko se za učenke in
učence, ki so se vpisali v osnovno šolo pred osamosvojitvijo,
podatki vpisujejo v dokument, ki je bil veljaven ob njihovem
vpisu, saj Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje
leta 1991 zamenjave te dokumentacije ni predvidel.
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Kako urediti uvoz osebnih vozil?

JOŽE JAGODNIK, poslanec Združene liste, je postavr
naslednje vprašanje: Vlado sprašujem, kaj je storila, da It
ob približno ocenjenem Izdatku državljanov Slovenije »r
uvoz avtomobilov za približno milijardo mark vendarle vpft
Ijala več tržnega reda?
ji
l<
Kaj so pristojna ministrstva že storila v korist sicer potrebroj
zdrave konkurence, kaj pa v prid odpravljanja nelojalne
konkurence, ki povzroča škodo tako kupcu kot državi v nj
hovem proračunu?
<l
k
Vlada Republike Slovenije mu je pripravila naslednji odgovor

v prvih sedmih mesecih letošnjega leta je bilo po podatKilr
Ministrstva za notranje zadeve v Sloveniji registriranih 39.3<*c
osebnih vozil (prva registracija). V tem številu so zajeta uvc
žena vozila kot tudi vozila iz domače proizvodnje. Na povefiair
uvoz v začetku letošnjega leta je poleg tečajnih razmerij rne'c
tujimi valutami vplivalo tudi dejstvo, da so mnogi kupci poh'v
teli z nakupom vozila še pred uveljavitvijo Odredbe o homolck
gaciji vozil. S to odredbo je predpisana homologacija vozil, ki
se proizvajajo ali uvažajo v Slovenijo, tako da je možen uvoji
in prodaja le tistih vozil, ki izpolnjujejo predpisane pogojjr
Poleg navedenega, odredba uvaja tudi tržni red, selekcijo II
tudi specializacijo trgovcev, ki se ukvarjajo z uvozom vozi
s tem, da mora vsak uvoznik pridobiti homologacijsko listinfr
za vsak tip vozila, ki ga prodaja, kar pa je povezano z določir,
nimi postopki in seveda tudi stroški. Poleg tega mora vsas
prodajalec vozila v skladu s citirano odredbo kupcu izroči I
poleg izjave o ustreznosti vozila, ki jo izda Urad za standardu
zacijo in meroslovje na podlagi listine o homologaciji vozil'«
še druge dokumente kot so tehnično navodilo za uporabo i
vzdrževanje vozila, izjavo o roku zagotavljanja oskrbe trjfs
z rezervnimi deli, spisek lastnih ali pooblaščenih servisne
v Republiki Sloveniji, garancijsko listino, servisno knjižici
Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.
j®

Za nadzor nad izvajanjem te odredbe so pooblaščeni Republji
ški tržni inšpektorat, organi ministrstva za notranje zadeve tflr
Urad za standardizacijo in meroslovje.
<
iv
K urejevanju reda na trgu pa prispeva tudi letos sprejet Zakflfc
o varstvu konkurence, ki med drugim prepoveduje nelojalni
konkurenco ter sankcionira takšna dejanja. Za nadzor n»il
izvajanjem določb zakona o varstvu konkurence so pristoji
organi tržne inšpekcije, ki lahko izrekajo tudi ukrepe v skla<\
z zakonom. Poleg tega je prizadetim udeležencem v prom^
blaga in storitev v primeru dejanja nelojalne konkurent"
zagotovljeno tudi sodno varstvo.
|q

V skladu z navedenimi določbami je ravnala tudi Osnovna
šola Solkan, ki je učenki 4. razreda, ki se je vpisala v osnovno
šolo v šolskem letu 1989/90 (torej gre za predzadnjo generacijo osnovnošolcev pred osamosvojitvijo), ko je bil v veljavi še
stari obrazec »izkaza o šolskem uspehu«, vpisala ocene
o uspehu za 4. razred v ta uradni dokument. Seveda pa bo
šola učenki, ko bo končača osnovno šolo, izdala posebno
spričevalo o končani osnovni šoli na novem obrazcu oz. na
obrazcu, ki bo takrat predpisan. S tem javnim dokumentom
bo učenka tudi izkazovala končno osnovnošolsko obveznost.

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor prlp'':
vilo Ministrstvo za ekonomske odnose In razvoj.
-to
Je pri pripravi nacionalnega programa vzgoje ta
izobraževanja sodelovala tudi katoliška cerkev^'

Izkaz o šolskem uspehu za osnovne šole je edini dokument iz
tovrstne šolske dokumentacije, ki se ga uporablja oz. se vanj
vpisuje v daljšem obdobju (v načelu 8 let). Drugi dokumenti te
vrste se izpolnjujejo za eno polletje oz. za šolsko leto. To
pomeni, da se razen osnovnošolskega izkaza vsa druga spričevala in izkazi, ki so javne listine, že uporabljajo v novi obliki
oz. z novo vsebino. Stare izkaze imajo le še otroci, ki bodo
v šolskem letu 1993/94 obiskovali 4., 5., 6., 7. in 8. razred
osnovne šole. Teh otrok je približno 120.000. Možno je sicer
sprejeti sklep o izdaji duplikatov njihovih sedanjih izkazov na
novih obrazcih, vendar bi to zahtevalo dodatna sredstva za
natis dokumentacije ter administrativno delo, ki pa niso zagotovljena.

JOŽEF KOCUVAN, poslanec SKD, je vprašal:
^
V tem času se na Ministrstvu za šolstvo in šport RS priprli
Ija Nacionalni program vzgoje in izobraževanja. Vprašuj4t|
ali MSS vključuje v pripravo programa tudi širšo zalntersjl«
rano slovensko javnost, med drugim tudi Slovensko KatCf,
ško Cerkev.
Vzgoja in Izobraževanje imata namreč za celotno narodno!®
državno skupnost tako velike posledice, da morajo odgov^"
nost zanjo prevzeti vsi, ki imajo, na tem tako pomembne'®
področju, znanje, Izkušnje in preverjene zasluge; med
>o
glm tudi Katoliška cerkev.
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-1 nistrstvo za šolstvo in šport je odgovorilo:
JSlanec v Državnem zboru Republike Slovenije g. Jožef
očuvan je na seji dne 28. julija 1993 zastavil poslansko
prašanje v zvezi s pripravo nacionalnega programa vzgoje in
—tobraževanja.
' zvezi s tem dajemo naslednji odgovor.
'riprava strokovnih podlag za koncepcijo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji je
i Ibsežna in zahtevna naloga, katere priprave so se pričele že
»red več kot dvema letoma. V tem projektu sodeluje preko
P<00 najvidnejših slovenskih strokovnjakov za temeljna vprašaja, ki zadevajo šolski sistem. Dosedanje razprave in obsežni
laborati, ki so jim bili za osnovo, po našem mnenju dokazujejo njihovo nesporno kompetentnost za obravnavo teh vpraInanj.
ni
Ministrstvo za šolstvo in šport posveča v sedanji fazi priprav
'oglavitno pozornost prav strokovni kompetentnosti posameznih rešitev. Kot so pokazale izkušnje s podobnimi projekti
svetu, je namreč potrebno ločiti med tisto fazo, v kateri se
pripravijo strokovne ekspertize, opravijo razprave med stro3wovnjaki in izdela temeljna koncepcija, ter naslednjo fazo,
^ kateri se v obravnavo vključijo različni subjekti civilne
Jflružbe in najširša javnost. V prvi fazi k sodelovanju niso bile
ie'ovabljene posamezne institucije, temveč prav posamezni
i^e''av',eni strokovnjaki, ki ne pripadajo le različnim teoretjlckim šolam, pač pa so tudi različnih nazorskih, strankarskih in
I,'odobnih provenienc. Teoretska pluralnost je po našem mnevoiu vsekakor pozitivno prispevala k doslej opravljenemu delu,
3J'r<jgih razlik pa sodelavci v projektu ne izpostavljajo, ker bi
' "nko delo v sedanji fazi le ovirale.
>zi
inrva faza priprav za izdelavo koncepcije nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja bo tako kmalu končana. Na
sasnovi pripravljenega gradiva se bo tedaj pričela razprava,
'O kateri bodo sodelovale tako institucije civilne družbe kot
raidi države, končala pa se bo seveda v Državnem zboru
:il«epublike Slovenije.
ji
r^se to pa nikakor ne pomeni, da ob nekaterih za katoliško
stferkev še posebej pomembnih vprašanjih Ministrstvo za šolic«vo in šport že doslej ni sodelovalo z njenimi predstavniki,
^lo to pomlad oblikovane podkomisije za vprašanja šolstva,
■ jo sestavljajo predstavniki vlade in katoliške Cerkve, ocenjujemo kot uspešno, vendar pa po zgoraj navedenih načelih
t« po dogovoru med obema stranema v fazi strokovne prijave v razpravo še ne vključujemo drugih institucij tako
■vilne družbe kot države. Ne dvomimo, da se bo v naslednji
«3*1 tudi razprava o teh vprašanjih razširila kot del celotne
imzprave o ureditvi šolstva v naši državi ter se tako, kot je že
iflHlo rečeno, končala v tem Državnem zboru.
4
petično-moralnih vrednotah v vzgoji
'°2ef KOCUVAN, poslanec SKD, Je prlsto|ne vpraial:
tu
-vrop
a se na vseh področjih svojega življenja vedno bolj
Kvarja z vprašanji etike In morale. Tudi pri nas so mnogi
oklici (zdravniki, pravniki, policisti, dimnikarji...) že spozpomen osebne odgovornosti za svoje delo, ki je ne
re
'jn°
nobena
pozitivna
zakonodaja
-•'Prejeli"fcdomestitl
svoji dejavnosti
primeren
etični
kodeks. in so zato
,f,

^ i« slovenski učitelj, z Ministrstvom za šolstvo In šport in
3ministrom osebno, v primerjavi s prej naštetimi poklici res
■ko nezrel, da se ne zaveda posebnega pomena osebne
ne
odgovornosti pri tako občutljivem in odgovornem
t<£ u kot je vzgoja? Tako mnenje Je namreč zapisano
Vpisniku sestanka 10 ZDPDS z dne 11. 6.1992.
o;"to sprašujem zakaj šolske oblasti In minister dr. Slavko
'<?*ber o tem molčijo in se dosledno izogibajo Javno sprego'!ih to0 ln
občeveljavnlh
etlčno-moralnlh vrednotah, ki jih je za
razv
in? '
°i človeške osebnosti, naroda in človeštva,
°>rebno uveljavljati pri vzgoji? Minister naj tudi obrazloži,
(poročevalec

kako lahko mirno odkloni sodelovanje pri pogovoru ali okrogli mizi, če Ima npr. naslov: »Etika in šola?« Kako naj tako
naravnanim šolskim oblastem še zaupamo vzgojo svojih
otrok?
Ministrstvo za šolstvo in šport je odgovorilo:
Poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije g. Jožef
Kocuvan je na seji dne 28. julija 1993 zastavili poslansko
vprašanje v zvezi z šolstvom oz. vprašanji etike in morale.
Trditev, da šoslke oblasti in minister dr. Slavko Gaber osebno
molčijo in se dosledno izogibajo javno spregovoriti o občeveIjavnih etično-moralnih vrednotah, preprosto ne drži. Kot primer konkretne udeleženosti v nedavni javni razpravi lahko
navedemo npr. okroglo mizo o vzgoji v šoli, ki jo je vodila
novinarka Breda Senčar in so se jo udeležili tudi prof. Angelca
Žerovnik, dr. Franc Pediček in dr. Stanko Gerjolj ter je bila
javno publicirana.
V ta sklop sodi tudi prenova predmeta Etika in družba v 7. ter
8. razredu osnovne šole ter priprava predmeta z delovnim
naslovom državljanska vzgoja v sarednji šoli. Nazadnje
v juniju mesecu je bila na Zavodu za šolstvo in šport okrogla
miza o teh vprašanjih, na kateri je bila nesporno potrjena
pomembnost nadaljnjega strokovnega dela na tem področju.
Kako preprečiti etično-škodljive spodrsljaje strokovnih institucij?
JOŽEF KOCUVAN, poslanec Slovenskih krščanskih demokratov, je na šolsko ministrstvo naslovil naslednje vprašanje:
Polemika v zvezi z zgibanko SPOLNOST IN AIDS je v javnih
občilih sicer izzvenela, ostala pa so nepojasnjena in neodgovorjena Javno postavljena vprašanja, naslovljena na Urad
za mladino pri Mšš in na ministra Gabra osebno. Velik del
javnosti Je močno zaskrbljen, ker iz zgibanke veje potrošniški odnos do spolnosti. V enakem tonu je napisan tudi
natančen pregled kondomatov, nameščenih po ljubljanskih
visokošolskih zavodih, objavljen v Informatorju SOU v Ljubljani, Junij 1993. Ta dva dokumenta in gluhi molk ministra za
šolstvo, ki vodi in načrtuje vzgojo slovenske mladine, jasno
kažejo, kakšen je odnos šolskih oblasti do tega pomembnega življenjskega vprašanja.
Vprašujem in hkrati zahtevam, da šolski minister v državnem zboru javno pojasni, če se res strinja s takim načinom
spolne vzgoje In kako namerava v prihodnje preprečiti take
etično škodljive spodrsljaje Institucij pod streho šol. min. ki
jih financira z denarjem davkoplačevalcev, tudi ogorčenih
staršev in vzgojiteljev.
Vprašujem tudi, koliko denarja je bilo izplačanega za pripravo In izdajo te zgibanke.
Na ministrstvu so mu odgovorili:
Poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije g. Jožef
Kocuvan je na seji dne 28. julija 1993 zastavil poslansko
vprašanje v zvezi z zgibanko »Spolnost in AIDS«, ki jo je
sofinanciral Urad za mladino.
Urad Republike Slovenije za mladino je organ v sestavi Ministrstva za šolstvo in šport. V letu 1992 je urad objavil javni
razpis za sofinanciranje mladinskih programov z namenom
spodbujati različne oblike vključevanja mladih v družbene
procese. Pri tem predstavlja informiranje in svetovanje za
mlade eno izmed prioritetnih področij.
Zveza ŠKUC - Forum je prijavila projekt zgibanke »AIDS in
spolnost«. Projekt je - tako kot ostale, ki so prispeli na razpis
— ocenila posebna komisija pri Uradu, v kateri enakopravno
sodelujejo predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, torej
različnih nevladnih mladinskih organizacij v Sloveniji. Komi49

sija je ugotovila, da prijava popolnoma ustreza razpisanemu
namenu in kriterijem, pri vsebinski obravnavi projekta pa je
upoštevala še priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije
o nujnosti informiranja mladih o možnih načinih prenosa HIV
infekcije ter garancijo prijavitelja, da bo v projekt vključil
strokovnjake s tega področja in ustrezne strokovne institucije. Komisija je projektu dodelila 400.000,00 SIT.
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije je ob časopisni polemiki, ki jo je zgibanka povzročila, 3. maja 1993 izdal
javno sporočilo, v katerem med drugim navaja, da je besedilo
zgibanke strokovno neoporečno in da naštevanje nevarnih,
varnejših in varnih spolnih tehnik vsekakor ne propagira
spolne promiskuitete.
Kdaj bomo dobili lasten učbenik tujih jezikov?
JOŽEF KOCUVAN, poslanec SKD, je pristojnim naslovil
naslednje vprašanje:

dovina 8 (avtorja J. Prunk in B. Nešovič), ki obravnava tudi
novejšo zgodovino slovenskog naroda.
Na srednješolski ravni je za gimnazije za 1. letnik učbenik
Zgodovina 1 (avtor K. Kremenšek) dopolnjen, v tretjem letniku
je v uporabi nov učbenih (avtor I. Grobelnik), za 4. letnik pa je
nov učbenik v pripravi (avtor B. Repe). Za tehnične štiriletne
ter druge strokovne šole bo učbenik za zgodovino za 1. letnik
prenovljen v šolskem letu 1993/94, za 2. letnik pa je že v uporabi nov (avtor S. Brzelak).
Prenavljanje učbenikov je tudi sicer trajen proces, ki teče
v soglasju z novimi dognanji v stroki. Zato je Ministrstvo za
šolstvo in šport v Pravilnik o učbenikih, ki določa način
potrjevanja učbenikov, vneslo tudi mehanizem sprotnegf
ugotavljanja potreb po novih učbenikih za posamezne vrste ir
ravni osnovnošolskih in srednješolskih programov. Trenutne
pa poteka priprava prenove predmetnikov za vse predmete
med drugim tudi za zgodovino. Prenovo vsebin in učbeniko*
ves čas spremljajo posebni seminarji za učitelje ter nov
priročniki in učna sredstva za učitelje, ki jih organizira i"
pripravlja Zavod RS za šolstvo in šport.

V nekaterih srednjih šolah v Mariboru se kljub samostojnosti države Republike Slovenije uporablja za nemški jezik
učbenik, ki je dobil dovoljenje za uporabo Ministrstva tuje
države. Gre za učbenik nemškega jezika, ki ga je izdalo
hrvaško Ministrstvo za šolstvo in ima celo začasno dovoljenje.

Pomemben korak na tem področju je v okviru projekt'
MATURA 1995/97 opravila tudi republiška predmetna komisij'
za zgodovino s pripravo predmetnega izpitnega kataloga 2
zgodovino, ki ga je Strokovni svet Republike Slovenije z*
vzgojo in izobraževanje potrdil na seji 30. 6. 1993.

Vprašujem, kako je mogoče, da po dveh letih samostojnosti
in demokratičnih sprememb še vedno nimamo svojih učbenikov za tuje jezike?

Vprašanje o zajemanju celovitem davkov

Ministrstvo za šolstvo in šport mu odgovarja:
Učbenik »Kontaktsprache Deutsch 1«, avtoric Divne KernFrancetič in Maje Hausler, je originalni nemški učbenik, za
katerega si je pridobila avtorske pravice založba Školska
knjiga iz Zagreba. S sklepom Strokovnega sveta Republike
Slovenije za vzgojo in izobraževanje št. SS-61/011-48-88,
z dne 27. 6. 1988, je bil učbenik v skladu s Pravilnikom
o učbenikih potrjen kot učbenik, ki ga lahko srednje šole
uporabljajo za pouk nemškega jezika.
Toda naša želja je, da bi v šolah uporabljali učbenike slovenskih avtorjev. Ministrstvo za šolstvo in šport je letos ponovno
v mesecu maju objavilo razpis potreb po novih učbenikih,
med katerimi je tudi učbenik za nemški jezik.
O neustreznih učbenikih zgodovine
JOŽEF KOCUVAN, poslanec SKD, je vprašal:
»Glede na demokratične spremembe v slovenskem prostoru, učbeniki zgodovine še niso ustrezno spremenjeni.
Sprašujem, kdaj bo Ministrstvo za šolstvo in šport naročilo
prenovo osnovnošolskega in srednješolskega gradiva za
predmete zgodovine, zlasti tistega dela, ki obravnava zgodovino slovenskega naroda?!
Ministrstvo mu je pripravilo naslednji odgovor:
Poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije g. Jožef
Kocuvan je na seji dne 28. julija 1993 zastavil poslansko
vprašanje v zvezi s prenovo učbenikov za zgodovino.
V zvezi s tem Ministrstvo za šolstvo in šport daje naslednji
odgovor.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport kot organ
v sestavi Ministrstva za šolstvo in šport je že zelo zgodaj začel
s prenovo vsebin in učbenikov za zgodovino. Tako sta bila
vzporedno s političnimi in upravnimi spremembami, ki so se
zgodile v Sloveniji, že leta 1991 prenovljena učbenika Zgodovina 6 (avtorja B. Božič in T. Weber) za šesti razred ter
Zgodovina 7 (avtorja F. Gestrin in V. Melik) za sedmi razred
osnovne šole. Letos pa je izšel popolnoma nov učbenik Zgo50

ALOJZ METELKO, poslanec iz poslanske skupine SLS, je m
12. seji Državnega zbora Republike Slovenije med 28. in 3C
septembrom 1993 postavil oziroma predložil naslednji"
poslansko vprašanje:
»Zakaj Vlada RS predvideva uvajanje novih davkov, iste
časno pa ne zajame v celoti prometne davke?«

r
Odgovor Vlade Republike Slovenije je:
'■
1
Predvideni ukrepi Vlade Republike Slovenije na davčnef 2
področju pomenijo nadaljevanje davčne reforme v smisl' 3
prerazporeditve davčne obremenitve med davčnimi zavezan' 4
ter nadomestitve izpada dohodkov zaradi sprememb zakon 5
o dohodnini.
6
7
Spremembe zakona o dohodnini zmanjšujejo višino obdavi 8
tve davčnih zavezancev, ki imajo dohodke pod republiški' 9
poprečjem in uvajajo neobdavčljivi del dohodkov v višini 1C" š
poprečne plače zaposlenih v republiki Sloveniji ob tem, daf 1
davčnim zavezancem omogočeno, da zmanjšajo davčfl1 s
osnovo do 3% za posebne namene (dolgoročne državne vre'pd
nostne papirje, reševanje stanovanjskega vprašanja it»
Dodatne olajšave so predlagane na področju kmetijstva ter z1 S
vzdrževane družinske člane.
0
V Sloveniji v primerjavi z razvitimi tržnimi družbami tudir ki
zadovoljivo urejeno obdavčevanje premoženja, zato bo Vlad 1
nove predpise predlagala v prvi polovici leta 1994. Obdav# vanje premoženja bo temeljilo na splošni obdavčljivosti s'f
novanjskih prostorov, poslovnih prostorov in vikendom, " Si
glede na lastnika premoženja.
R:
Dodatna obdavčitev določenih prejemkov je predvide"( iS
zaradi vedno večjega obsega dela, ki se opravlja izven re Je
nega delovnega razmerja na podlagi raznih vrst pogodbene!! °f
dela. Sorazmerno nizka obdavčitev takega dela v primerja
z obremenitvijo plač pomeni nesprejemljivo konkurenčni1 «■
redni zaposlitvi. Tudi navedeni prihodki bodo v določen«
delu nadomestili izpad virov dohodnine.
Pr
Zaradi nadomestitve izpada prihodkov zaradi spreme'1'Si.
zakona o dohodnini in zaradi tega, ker še ni sprejet sistem® ya
zakon o igrah na srečo, je predvidena še uvedba posebne!
prometnega davka od posebnih iger na srečo, ki se prireja 3.
v igralnicah.

poročevalk

p

Ji Trajne in stabilne vire financiranja pa bo mogoče zagotoviti le
v okviru novega davčnega instrumentarija na področju
posredne obdavčitve. Na tem področju namreč še ni bila
ik izvršena celovita prilagoditev sistemom, ki so v veljavi v tržnih
;u gospodarstvih. Reforma posrednih dajatev bo vključevala
je uvedbo davka na dodano vrednost, transformacijo carine in
ie uvoznih dajatev ter uvedbo akciz od. t. im. monopolnih proizik vodov. Uvedba davka na dodano vrednost pa terja predhodno
y vzpostavitev enotne davčne službe kot tudi sprejem zakona
o davčnem postopku, s katerim bodo celovito urejene pravice
in dolžnosti davčnih zavezancev, davkoplačevalcev in pristojie nih davčnih in drugih organov v davčnem postopku.
li
in
II.
P ..
ir Sistem obračunavanja in plačevanja prometnega davka je
iC določen v zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/
:e 92). V zakonu je med drugim določeno, kdo je dolžan obračuna navati in plačevati prometni davek, kaj je predmet obdavčitve,
IV roki, v katerih morajo davčni zavezanci napovedati in plačati
ifl prometni davek ter tudi ustrezne sankcije za kršitve določb
zakona.

Sklad nima predsednika upravnega odbora, ker je v 5. členu
zakona o Skladu določena drugačna organiziranost organov
upravljanja Sklada. Svet Sklada je za svojega predsednika na
1. seji dne 21. julija 1993. imenoval mag. Franca FERLINA,
državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo.

;tJ
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6. ALI IMA SKLAD PROGRAM DELA (KDO GA JE SPREJEL)?
7. ALI IMA SKLAD FINANČNI PROGRAM (KDO GA JE
SPREJEL)?
Sklad ima finančni načrt, ki ga je izdelal v okviru priprav
proračuna Republike Slovenije za leto 1993. Podlaga za
finančni načrt je bil program dela Sklada, v katerem so na
podlagi 4. člena zakona o Skladu razčlenjene naloge Sklada
v letu 1993. Finančni načrt Sklada je bil predložen Ministrstvu
za finance in je bil sprejeta v Državnem zboru v okviru proračuna Republike Slovenije za leto 1993. Izvajanje programa
dela Sklada nadzira Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo,
finančno poslovanje pa nadzira Ministrstvo za finance.

Glede kontrolnega postopka se do uveljavitve predpisov
o davčnem postopku uporabljajo določbe predpisov o službi
družbenega knjigovodstva, če gre za pravne osebe in določbe
Predpisov o davkih fizičnih oseb, če gre za zasebnike in
fizične osebe, če gre za določitev davčne obveznosti in plačilo
Prometnega davka, ki jo določi carinski organ, pa določbe
" carinskih predpisov.
* Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.
m
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4. KDO JE POOBLAŠČENI PODPISNIK POGODB IN RAČUNOV?
5. KDO GA JE POOBLASTIL IN NA PODLAGI ČESA?
9. KDO GA JE IMENOVAL IN NA PODLAGI ČESA SO MU BILA
PRENESENA POOBLASTILA?
Na podlagi 6. člena zakona o Skladu vodi in zastopa Sklad
direktor Sklada. Vršilca dolžnosti direktorja Sklada je imenovala Vlada Republike Slovenije na 5. seji dne 10. marca 1993.
z odločbo št. 108-05/93. V skladu s sklepom registrskega
sodišča pri Temeljnem sodišču v Ljubljani št. SRG 2319/93
z dne 30. marca 1993, je določena oseba, pooblaščena za
zastopanje Sklada in meje njenih pooblastil. Njegove naloge,
pristojnosti in omejitve so podrobno določene v 24. in 25.
členu statuta Sklada.

Vprašanja Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov

8. KAKŠNE SO ZADOLŽITVE V. D. DIREKTORJA IN DRUGA
POOBLASTILA?

BREDA PEČAN, poslanka iz poslanske skupine Združene
''ste, je nanizala Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
naslednja vprašanja:

Zadolžitve v. d. direktorja Sklada so povsem enake, kot bi jih
imel direktor Sklada: meje pooblastil pa so določene v Sklepu
registrskega sodišča Srg 2319/93 z dne 30. 3. 1993.
10. ALI SO POSTOPKI (PODPISI POGODB, RAZPISI IPD.)
SKLADNI S SKLEPI SKLADA, OZ KDO JE POOBLASTIL V. D.
DIREKTORJA IN KDO JE DOLOČIL POGOJE RAZPISA!

to

Ali ima Sklad statut?
Bj1 2. Ali ima Sklad upravni odbor?
s' 3- Ali ima Sklad predsednika upravnega odbora?
n< 4. Kdo je pooblaščeni podpisnik pogodb in računov?
in 5. Kdo ga je pooblastil in na podlagi česa?
Ali ima Sklad program dela (kdo ga je sprejel)?
7- Ali ima Sklad finančni program (kdo ga je sprejel)?
<y Kakšne so zadolžitve v. d. direktorja in druga pooblastila?
^ Kdo ga je imenoval in na podlagi česa so mu bila prene0" »ena pooblastila?
)l >0. Aii so postopki (podpisi pogodb, razpisi, ipd.) skladni
:n s
' * klepi sklada, oz. kdo je pooblastil v. d. direktorja in kdo je
0
®°iočil pogoje razpisa?
e e a e nas edn e
i
' ' kmetijskih
<
l zemljišč
i odgovore:
■t <;[.
Sklad
in gozdov Republike Slovenije (v
Nadaljevanju: Sklad) je prejel poslanska vprašanja poslanke
Pravnega zbora Republike Slovenije Brede PEČAN, na
m Katera daje naslednje odgovore:
t' 1- ALI IMA SKLAD STATUT!

Do imenovanja Sveta Sklada so v okviru svojih pooblastil
pripravljali razpise za oddajo kmetijskih zemljišč v začasno
obdelavo predstavniki Sklada skupaj s službami Ministrstva
za kmetijstvo in gozdarstvo in strokovnimi službami v obravnavanih občinah, ob doslednem upoštevanju veljavnih predpisov in ob upoštevanju specifik obravnavanega območja. Po
imenovanju Sveta Sklada pa je bil na podlagi sklepa Sveta
Sklada pripravljen Pravilnik o zakupih kmetijskih zemljišč.
Vsi v odgovorih navedeni dokumenti in akti so deponirani
v arhivu Sklada in so poslanki g. Bredi Pečan na razpolago.
Kje je zakonska osnova za renominacijo proračuna za leto 1993?

n

Sklad ima statut, ki ga je v skladu z 8. členom zakona o Skladu
Kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list
!">S, št. 10/93) sprejel Svet Sklada na 1. redni seji 21. julija
ar 1993. in na 1. korespondenčni seji 11. avgusta 1993. K statutu
® Le dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 4000? Uo/93-5 dne 26. oktobra 1993.
I» 2
- ALI IMA SKLAD UPRAVNI ODBOR!
\»
Sklad nima upravnega odbora, ker ga zakon o Skladu ne
5[®dvideva, v skladu s 5. členom zakona o Skladu pa ima Svet
^klada, ki ima predsednika in 8 članov. Svet Sklada je imenoH" Državni zbor na seji dne 8. julija 1993.
j" 3- ALI IMA SKLAD PREDSEDNIKA UPRAVNEGA ODBORA?
\e Poročevalec

TONE PERŠAK, poslanec Demokratske stranke, je vlado
vprašal, kje je zakonska podlaga za rebalans proračuna, ki
ga je ta izvedla pod imenom renominaclja proračuna in
razglasila z uredbo o uskladitvi odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1993, dne 16. 9.1993?
Kot izhaja iz obrazložitve omenjene uredbe je vlada RS
ugotovila na prihodkovnl strani proračuna presežek v višini
pribl. 20,77 mrd SIT. Zato se je odločila za tim. renominacijo
In v tolikšni višini povišala, v skladu s 60. členom zakona
o izvrševanju proračuna za 1.1993, tudi odhodke proračuna.
Toda teh sredstev vlada nI porazdelila v ustreznih deležih
med vse uporabnike kot bi sicer izhajalo iz pojma renominaclja, temveč je posameznim uporabnikom dodelila nesorazmerno visoke deleže tega zvišanja, drugim manjše, nekate51

Taka opredelitev vlade je zapisana tudi v proračunskem
memorandumu za leto 1994.

rim pa tudi nič. Na ta način je dejansko spremenila s proračunom, ki je bil, po moje, v državnem zboru spre|et na
poslovniško sporen način. Ta razmerja je s sprejemom proračuna potrdil državni zbor in samo ta jih ima pravico spremeniti!

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.

Sprašujem torej po zakonski podlagi te vladine odločitve in
sprašujem tudi za načelni odnos vlade do vprašanj zakonitosti in pravne države. Ali morda Vlada RS sodi, da je po
svojem položaju postavljena zunaj zakona oziroma, da
lahko s svojimi odločitvami spreminja z zakoni določene
odnose, položaje itd.?

Kakšna so merila za uporabo proračunskih sred-,
stev za potovanja v tujino?
i

Poslanec Peršak je prejel naslednji odgovor:
G. Tone Peršak je postavil poslansko vprašanje o zakonski
podlagi za rebalans proračuna, ki ga je vlada RS izvedla pod
imenom renominacija proračuna in razglasila z uredbo
o uskladitvi odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1993 z dne 16. 9.1993. V obrazložitvi vprašanja g.
Peršak predvsem nasprotuje spremenjenim razmerjem med
uporabniki, kakor tudi spremenjenim deležem posameznih
uporabnikov v odnosu na proračun kot tudi BDP. Sprašuje, ali
vlada sodi, da lahko s svojimi odločitvami spreminja z zakoni
določene odnose, položaje itd.
Na postavljeno vprašanje daje vlada naslednji odgovor:
60. člen zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu
Republike Slovenije za leto 1993 določa, da vlada lahko med
letom v okviru obstoječih virov usklajuje skupni obseg odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov z gibanjem cen na
drobno, vendar največ do 80% dosežene rasti cen.
Proračun za leto 1993 je bil sprejet v cenah december 1992.
To pomeni, da tako na strani prihodkov, kot tudi odhodkov ni
bila upoštevana ocenjena inflacija v letu 1993, s tem pa tudi
ne spremembe razmerij zaradi tekom leta spremenjenih cen,
tečajev, plač, različnih terminov zapadlosti plačil itd. Vlada je
že ob sprejemanju proračuna za leto 1993 poudarila specifičnost planiranja proračuna v stalnih cenah preteklega obdobja
v pogojih še vedno relativno visoke inflacije. Zato 60. člen
zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike
Slovenije za leto 1993 govori o uskladitvi skupnega obsega
odhodkov v okviru obstoječih virov in ne o linearni prilagoditvi vseh postavk. Že ob obravnavi predloga zakona je bilo
pojasnjeno, da pod pojmom uskladitev oz. renominacija ni
mišljena toga linearna prilagoditev vseh postavk, saj na gibanje posameznih postavk vplivajo popolnoma različni elementi
in bi bila tovrstna prilagoditev nesmiselna.
Zakon o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike
Slovenije nalaga vladi vrsto omejitev pri izvajanju proračuna,
saj jasno določa maksimalen obseg proračuna, ki ga vlada ne
sme prekoračiti brez rebalansa proračuna, sredstva se lahko
namenjajo le za programe oziroma namene, ki so določeni
s postavkami v posebnem delu proračuna, zadolževanje je
možno le do nominalne višine, določene z zakonom itd. Vlada
smatra, da so v skladu s 60. členom dana vladi pooblastila, da
lahko v tako določenih mejah vodi tekočo ekonomsko in
druge politike.
Vlada je ob pripravi uskladitve skupnega obsega odhodkov
upoštevala tudi nekatere nove zakonske obveznosti, ki so
vplivali na potreben obseg sredstev za posamezne namene,
nastali pa so že po sprejetju proračuna. Naj omenimo samo
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih, ki ga je sprejel
Državni zbor v mesecu juliju.
Vlada je že ob sprejemanju proračuna za leto 1993 najavila, da
so z nižjo inflacijo ustvarjeni pogoji, da bo proračun za leto
1994 pripravljen v cenah 1994, tako da bodo nominalni zneski
predstavljali dejansko omejitev porabe posameznih uporabnikov ter da bodo spremembe možne le z rebalansom proračuna, ki ga sprejema Državni zbor in pa v okviru pravil, ki so
določena z zakonom o izvajanju proračuna. Zato zakon o proračunu za leto 1994 ne bo vseboval določila o renominaciji.
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DIMITRIJ RUPEL, poslanec Demokratov - Demokratske,
stranke, je vprašal:
V zadnjem času se v vladi in v ministrstvih množijo manife-;
staclje in postopki, ki že prostemu očesu odkrivajo velkiko,
porabo proračunskih finančnih sredstev. Skoraj ne mine
dan, da ne bi v inozemstvo odpotovala takšna ali drugačna |
delegacija, ki obiskuje razne tuje ustanove, izbrane skupine
izseljencev in seveda tudi državne predstavnike. Po poročilih medijev ni mogoče zanesljivo sklepati, da gre za upravi- „
čano številne in številčne delegacije. Najnovejša zagonetka •
glede zmerne porabe je potovanje zunanjega mlnista Peter-'
leta po Združenih državah (San Francisco, Los Angeles...)' '

Zanima me ali si je vlada oziroma ali so si ministrstva za1
porabo finančnih sredstev postavili kakšne omejitve oziroma, kakšni so kriteriji za to porabo. Zanima me ali obstaja j
pravilo, ki predpisuje dolžino bivanja v inozemstvu, omejitev<
stroškov tega potovanja oziroma bivanja, kakšna potovalna
sredstva so predvidena ali predpisana. V kolikor ministstva >
in vlada nimajo na voljo takšnih meril, predlagam, da jih'
nemudoma Izdelajo, da se javno objavijo in da se nadzore
nad porabo teh sredstev oziroma spoštovanje pravil vršit
v parlamentarnem odboru za nadzor proračuna in drugihr
javnih financ. Med pravila o porabi proračunskih sredstev bi'
spadali tudi kriteriji protokolarne potrošnje, opreme in ravni
prevoznih sredstev.
■
Vlada je pripravila naslednji odgovor:

J

v

Višino sredstev za delovanje Ministrstva za zunanje zadev«
določa zakon o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 (Ur. I. RS 22/93). 2. odstavek 4.2
člena zakona določa, da smejo uporabniki uporabljati sred-9
stva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom. BJ
pregleda porabe sredstev v Ministrstvu za zunanje zadeve j«"
razvidno, da je ministrstvo do 15. 9. 1993 porabilo 53.7$*
planiranih sredstev za leto 1993.
"
Ministrstvo za zunanje zadeve se glede kriterijev porabe sred-*
stev za namene, za katere je g. Rupel postavil vprašanje ravn«
v skladu:
1. pri opravljenih službenih poteh v Republiki Sloveniji upff*
rabljamo kot kriterij predpisane zneske povračil, nadomesti1*
in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državni'^0
organih (Ur. I. RS 42/93);
2. pri opravljenih službenih poteh v tujini uporablja minist'1 *
stvo kot kriterij uredbo o izdatkih za službena potovanj' *
v tujino, ki se priznavajo zveznim upravnim organom in zve* v
nim organizacijam med materialne stroške (Ur. I. SFRJ 3^
76,... 47/90) in odločbo o najvišjih dnevnica za služben®
potovanje v tujino in o izdatkih za selitvene stroške, ki s?
priznavajo zveznim upravnim organom in zveznim organizaci P
jam med materialne stroške (Ur. I. SFRJ 8/90... 13/91);
3. Ministrstvo za zunanje zadeve uporablja 3 službena vozil'16
Dve vozili (Cimos XM V6.24V in 24V ib BMW 735 i) je leta 199' P
za potrebe ministrstva nabavilo Ministrstvo za notranj' £
zadeve. Z odredbo 19. 8. 1992 je Ministrstvo za notranj'*'
zadeve brezplačno preneslo vozili Ministrstvu za zunani1 ^
zadeve. Poleg teh dveh vozil je Ministrstvo za zunanje zadeV w
konec decembra 1992 nabavilo vozilo VW golf. Vlada Rep" P'
blike Slovenije je sprejela sklep o nakupu in uporabi avtom"12^
bilov Vlade Republike Slovenije 17. 6. 1993. V 7. členu teg '
sklepa je določeno, da ministru in generalnemu sekretari) _
Vlade pripada avtomobil s prostornino motorja do 2.000 crfl ^u
Cimos in BMW imata večjo prostornino od predpisan''
v sklepu vlad, vendar sta bila nabavljena že v letu 1991.

poročevalci

i 4. Uporabo letalskih prevozov določa odlok o opravljanju
protokolarnih zadev v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS 43/85, 29/
88 in 8/90). V 16. členu tega odloka je določeno, da se letalo
- uporablja za službena potovanja, če prevoza ni mogoče opraviti z redno letalsko linijo ali če to narekujejo službene
potrebe. Pravico do uporabe letala imajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Vlade Republike Slovenije. 17. člen tega
„ odloka določa, da lahko v posameznih primerih, ko drugačen
. način potovanja ni mogoč ali ni dovolj učinkovit, generalni
sekretar Vlade Republike Slovenije da soglasje za uporabo
_ letala tudi za službene potrebe drugih funkcionarjev republi" Skih organov.
5. Pošiljamo vam tudi podatke o opravljenih službenih poteh
® 9- Lojzeta Peterleta, zunanjega ministra, za obdobje 1. 1. do
31. 8. 1993.
Za obravnavi v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra0
vilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
" PRILOGA

ir,„~r-r-«,,oooo.-,o,«>o«>

*
g
«

-> «*. » « «» - « » » ® ~ «. o « ® -> c o ^
-«»«°
5:"S*S;k;::S"SSS:SSSJ!SK: 7. Z
""
« ■

h«r On «n cm <•»C m ©■»
n
m «N «3 ^

Ch»M©»*cr>
NHM
ID» » W» •»

oooo
«0
«9o (too c*« m«4

ooooooo
o o N r«.N OfN -J
»n »»
«
#h n n h fs in

fi m «N «H

^w

V
« to

io m N n

® IN H <

*. Zakaj vlada pri popravljanju učiteljskih plač ni
). upoštevala zaposlenih v vrtcih?
:a
:i- DANICA SIMŠIČ, poslanka Demokratske stranke, je na
|« vlado in pristojno ministrstvo naslovila naslednje vpra(V Janje:
Ifl
ta Na 10. seji je Državni zbor Republike Slovenije, ob obra vili navi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o plačah
or delavcev v javnih vzgojnolzobraževalnih zavodih — ali prešlprošteje rečeno ob zakonu o popravku učiteljskih plač, spreIhlel tudi sklep, ki sva ga predlagala s kolegom Tonetom
bi Peršakom, in sicer:
tli
,
Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike
Slovenije, da do septembrske seje pripravi predlog spre•nemb zakona o plačah delavcev v Javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 16/92) tako, da se v zakon
v« vključijo tudi določbe o plačah zaposlenih v vrtcih.«

M
K

3i Vlada ji je posredovala naslednji odgovor:
,n
°
s>Bpo doseženem soglasju med pristojnimi resorji je urejanje
tci' Predšolske vzgoje s pripravo na osnovno šolo letos spomladi
Prešlo v pristojnost Ministrstva za šolstvo in šport. Ministrstvo
iia le z namenom, da bi sistemsko uredilo tudi to področje, takoj
jgl Počelo z aktivnostmi za pripravo strokovnih podlag. Tako je
nji nkrati ob pripravi novega koncepta osnovnošolskega izobranji ievanja pripravilo tudi koncept predšolske vzgoje. Glede na
nji dosedanje različno urejanje plač in drugih prejemkov delavgvi cev v vrtcih v posameznih občinah pa se je zavedalo, da je
pit Potrebno enotneje urediti tudi to vprašanje. V ministrstvu so
oile tekom tega leta pripravljene tudi vse strokovne podlage
no 2
3gi a ureditev plač delavcev v vrtcih.
,ri
rflm«
Pravni zbor Republike Slovenije je na zasedanju v mesecu
anUUniju
1993 sprejel sklep, da se z Zakonom o razmerjih plač
v
dejavnostih in organih, ki se financirajo iz javnih sredstev,
etPoročevalec
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4.2a ta sklep je, 9. julija letos, od 53 navzočih poslancev, °
id-9lasovalo 38, proti pa le trije. Danes mineva že tretji dan ~
12 septembrske seje, vlada pa nam, kot vidite, spoštovane *
u £
r0je kolegice in kolegi, zahtevanega predloga nI pripravila. Se
/4yeč: ne samo, da ga ni pripravila, očitno se ji ni zdelo vredno 2 j
temu zboru niti pojasniti, zakaj ga ni in kdaj ga bo, če ga Q
id 8Ploh bo.
"
2oper
tako ignorantski odnos vlade do parlamenta In do več
k
°t 8000 zaposlenih v vrtcih po Sloveniji, ki tako ostajajo
si# v neenakopravnem položaju v primerjavi z vsemi drugimi
delavci v javnih vzgojnolzobraževalnih zavodih, seveda
ostro protestiram. Obenem pa vlado in pristojno ministrstvo
str sprašujem, zakaj naložene Jima naloge nista opravila ter
nji Kdaj Jo kanlta.
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zagotovi poenotenje sistema plač. Ta sistem bo v celoti zajel
tudi ureditev plač in drugih prejemkov delavcev, zaposlenih
v vrtcih.

i
Za odgovor na vprašanje v zvezi z lokacijskim dovoljenjem in z
neizvršenimi odločbami o rušenju pa je pristojno Ministrstvo z
za okolje in prostor.
v

Vlada Republike Slovenije je na svoji 50. seji dne 21. oktobra
1993 sprejela osnutek zakona o razmerjih plač v javnih zavodih in državnih organih ter ga poslala v obravnavo Državnemu
zboru.

3. K odgovoru na vprašanje, na podlagi kakšne dokumentacije je Ministrstvo za turizem in gostinstvo izdalo odločbo F
o obrtnem dovoljenju Pecciju Sherafediniju dne 12. 11. 1992 p
dodajamo.
N

Za obravnavo v Vladi Republiki Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport.

Sodba Vrhovnega Sodišča U 237/92-8 dne 1. 10. 1992 je B
opozorila drugostopni organ na zahtevo Peccija Sherafedinija za izdajo obrtnega dovoljenja izključno za odpravljanje _
gostinske dejavnosti kava - bar. Zato je po mnenju sodišča j,
bil zaključek prvostopnega organa o neizpolnjevanju pogojev
glede ustreznosti poslovnega prostora, ker Pecci Sherafedini '
ni predložil uporabnega dovoljenja, preuranjen. Po sodbi je "
pomembno ugotoviti, v katerem točno določenem poslovnem S
prostoru naj bi se opravljala dejavnost kava - bar in glede na a
tako določeni poslovni prostor posebej ugotoviti, ali je bil o
adaptiran v skladu s priglasitvijo in potrdilom na katerega se n
Pecci Sherafedini izrecno sklicuje. Sodba v nadaljevanju v
navaja določbo drugega odstavka 74. člena Zakona o graditvi ti
objektov, po katerem se uporabno dovoljenje ne izda v pri- Š
meru, ko po določbah tega zakona ni potrebno gradbeno g
dovoljenje, gradbeno dovoljenje pa posamezniku ni potrebno V
pridobiti, če gre za dela, za katera ni predpisano lokacijsko
dovoljenje (77. člen istega zakona«. Če je po mnenju sodišča V
investitor priglasil adaptacijska dela in je pristojni organ izdal '<
potrdilo o priglasitvi del oziroma, če je po izrecni določbi 5. d
odstavka 62. člena Zakona o urejanju naselij in drugih pose- n
gov v prostor, veljavni do 20. 6. 1990, štelo, da so dela k
dovoljena. Ministrstvo za turizem in gostinstvo je na podlagi 1i
te sodbe prišlo do zaključka, da ni potrebno dopolnjevati Ji
ugotovitvenega postopka, ker je Pecci Sherafedini predložil
k vlogi vso potrebno dokumentacijo iz katere je razvidno,.da 1.
so izpolnjeni pogoji za opravljanje dejavnosti kava - bar, ki jep(
dejavnost specializirane okrepčevalnice in mu zato izdalo
obrtno dovoljenje.

Še enkrat o spornem dovoljenju za opravljanje
gostinske dejavnosti lokala na Ravnah
OPOMBA: Prvič je bilo vprašanje objavljeno v Poročevalcu
štev. 35, 28. oktobra 1993
VLADIMIR TOPLER, je na 11. seji državnega zbora v imenu
skupine poslancev postavit vprašanje, v katerem med drugim ugotavlja, da je odogovr vlade, ki so ga prejeli sredi
junija, za poslance zelo žaljiv. Ponovno je zahteval, da vlada
čimprej ponovno prouči in razreši sporno črno gradnjo,
v kateri je diskoteka Kava bar Kalifornija.
Poslancem je ministrstvo za gospodarske dejavnosti poslalo
naslednji odgovor:
Na ponovno poslansko vprašanje postavljeno na 11. seji
Državnega zbora Slovenije dne 28. 7. 1993, ki se nanaša na
opravljanje gostinske dejavnosti kava - bar v poslovnem
objektu Trg svobode 3 Ravne na Koroškem, v katerem so
poslanci opozorili na nezakonito opravljanje gostinske dejavnosti Peccija Sherafedinija tako glede obrtnega dovoljenja,
kakor tudi glede adaptacije in rekonstrukcije poslovnega
objekta brez lokacijskega gradbenega in uporabnega dovoljenja, dodaja Ministrstvo za gospodarske dejavnosti k svojemu
odgovoru z dne 23. 6. 1993 še naslednji odgovor:
1. Na vprašanje pod točko 1 o pristojnosti bivšega ministra za
gostinstvo in turizem gospoda Janeza Siršeta za izdajo
odločbe o obrtnem dovoljenju Pecci Sherafediniju za opravljanje gostinske dejavnosti v poslovnih prostorih Trg svobode
3, Ravnah na Koroškem dopolnjujemo svoj odgovor še
z naslednjim pojasnilom.
S sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. U 237/928 z dne 1. 10. 1992 je bilo ministrstvu naloženo, da odloči
o pritožbi Pecci Sherafedinija zoper odločbo občinskega
sekretariata za družbenoekonomski razvoj Ravne na Koroškem, s katero je ta zavrnil njegov zahtevek za izdajo obrtnega
dovoljenja s predmetom poslovanja kava - bar, ker ni izpolnjeval vseh pogojev po 89. členu obrtnega zakona. To
pomeni, da je bilo ministrstvo dolžno odločiti o pritožbi, saj je
le ta vložil tožbo na Vrhovno sodišče zaradi molka drugostopnega organa.
2. K odgovoru na drugo vprašanje o tem, ali je imel investitor
Pecci Scherafedini potrebno gradbeno, lokacijsko in uporabno dovoljenje za preureditev objekta, v katerem opravlja
gostinsko dejavnost, dodajamo še naslednje pojasnilo.
Bivše Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo je na zahtevo
ministrstva za pravosodje in upravo dne 26. 3. 1991 opravilo
upravni in inšpekcijski nadzorstveni predlog pri občinskem
sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora na Ravnah
na Koroškem in ugotovilo, da je investitor vsa gradbena dela
izvajal na podlagi priglasitev. V primerih, ko bi si moral investitor pridobiti za določena dela gradbeno dovoljenje, je po
ugotovitvah Republiškega gradbenega inšpektorja, občinska
gradbena inšpekcija izdala odločbe o ustavitvi del, podala pa
je tudi predlog sodniku za prekrške, ker investitor Pecci
Sherafedini, ni ravnal po izvršljivi odločbi. Iz upravnega spisa
pa ni bilo razvidno, da bi investitor Pecci Sherafedini za
rekonstrukcijo spornega objekta vložil zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. To pa pomeni, da investitorju na podlagi
zakona o graditvi objektov ni bilo mogoče izdati uporabnega
dovoljenja.
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Zoper odločbo Ministrstva za turizem in gostinstvo št. 313-17/
90-119-DDZ z dne 12. 11. 1992, s katero je bilo izdano Pecci
Sherafediniju obrtno dovoljenje za opravljanje gostinske
dejavnosti kava - bar, je sprožen upravni spor. Tožbo sta1vložili Skupščina občine Ravne na Koroškem, in Heda Lečnik_
iz Raven na Koroškem. Po sporočilu Vrhovnega sodišča^
Republike Slovenije bo zadeva rešena v mesecu novembru. ^

4. K vprašanju o veljavnosti odločb o ustavitvi del, na katerega?!
je bilo že odgovorjeno, pojasnjujemo še, da je na podlagi 277.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku pristojen za^
izvršbo odločbe tisti upravni organ, ki je odločil o stvari na^
prvi stopnji.

5. Glede upoštevanja pogojev varstva proti hrupu smo že^'
odgovorili, pri čemer smo se oprli na zapisnik Inštituta zaJa
varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor. Uporabno dovolje-^
nje ni bilo izdano, ker so se dela na objektu opravljala na
podlagi priglasitev.
pc

6. Na vprašanje, kaj je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti^
ukrenilo v navedeni zadevi pa naslednji odgovor.
bli
Do
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je dne 4. 10. 1993 n3^r
svoje vprašanje o stanju zadeve Pecci Sherafedini prejelo(6;
odgovor, v katerem mu Sekretariat za gospodarstvo in dru t'
benoekonomski razvoj občine Ravne na Koroškem sporoča^
da je le ta prenehal opravljati gostinsko dejavnost. V posloV;,jv
nem prostoru Californija opravlja gostinsko dejavnost s Pecc|ttr
Sherafedinijem, podjetje NAGOR d.o.o., ki mu je navede^
upravni organ izdal dne 31. 12. 1992 odločbo o izpolnjevanj^
pogojev glede tehnične opremljenosti, varstva pri delu, va'^,
stva in zboljšanja človekovega okolja ter drugih predpisani^,
pogojev za opravljanje dejavnosti. Pri svoji odločitvi se
upravni organ glede izpolnjevanja pogojev oprl na odločbo, f
Ministrstva za turizem in gostinstvo št. 313—17/90—119—DD^j!
z dne 12. 11. 1992, ki jo poleg Hede Lečnik isti občinsK1^
upravni organ tudi sam izpodbija v sporu pred Vrhovnif:ra
sodiščem Republike Slovenije. Inšpekcijski pregled tet1
poslovnih prostorov je po navedbah v dopisu, bil opravlje^
,
9c
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šele po izdaji odločbe o izpolnjenih pogojih po 147. členu
zakona po izdaji odločbe o izpolnjenih pogojih po 147. členu
zakona o podjetjih. Po poizvedbah pri Vrhovnem sodišču je
v presoji zakonitosti tudi odločba, izdana podjetju NAGOR.
Zadeva bo rešena v mesecu novembru. •
Po podatkih, ki jih je Ministrstvu za gospodarske dejavnosti
posredoval upravni organ Občine Ravne na Koroškem pristojen za urejanje prostora, Pecci Sherafedini poslovni objekt na
Trgu svobode 3 na Ravnah na Koroškem ni prijavil kot črno
i Bradnjo in ni vložil zahteve za odlog prisilne izvršbe.

z redukcijami odjema, ki so bila 5. — 6. februarja 1992 zaradi
izpada NE Krško. Delavski svet ELES je ob navzočnosti delegatov nadzornega odbora ELES obravnaval pobudo in zadolžil vodstvo podjetja ELES za pisne odgovore na v pobudi
ppdane ugotovitve. Na naslednji seji 9. 6.1992 je Delavski svet
sprejel sklep, da se pobuda ne sprejme, hkrati pa predlagal,
da skupina neodvisnih strokovnjakov obdela celotno dokumentacijo v zvezi z navedenimi redukcijami in izdela svoje
mnenje in to do 1. avgusta 1992. V ta namen je bil opravljen
razgovor s skupino neodvisnih strokovnjakov in to predvsem
z namenom, da se opredeli obseg in čas analize energetskih
razmer.

! Kje so sankcije zoper odgovornega delavca za
i neupravičene redukcije?
.
————
———
i Skupina poslancev iz stranke Zelenih — Ekološko socialne
1
»tranke je vlado vprašala zakaj še ni obravnavala in sankci1
onlrala odgovornosti mag. Ostoja Kristana, direktorja Jav> nega podjetja ELES - Elektro Slovenija, ki je 5. in 6. 2.1992
i1 v Republiki Sloveniji povzročil neupravičeno redukcijo elektriine energije, s tem pa tudi večjo narodnogospodarsko
' Škodo. Poslanci so o tem že obvestili ustrezne in tudi predla> 9«li nekatere ukrepe, a odgovora niso prejeli.
J vlada jim je odgovorila:

Po prejemu poročila se je delavski svet sestal 10. 12. 1992 in
obravnaval »Skupno ekspertsko mnenje«, ki so ga pripravili
dr. Ferdinand Gubina FE, dr. Ivan Novak TF, Pavel Omahen
EIMV, Slavko Polak EGS in dr. Janez Hrovatin ELES, ter
sprejel naslednji sklep: Sprejema se skupno ekspertsko mnenje in ugotovitev, s čimer je bila potrjena upravičenost in
pravilnost ukrepov, ki jih je 5. in 6. 2. 1992 izvedla služba za
vodenje. Komisija je ob tej priliki tudi priporočila vodstvu
podjetja in DS, da skrbi za pravočasno in zadostno investicijsko vlaganje v ustrezne proizvodne vire, v avtomatizacijo
centra vodenja in ne nazadnje za korektna in pravočasna
obvestila javnosti o pomembnejših dogodkih v elektroenergetskem sistemu.

'1 V zvezi s poslanskima vprašanjema poslancev Bojana
Korošca dr. med., Janka Predana dr. med., dr. Lea Šešerka,
dr
. Petra Tanciga in Vladimirja Toplerja dr. med., glede obrav" "avanja in sankcioniranja odgovornosti mag. Ostoja Kristana,
3
ki je »povzročil redukcije električne energije dne 5. in 6. 2.
I11992 v Republiki Sloveniji« in »nezakonite premestitve« g.
|J Jožeta Uršiča podajamo naslednji odgovor.

Na tej osnovi je bil postopek zaključen.

a1

- Takratno Ministrstvo za energetiko je podalo 11. 5. 1992
e Dobudo DS ELES, za uvedbo disciplinskega postopka v zvezi

2. Glede »nezakonite premestitve« gospoda Jožeta Uršiča, je
potrebno poudariti, da je direktor Eles izdal sklep o razporeditvi delavca na drugo delovno mesto. Zakonitost oz. nezakonitost ugotavljajo sodišča, ki bodo delavcu omogočila pravno
varstvo.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
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ODGOVOR
Odbora za infrastrukturo in okolje državnega
afbora na pobudo dr. LEVA KREFTA o soočenju
5
a tališč glede cestne povezave obkolpskega obla^očja
:ej(2vezi s poslansko pobudo, dano na 10. seji Državnega zbora
Republike Slovenije, o soočenju stališč glede cestne poveB n rVe
°bkolpskega
območja,
ki je bila posredovana Odboru za
,a"lnf' astrukturo
in okolje
ta odgovarja:
^■ročilo o problematiki gradnje neposrednih cestnih povejtiJ~v m®d kraji kočevske občine ob slovensko-hrvaški meji
P? °*emlju matične države, ki ga je posredovala Vlada RepuaoK s,oveni
ie na izpodlagi
sklepa odbora
kotdanih
tudi na
poslancev
treh poslanskih
skupin
na podlagi
11. seji
lojenega
zbora RS, je odbor obravnaval na nadaljevanju 17.
IB
.ž Je dne 19. 10. 1993.
3'Ua se .
V'itv J' odbora so v razpravi sodelovali predstavnik Ministrc
oko e in
'»tr»Za
'i
Pastor g. Miha Jazbinšek, predstavnik Minin
'ie9a 3svza Promet 'n zveze g. Milan Brečko, predstavnik Izvršju.
eta občine Kočevje g. Alojz Petek, predstavnik krair-j. ne skupnosti Kostel g. Stanislav Južnič, delegat Krajevne
n s,i r vec
®'
9- Martin
ter predstavnica
j<9a °regionalnega
zavodaČerne,
za varstvo
naravne in Ljubljankulturne
3(J| aisčine ga. Polonca Vrhunc. Razen vabljenih gostov so
f?rav' sodelovali tudi člani odbora g. Žarko Pregelj, g.
C*v Geržina, ga. Mihaela Logar, g. dr. Bojan Korošec, g.
lift.!!an9, Franc Avberšek, g. Anton Peršak, g. Drago Šiftar, g.
c Lipoglavšek in g. dr. Leo Šešerko,
B(i
efl,
^Poročevalec
>c

Predstavnika ministrstev sta poudarila, da problematiko
izgradnje prometnih povezav krajev ob slovensko-hrvaški
meji Vlada Republike Slovenije intenzivno rešuje že od leta
1991, kar je razvidno tudi iz predloženega gradiva. Izdelanih je
bilo kar nekaj variantnih rešitev cestnoprometnih povezav,
ravno tako pa so bili opravljeni tudi usklajevalni sestanki
s predstavniki krajevnih skupnosti, Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, Gozdnega gospodarstva Kočevje ter Ministrstva za okolje in prostor. Rezultat vsega dela in zaključkov je razviden iz sklepov
Vlade Republike Slovenije (poročilo z dne 23. 9. 1993).
Predstavnik IS občine Kočevje je v prikazu aktivnosti, ki jih
vodi občina na tem področju, uvodoma najprej celoviteje
predstavil problematiko občine Kočevje ter poudaril, da je
glede na dolgotrajno reševanje cestnoprometnih povezav krajev ob slovensko-hrvaški meji in glede na že pripravljen projekt za gradnjo odseka med Kužljem in Petrino, občina izdala
odločbo o priglasitvi del za rekonstrukcijo kolovozne poti, ki
poteka po trasi ob reki Kolpi. Na podlagi te odločbe se tudi že
izvajajo potrebna gradbena dela na terenu.
Predstavniki krajevne skupnosti Kostel in Grivec so pojasnili
probleme s katerimi se srečujejo krajani, zaskrbljujočo situacijo glede slabe razvitosti in še slabše dostopnosti posameznih krajev po ozemlju matične države, kar ima za posledico
nenehno odseljevanje s tega področja. Predstavniki krajevne
skupnosti so tudi menili, da je nujno potrebno za razvoj tega
obmejnega območja prednostno zagotoviti cestnoprometne
povezave, vendar tako, da ne bo prizadet obkolpski prostor, ki
predstavlja z naravovarstvenega vidika neprecenljivo vrednoto, s tem pa tudi možnost za naravi prijazen turistični razvoj
tega območja. Zato nasprotujejo predlagani trasi ob reki Kolpi
ter grobemu načinu s katerim občina rešuje problematiko
gradnje cestnoprometnih povezav.
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Predstavnica Ljubljanskega regionalnega zavoda je predstavila sodelovanje zavoda pri reševanju zgoraj navedene problematike in izrazila protest glede nespoštovanja mnenja in
prizadevanj zavoda, da se v obmejnem območju občine najdejo take rešitve cestnoprometnih povezav, ki bi zagotavljale
prometno povezanost posameznih krajev ob meji, ravno tako
pa tudi varovale območje, ki je po vseh kriterijih naravovarstvene stroke opredeljeno kot znamenitost izjemnega
pomena. Zato so predstavniki zavoda na projekte cest za
odseke od Podplanine do Petrine, ki jih je izdelala Republiška
uprava za ceste, podali vrsto pripomb in predlogov cestnih
povezav, ki zagotavljajo varstvo naravnih vrednot. Vendar pa
njihove pobude niso bile upoštevane, kar je razvidno iz izdane
odločbe o priglasitvi del, ki jo je izdala občina pa tudi iz
posegov na terenu na odseku med Kužljem in Petrino.
V razpravi so člani odbora menili, da je potrebno problematiko obravnavati z različnih pogledov. Menili so, da je zagotovitev cestnoprometnih povezav krajev ob slovensko-hrvaški
meji prioritetna naloga, ki jo je potrebno podpreti še posebej
ob dejstvu, da je v občini Kočevje stanje cestnoprometnih
povezav pod republiškim povprečjem, posamezni kraji
v občini pa niso dostopni po ozemlju matične države. Strokovne rešitve posameznih cestnoprometnih povezav morajo
upoštevati stališča vseh pristojnih institucij, ki zastopajo
posamezne interese v prostoru. Postopki sprejemanja in odločanja o posameznih variantnih predlogih tras morajo biti
vodeni v skladu z obstoječo zakonodajo. Člani odbora so
menili, da je izdaja odločbe o priglasitvi del nezakonita, ker
gre za poseg v prostor za katerega zakon zahteva izdelavo
lokacijske dokumentacije in izdajo lokacijske in gradbene
odločbe. Glede na predstavljeno stanje na terenu so člani
odbora menili, da je nujno potrebno dela na terenu ustaviti,
opraviti inšpekcijski in upravni nadzor ter zagotoviti zakonitost poslovanja upravnih organov občine in države še posebej
ob dejstvu, da se za gradnjo cestnoprometnih povezav ob
slovensko-hrvaški meji namenjajo tudi sredstva iz proračuna
Republike Slovenije. Člani odbora so menili, da je potrebno
zatečeno stanje na terenu, ki ima podobo grobega posega
v prostor ob reki, v okviru zakonitih postopkov sanirati v največji možni meri.
Na koncu razprave so člani odbora oblikovali in sprejeli
naslednje sklepe:
1.
Odbor za infrastrukturo in okolje nalaga Ministrstvu za okolje in prostor, da posreduje odboru poročilo o upravnem In
inšpekcijskem nadzoru (ali so bili postopki pridobitve upravnih dovoljenj vodeni v skladu z zakonom, ter kateri ukrepi so
potrebni za sanacijo stanja) gradnje ceste od Kužlja do
Grivca v občini Kočevje. Rok za dostavo poročila je 7 dni.
(ZA 13 članov, PROTI 0)

2.
Odbor za infrastrukturo in okolje zahteva od upravnih organov države in občine, da s strani investitorja ceste zagotovijo pridobitev upravnih dovoljen) (lokacijsko in gradbeno
dovoljenje) ie pred nadaljevanjem del.
(ZA 9 članov, PROTI 0)
3.
Odbor za infrastrukturo in okolje podpira drugi, tretji in četrti
sklep Vlade Republike Slovenije, ki jih je ta sprejela ob
obravnavi Poročila o problematiki gradnje neposrednih
cestnih povezav med kraji kočevske občine ob slovenskohrvaški meji po ozemlju matične države.
(ZA 13 članov, PROTI 0)
4.
Odbor za infrastrukturo In okolje zahteva, da se pri vodenju
postokov, ki se nanašajo na ure|anje prostora zagotovi
upoštevanje zakonitosti tako na državnem kakor tudi lokalnem nivoju, ter da Ministrstvo za okolje in prostor o svojih
aktivnostih In reševanju gornje problematike redno poroča
odboru.
(Sklep je bil sprejet soglasno)
* * *
V skladu s sprejetimi sklepi odbora o opravljenem upravnem
in inšpekcijskem nadzoru gradnje ceste od Kužlja do Grivca
so bila odboru posredovana naslednja gradiva:

- Poročilo o opravljenem upravnem in inšpekcijskem nadzoru gradnje ceste od Kužlja do Grivca - Ministrstvo za okolj®
in prostor, št. dop.: 068-00-30/93 z dne 3. 11. 1993,
- Gradnja ceste od Kužlja do Grivca v občini Kočevje - Ministrstvo za promet in zveze, št. dop.: 347-73/93 z dne 16. 11
1993,
- Gradnja ceste od Kužlja do Grivca v občini Kočevje - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, št. dop.: 356-25/93 z dnt'
16. 11. 1993,
- Dopis KS Osilnica, št. dop.: 146/93 z dne 12. 11. 1993
Glede na dejstvo, ki smo ga zasledili v javnih medijih, da so
medtem izvajalci del vkljub ugotovitvam in ukrepom inšpekcijskih služb in upravnih organov cesto izgradili v makedarn
ski izvedbi, bo Odbor za infrastrukturo in okolje ponovno
obravnaval problematiko gradnje cestnoprometnih povezav
v občini Kočevje na odseku obkolpske ceste od Kužlja d<J
Grivca na 5. nadaljevanju svoje 20. seje.
O obravnavi navedene točke vas bomo pravočasno obvestil'
in povabili, da se seje odbora tudi osebno udeležite.
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