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Predlog zakona o USKLAJEVANJU DENARNIH NADOMESTIL ZA ČAS PORODNIŠKEGA DOPU:
DENARNIH NADOMESTIL ZA ČAS ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI BOLEZNI NAD 30 DNI DENARN
NADOMESTIL ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI, POKOJNIN IN ZAJAMČENE PLAČE - EPA 585 - HI
POSTOPEK,
Predlog zakona o DOLOČITVI VIŠINE INVALIDSKIH PREJEMKOV - EPA 586 - HITRI POSTOPEK in
Predlog zakona o POGOJIH ZA REFUNDIRANJE PRISPEVKOV, KI JIH PLAČUJEJO DELODAJALCI
SOCIALNO ZAVAROVANJE - EPA 587 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 74. seji, dne 16. marca
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O USKLAJEVANJU DENARNIH
NADOMESTIL ZA ČAS PORODNIŠKEGA DOPUSTA,
DENARNIH NADOMESTIL ZA ČAS ODSOTNOSTI Z DELA
ZARADI BOLEZNI NAD 30 DNI, DENARNIH NADOMESTIL
ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI, POKOJNIN IN ZAJAMČENE PLAČE,
- PREDLOGA ZAKONA O DOLOČITVI VIŠINE INVALIDSKIH PREJEMKOV,
- PREDLOGA ZAKONA O POGOJIH ZA REFUNDIRANJE
PRISPEVKOV, KI JIH PLAČUJEJO DELODAJALCI ZA
SOCIALNO ZAVAROVANJE,

ki vam jih pošiljamo v obravnavo in sprejem po hitre1'
postopku na podlagi 201. člena poslovnika Državne?
zbora Republike Slovenije. Predlogi za hitri postopek s1
priloženi pri predlogih zakonov.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena posl^
nika Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 2»
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenj'
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Driat
nega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialf
zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Minis"
stvu za delo, družino in socialne zadeve,
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu zl
delo, družino in socialne zadeve.

Predlog zakona o usklajevanju denarnih nadomestil za čas porodniškega dopusta,
denarnih nadomestil za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni nad 30 dni, denarnih
nadomestil za primer brezposelnosti, pokojnin in zajamčene plače
UVOD
Pravne podlage za prejemke iz socialnega in zdravstvenega
zavarovanja zaposlenih in upokojencev so vsebovane
v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,12/92 in 71/93), Zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93), Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list, št. 9/92
in 13/93) in Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92). Gre za denarna nadomestila, do
PREDLOG ZA SPREJEM ZAKONA PO HITREM POSTOPKU
Predlagane spremembe valorizacije nadomestil,
pokojnin in zajamčene plače so potrebne zaradi
proračunskega usklajevanja ter zaradi odprave
nekaterih nelogičnosti, ki prejemnike postavljajo
v neenakopraven položaj. Z zakonom je uveden
enoten način usklajevanja.
Nadaljevanje veljavnega, to je različnega načina
valorizacij bi še nadalje povečevala neenakost
prejemnikov prejemkov iz javnih sredstev ter
otežkočila izvrševanje proračuna za leto 1994. Zato Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu
zboru Republike Slovenije, da predlog zakona
v skladu z 201. členom poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 4/93) obravnava in sprejme
po hitrem postopku.

katerih so upravičeni delavci oziroma brezposelni iz "av|
zavarovanja za primer brezposelnosti, denarna nadojjj
upravičencev za čas porodniškega dopusta, za čas za , J
sti od dela zaradi bolezni nad 30 dni in pokojnine.
a
nje navedenih denarnih prejemkov upravičencev in usl<'
'nje zajamčene plače se po veljavni zakonodaji izva'
različne načine:
- denarna nadomestila iz zavarovanja za primer brezp°*?j
sti tako, kot se usklajujejo plače po kolektivni pog0"
gospodarstvo:
- denarna nadomestila za čas porodniškega dopuSJ
usklajujejo z gibanjem povprečnih plač in vseh prisp
osnov v Sloveniji, v letu 1993 pa tako kot pokojnine; J
- nadomestila za čas zadržanosti z dela zaradi bolezni >j
dni, se usklajujejo na podlagi uradnih podatkov o a
plač v Sloveniji;
- pokojnine se usklajujejo na podlagi uradnih statl^podatkov o gibanju plač vseh zaposlenih delavcflV
območju Slovenije.
- zajamčene plače se povečujejo v odvisnosti od Ve$
košarice življenjskih potrebščin, od gibanja plač v goSt|/
stvu in dosežene produktivnosti dela v gospodarstvu ^
nije. Odlok o določitvi zajamčene plače sprejme Vlada y
blike Slovenije po predhodnem mnenju GospodarsK®
niče in sindikatov.
/
Zaradi navedenih različnih pristopov usklajevanja 0&ra%i'
nih prejemkov iz socialnega in zdravstvenega zavarov® ei('
zajamčenih plač prihaja v praksi do nesprejemljivih P'L
pf'
hitrejšega povečevanja nadomestil in drugih naveden
jemkov, kot pa plač za opravljeno delo.
poroče^

gj [Usklajevanje denarnega nadomestila za čas porodniškega
"°Pusta,
nadomestila za čas zadržanosti z dela zaradi bolezni
,a
d 30 dni, denarnega nadomestila za primer brezposelnosti,
tokojnin in zajamčene plače naj bi bilo vezano na rast cen
wljenjskih potrebščin. Na ta način se namreč že usklajujejo
'"lodiščne plače v obeh splošnih kolektivnih pogodbah - za
9°spodarstvo
in za negospodarstvo, katerih eskalacijska
le
stvica se uporablja trimesečno. Usklajevanje naj bi se izva™0za naprej na podlagi uradnih podatkov Zavoda Republike
Avenije za statistiko o rasti cen življenjskih potrebščin
Posameznem trimesečju.
^'nančne posledice predloženega zakona sledijo zahtevam
^računskega memoranduma. Sistem usklajevanja denarnih
RjjSmestil
iz naslova brezposelnosti se bistveno ne spremi"la. temveč se vključuje le v enoten sistem, zato na tem
»Iročju
ni mogoče pričakovati sprememb glede obsega
J°,r1 ebnih sredstev. Po grobih ocenah bo za izplačila denar5,rnadomestil za čas porodniškega dopusta v letošnjem letu
J° ebno približno 4% manj sredstev, saj je usklajevanje teh
"Momestil vezano na način usklajevanja pokojnin.
^dvidena masa sredstev za pokojninsko in invalidsko zavajanje za leto 1994 v višini 240 milijard SIT, ki izhaja iz sedaj
glavnega mesečnega usklajevanja pokojnin glede na gibali Poprečnih plač na zaposlenega in z izplačevanjem dvomeJ®Cnih poračunov ob vsaki uskladitvi pokojnin, bi se z uveljavilo
sistema iz predloženega zakona bistveno zmanjšala
ar
adi naslednjih razlogov:
Glede na ocenjeno rast povprečne plače na zaposlenega
^loveniji bi se izdatki zavoda zmanjšali v letu 1994 za 5,145
"jarde SIT, zaradi ukinitve dvomesečnih poračunov.
^bseg
sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bi
pre,rr,anjšal tudi glede na razliko med stopnjo porasta pov"°,rebšč!aCe

113 zaposlenega in sto n

P jo rasti cen življenjskih

^BTiemba načina usklajevanja zajamčene plače ne bi imela
.j učenega vpliva na proračunska sredstva. Pomenila pa bi
S iaht a veže
^ie9a avtomatizma za valorizacijo, kar sindikati
S gSL| tev
i° dalj časa. Poleg tega bi predlog zakona zagotovil
j na,, '
načina valorizacije zajamčene plače s prejemki iz
0va s
leto
°cialnega
in zdravstvenega
zavarovanja,
ki sesicer
plaču,'® iz javnih sredstev.
Narava zajamčene
plače
ni
Jj®'°ti sorodna naravi ostalih prejemkov iz tega zakona,
jl ar 9re tudi v tem primeru za varovanje socialne in materiVarnost
!rn^'selno
' delavcev,
ki je zakonsko
zagotovljena, zato je
poenotenje
usklajevalnih
mehanizmov.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
S tem zakonom se določa način usklajevanja denarnih nadomestil za čas porodniškega dopusta, za čas zadržanosti od
dela zaradi bolezni nad 30 dni, denarnih nadomestil iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti in pokojnin ter drugih
prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki se
usklajujejo na enak način kot pokojnine in način usklajevanja
zajamčene plače.
2. člen
Denarni prejemki iz prejšnjega člena se usklajujejo četrtletno
za naprej na osnovi uradnih podatkov Zavoda Republike
Slovenije za statistiko o rasti cen življenjskih potrebščin, če
rast cen življenjskih potrebščin v posameznem trimesečju
preseže 3%. Prejemki se uskladijo za 70% rasti cen nad 3%.
Uskladitve iz prejšnjega odstavka se opravijo za čas od prvega
naslednjega dne po izteku četrtletja.
Sklep o uskladitvi iz prvega odstavka tega člena sprejme
Vlada Republike Slovenije in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Od uveljavitve tega zakona dalje se zneska najnižje in najvišje
pokojninske osnove, ki sta veljala na dan 31. marca 1994
usklajujeta skladno s prejšnjim členom, ne glede na določbi
53. in 54. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 6/94).
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, penehajo veljati;
- 159. in 160. člen ter druga alinea 275. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št 12/92
in 6/94);
- drugi in tretji odstavek 8. člena in 55. člen Zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93);
- 24. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92 in 71/93);
- peti odstavek 31. člena in šesti odstavek 31. člena v delu ki
se nanaša na valorizacijo nadomestil zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št 9/92
in 13/93)
- drugi odstavek 4. člena zakona o zajamčenih osebnih
dohodkih (Uradni list RS, št. 48/90).
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
^P^dlaganim zakonom se določa poenoten sistem valorizabrldenarnih nadomestil iz naslova zavarovanja za primer
tfPoselnosti, nadomestil za čas zadržanosti z dela zaradi
Je*ni nad 30 dni, denarnih nadomestil za čas porodniškega
Pusta, pokojnin in zajamčene plače.
."eden/
denarni prejemki naj bi se usklajevali trimesečno za
- prel. če bi rast cen v trimesečju presegla 3%. Uskladitev bi
'a 70% ugotovljene razlike nad 3%. Tako bi se na poda
]l9'd°ločil tega zakona prejemki za drugo četrtletje (aprilpovečali za 70% ugotovljenega preseganja rasti cen
Prvem četrtletju nad 3%. Tako povečani prejemki bi se
K
Vno
»j
1
za tretje
četrtletje
(julij-september)
če bi
J 'sst°
cen vusklajevali
četrtletju april
- junij
presegla
3%.
r s Drodlaganim zakonom bi dosegli, da se tudi pokojnine ne bi
v
Bčevale glede na gibanje povprečne plače na zaposlenega
"°ročevalec

delavca, ki se v zadnjih letih povečuje tudi na račun spreminjanja strukture delavcev po izobrazbi in višini njihovih plač.
Po predloženi rešitvi bi se izognili navedenim vplivom tako, da
bi se pokojnine usklajevale z gibanjem življenjskih stroškov in
ne več s povečevanjem povprečnih plač.
Iz podatkov, ki smo jih dobili za večino držav, je možno
ugotoviti, da je slovenski sistem mesečnega usklajevanja
pokojnin z gibanjem poprečnih plač, edinstven v svetu celo,
če ne upoštevamo dvomesečnih poračunov ob vsaki uskladitvi. Večina držav usklajuje pokojnine le enkrat letno, ostale pa
jih usklajujejo polletno, le izjemoma v krajših periodah.
Večina držav usklajevanja pokojnin ne prepušča avtonomnim
odločitvam organov zavodov ali drugih samoupravno organiziranih nosilcev zavarovanja. Odločitev o uskladitvi pokojnin
običajno sprejme državni parlament ali vlada. Odstotek uskla-

ditve se navadno določi glede na porast poprečnih plač ali (in)
življenjskih stroškov v preteklem koledarskem letu v primerjavi z letom pred tem. Takšna rešitev je veljala tudi na ozemlju
Slovenije v času pred nastopom hiperinflacije, do katere je
prišlo v začetku osemdesetih let.
V Republiki Sloveniji se bo v letu 1994 stopnja inflacije že
znižala na raven, ki ne odstopa bistveno v primerjavi z drugimi
državami, zato je nujno nadomestiti sedanji način usklajevanja pokojnin, ki je napravljen za razmere hiperinflacije, s sistemom usklajevanja pokojnin po vzoru drugih držav.
V veljavnem besedilu zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju je določeno, da znaša najnižja pokojninska
osnova 64% najvišja pa 310% povprečne plače na zaposlenega delavca v republiki. Za zagotovitev enakopravnega položaja zavarovancev, katerim se pokojnina odmerja od najnižje
oz. najvišje pokojninske osnove, je potrebno tudi usklajevanje

teh osnov določiti na enak način, kot usklajevanje pokoj" j
drugih prejemkov iz pokojninskega in invalidskega
vanja.
Predlagana sprememba usklajevanja zajamčene plače,»'u
namen je ščititi socialno varnost zaposlenih, pomeni os*"
tev, z načinom usklajevanja prejemkov iz javnih sredstA
povečanje avtomatizma pri določanju zajamčene plate,'
že dalj časa zahtevajo sindikati.

Z uveljavitvijo tega zakona naj bi se prenehale upo<&.
določbe zakona o zaposlovanju in zavarovanju za P "I
brezposelnosti, zakona o družinskih prejemkih, &
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter ^
o zajamčenih osebnih dohodkih, ki urejajo način valo'\& j!
saj se z navedenim zakonom uvaja enoten sistem usklar "
teh denarnih prejemkov.

Predlog zakona o določitvi višine invalidskih prejemkov
\/

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Republika Slovenija v 18. členu ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-1, v nadaljnjem besedilu: ustavni zakon) zagotavlja varstvo pravic borcev, vojaških
invalidov in članov družin padlih borcev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter borcev, vojaških invalidov in
članov družin padlih borcev NOV Jugoslavije v Deželi Furlaniji
- Julijski Krajini v Republiki Italiji in v Deželi Koroški v Republiki Avstriji, v obsegu in pod pogoji, ki so jih do uveljavitve
tega zakona določali predpisi SFRJ.
Po 4. členu Ustavnega zakona se do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije v Republiki Sloveniji smiselno uporaIjajo kot republiški predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali
v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi tega zakona, kolikor ne
nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije in kolikor ni
s tem zakonom drugače določeno. Pristojnosti, ki so jih imeli
po navedenih predpisih organi in organizacije SFRJ, preidejo
v skladu s tem zakonom na organe in organizacije Republike
Slovenije.
Po določbi drugega odstavka 32. člena zakona o temeljnih
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Ur. list
SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90) se
mesečni znesek osebne invalidnine vojaškega invalida I. skupine, ki predstavlja osnovo za odmero tudi drugih pravic
vojaških invalidov oz. družinskih članov po tem zakonu,
odmeri v višini povprečnega mesečnega osebnega dohodka
v SFRJ iz predhodnega leta, povečanega za 80%. S smiselno
uporabo navedene določbe, torej z uporabo povprečne
mesečne plače v Republiki Sloveniji iz leta 1993, bo potrebno
s 1. 1. 1994 zvišati osebno invalidnino I. skupine od sedanjih
60.177,78 SIT na 84.287,00 SIT. To pa predstavlja kar 40,06
odstotni porast na sedaj veljavne zneske iz meseca decembra
1993.
2. Cilji in načela zakona
Zaradi uskladitev z Ustavo Republike Slovenije so v pripravi
novi predpisi o varstvu vojaških invalidov, s katerimi bodo
urejene tudi pravice, ki so jih državljani Republike Slovenije
pridobili po dosedanjih zveznih predpisih o temeljnih pravi-

H
cah vojaških invalidov in družin padlih borcev. Teak0Pr® Pi
bodo določene v skladu z 18. členom ustavnega z 5.[i«i

izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodv' jS
Republike Slovenije (Ur. list št. 1/91) v obsegu in pod Si
kot so jih določali zvezni predpisi, veljavni do 25. p-, 0
s tem, da bosta višina prejemkov in način usklajevanja^ Ci
gojena ekonomskim ter socialnim razmeram v Republi« 4;
veniji.
*
< ift"
Uskladitev odmerne osnove po veljavnih predpisih s 1-'v
predstavlja bistveno povečanje odmerne osnove in (
z njo denarnih prejemkov, kar predstavlja glede na že SP'
rešitev Vlade RS o določitvi višine odmerne osnove v i"-*
63.800 SIT v predlogu zakona o vojnih invalidih, Pre
razliko višin sedanje in bodoče odmerne osnove. %
razloga je nujno do sprejema novega zakona na nave" ,
področju upoštevati pri določitvi odmerne osnove za ■* .
denarnih prejemkov s področja invalidskega varstva j
invalidov, rešitev, ki jo je Vlada Republike Slovenije sPj
na seji dne 9. 2.1994, ko je določila besedilo predloga,
o vojnih invalidih s predlagano višino odmerne osnov® ^
SIT.

PREDLOG ZA SPREJEM ZAKONA PO HITREM P0"
STOPKU
Zaradi pravočasne premostitve prehoda veljavni
ga zveznega Zakona o temeljnih pravicah vo|£
ških Invalidov In družin padlih borcev, ki se uPjJ
rablja za izračun osnov za določitev Invalidnin
drugih prejemkov, na novi sistem usklajevani
socialnih transferov je nujno zadržati rast prej**"
kov. Z uveljavitvijo predlaganega zakona, ki do'"
ča novo odmerno osnovo za invalidske preje"",
s 1. 4. 1994 bodo doseženi cilji sprejema
zakona. V nasprotnem primeru bi nove odm«'
osnov na podlagi veljavne zakonodaje bistv^
odstopale od že sprejetih okvirov Proračunska«
memoranduma za leto 1994 (Ur. list RS, it. 64/9^
Ker gre za pomembno razliko v obsegu proradi
skih sredstev, menimo, da so izpolnjeni p°9 '
veljavnega poslovnika Državnega zbora za ob"
navo zakona po hitrem postopku.

poroči

'j|; ' finančne in druge posledice
^finjujemo, da bi se s sprejemom predloga zakona prora0 'unska poraba do uveljavitve zakona o vojnih invalidih sicer
^ Povečala za približno 13 milijonov mesečno glede na porabo
"edstev za te namene iz meseca decembra 1993, vendar pa
t tanjšala za približno 70 milijonov mesečno, kolikor bi zahteva odmera invalidskih prejemkov po sedaj veljavnem zatonu.
gfcSEDILO ČLENOV
1. člen
^ Jtesečni znesek osebne invalidnine vojaškega invalida I. skuet> pine po predpisih o vojaških invalidih in družinah padlih
0r
cev, o civilnih invalidih vojne in o žrtvah vojaške agresije
® Republiko Slovenijo v letu 1991, se do uskladitve teh
Odpisov z Ustavo Republike Slovenije določi v višini 63.800
kar predstavlja odmerno osnovo za določitev višine
^čnega zneska osebne invalidnine II. do X. skupine,
.°aatkov za postrežbo in tujo pomoč, ortopedskih dodatkov
družinskih invalidnin in povečanih družinskih invalidnin,

priznanih po predpisih o vojaških invalidih in družinah padlih
borcev, o civilnih invalidih in o žrtvah vojaške agresije na
Republiko Slovenijo 1991.
2. člen
Denarni prejemki iz prejšnjega člena se usklajujejo četrtletno
za naprej na osnovi uradnih podatkov Zavoda Republike
Slovenije za statistiko o rasti cen življenjskih potrebščin, če
rast cen življenjskih potrebščin v posameznem trimesečju
preseže 3%. Prejemki se uskladijo za 70% rasti cen nad 3%.
Uskladitve iz prejšnjega odstavka se opravijo za čas od prvega
naslednjega dne po izteku četrtletja.
Sklep o uskladitvi iz prvega odstavka tega člena sprejme
Vlada Republike Slovenije in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. 4. 1994.

OBRAZLOŽITEV
, Pred/ogu zakona je predlagano, da se v letu 1994 mesečni
ti* eđ
*sek osebne invalidnine vojaškega invalida I. skupine, ki
ifi! j stavlja tudi osnovo za odmero ostalih invalidskih prejemne določi v višini povprečne mesečne plače v Republiki
žVen'ji iz predhodnega leta, povečanega za 80%, kot to
J^'se/no izhaja iz drugega odstavka 32. člena zakona
pf 'emeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih bor<i"^r. list SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in
vJO)- Tudi invalidnine in drugi prejemki civilnih invalidov
žr,ev v aike
4
Pođf
°i zakona.
agresije se določajo in realizirajo na
' °'agi navedenega
P

Kot osnova za novo odmero invalidskih prejemkov bi se
upošteval mesečni znesek osebne invalidnine vojaškega invalida I. skupine, določen s tem zakonom, v višini 63.800 SIT. Na
novo odmerjeni zneski invalidskih prejemkov bi se do uveljavitve zakona o vojnih invalidih, ki bo določil osnovo za
odmero invalidskih prejemkov, usklajevali četrtletno za naprej
na osnovi rasti življenjskih potrebščin po sklepu Vlade RS in
sicer, če rast življenjskih potrebščin v posameznbem trimesečju preseže 3%. Prejemki bi se usklajevali za 70% rasti cen
nad 3%. S tem bi se zagotovil normalnejši prehod na nov
sistem valorizacije socialnih transferov, za vse proračunske
upravičence na enak način.

\
i
J
,*
5
^redlog zakona o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za
!2£ialno zavarovanje

c

'® ena stanja in razlogi za sprejem zakona
!rf'°veniji je med vsemi prijavljenimi brezposelnimi osebami
JaRepubliškem zavodu za zaposlovanje v septembru 1993.
c' Prejemalo denarno nadomestilo 36.258, denarno pomoč
'0-291 upravičencev.
|J
tf^Prečno
denarno nadomestilo je septembra znašalo 33.313
1 b
ruto (21.653 SIT neto).
Sma
pomoč, ki je enaka 80% zajamčene plače, pa je v tem
a
°bju znašala 12.926 SIT neto.
l^Prečni čas prejemanja denarnega nadomestila je bil v letu
^3 12 mesecev, denarne pomoči pa 18 mesecev.
o ®de
na
a
Sd
c ® tnem

stanje na trgu delovne sile se kaže potreba po
stimuliranju delodajlcev za zaposlitev novih delavJ*-n aZato se ob že obstoječih ukrepih aktivne plitike zaposlo' Predlaga dodatna možnost, ki bi spodbujala delodajalce
"0 r,očevalec

tako, da bi jim vsaj za določen čas znižala stroške novo
zaposlene delovne sile.
Podobne ukrepe, s katerimi država refundira delodajalcem
določene stroške za novo zaposlene delavce, poznajo tudi
drugod v Evropi.
2. Temeljna načela in cilji zakona
Cilj zakona je spodbuditi novo zaposlovanje s preusmeritvijo
sredstev iz pasivnih v aktivnejše namene ter na ta način
dolgoročneje in učinkoviteje razreševati probleme brezposelnih oseb.
3. Finančni učinki
Zakon ne bo zahteval dodatnih sredstev iz državnega proračuna, saj se bodo v refundiranje prispevkov za socialno zavarovanje usmerjala sredstva, ki bi jih Republiški zavod za
zaposlovanje moral zagotavljati za denarna nadomestila in
denarne pomoči brezposelnim osebam, če se te ne bi
ponovno zaposlile.

PREDLOG ZA SPREJEM ZAKONA PO HITREM POSTOPKU
Naraščanje števila brezposelnih oseb v Republiki
Sloveniji še'vedno pomeni velik problem. Dolgotrajna brezposelnost pa negativno vpliva tudi na
brezposelne osebe in na njihovo sposobnost in
pripravljenost na ponovno vključitev v delo. Predlagani zakon pomeni neposredno spodbudo za
delodajalce za zaposlovanje dalj časa brezposelnih oseb ter s tem sprostitev programov za vključevanje oseb, ki na novo vstopajo v brezposelnost.
Čim hitrejše in čim bolj učinkovito razreševanje
problemov brezposelnosti je ena najpomembnejših nalog države, zato Vlada republike Slovenije
predlaga Državnemu zboru, da predlagani zakon
v skladu z 201. členom poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93) obravnava in sprejme
po hitrem postopku.
BESEDILO ČLENOV
1. člen
S tem zakonom se določajo pogoji in postopki, pod katerimi
Republika Slovenija refundira prispevke za socialno zavarovanje, ki gredo v breme delodajalca.
2. člen
Pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: delodajalec)
je upravičena do refundacije prispevkov za socialno zavarovanje v skladu s tem zakonom, če za nedoločen čas zaposli
osebo, ki ima pravico do denarnega nadomestila ali denarne
pomoči po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti in je pred sklenitvijo delovnega razmerja najmanj tri mesece prijavljena pri Republiškem zavodu za zaposlovanje.
3. člen
Prispevki za socialno zavarovanje, ki jih Republika Slovenija
po tem zakonu refundira delodajalcem so:
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za vse pravice,
- prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti in
- prispevek za porodniško varstvo.
4. člen
Republika Slovenija refundira prispevke za socialno zavarovanje v skladu s tem zakonom za obdobje, za katerega bi bila
brezposelna oseba, če se ne bi zaposlila, še upravičena do
denarnega nadomestila ali denarne pomoči.

- da delodajalec z brezposelno osebo iz 2. člena tega zako«
sklene pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom11
nedoločen čas;
- da brezposelna oseba iz 2. člena tega zakona pred pni8*'
na Republiškem zavodu za zaposlovanje ni bila v delovne"
razmerju pri istem delodajalcu:
- aa delodajalec sklene pogodbo o refundiranju prispe^
za socialo zavarovanje z Republiškim zavodom za zapo5"
vanje.
6. člen
Ponudbo za sklenitev pogodbe z Republiškim zavodom
zaposlovanje o refundiranju prispevkov za socialno zavaro
nje da delodajalec.
Pobudi iz prejšnjega odstavka mora delodajalec P riioži"
. n3
pisno izjavo, da bo brezposelno osebo iz 2. člena tega zaK
zaposlil za nedoločen čas.
7. člen
Delodajalec mora ob vsakem izplačilu plač delavcem,
slenim na podlagi tega zakona, Republiškemu zavodi
zaposlovanje posredovati zahtevek, ki mu priloži:
- podatke o višini izplačane plače za delavca, ki ga zapo5'
po tem zakonu,
.
- potrdilo Službe družbenega knjigovodstva o plačanih0
kih in prispevkih, ki gredo v breme delodajalca.
8. člen
Republiški zavod za zaposlovanje refundira prispevke za s0®
alno zavarovanje najkasneje v osmih dneh po prejemus* .
tevka, na podlagi pogodbe o refundiranju prispevkov za
alno zavarovanje, sklenjene po tem zakonu.
9. člen
Republiški zavod za zaposlvoanje mesečno poroča
stvu, pristojnemu za delo, o pogodbah o zaposlitvah, s*1
nih na podlagi tega zakona.
10. člen
Nadzor nad pogodbami o zaposlitvah, sklenjenih P°
zakonu, opravlja Inšpektorat za delo.
11. člen
Delodajalec, ki je prekinil delovno razmerje, skladu
z delavci na podlagi tega zakona, mora najkasneje v roKu .
dni po prekinitvi pogodbe o zaposlitvi o tem obvestiti Rep"
ški zavod za zaposlovanje ter ga seznaniti z razlogi za Pr
hanje delovnega razmerja.
12. člen
Sredstva za poravnavanje prispevkov za socialno zavarovani
oo tem zakonu se zagotavljajo iz državnega proračuna-

5. člen

13. člen

Republika Slovenija refundira prispevke za socialno zavarovanje pod naslednjimi pogoji:

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnen1 listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
S predloženim zakonom se predvideva tako pravnim kol tudi
drugim osebam, ki kot delodajalci na novo zaposlujejo
delavce, prejemnike denarnih dajatev iz naslova brezposelnosti, refundiranje določenih prispevkov.

d
in za zavarovanje za primer brezposelnosti. Po trenuM1* ^
spevnih stopnjah bi s predlaganim zakonom delodajaK
bremenili za 23,2%.

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se delodajalcem povrnejo prispevki, ki gredo v njihovo breme, za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje

Zakon naj bi predpisal pogoje in način refundiranja P' j0iit
kov za socialno zavarovanje, pri čemer je kot izvajalec
čen Republiški zavod za zaposlovanje.
poročevale

p
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Predlog ODLOKA O STOPNJI PRISPEVKA ZA PORODNIŠKO VARSTVO
-EPA 574
Vlada Republike Slovenije je na 73. seji, dne 10. marca
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ODLOKA O STOPNJI PRISPEVKA ZA
PORODNIŠKO VARSTVO,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 172. in 229.
tlena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
odlok o stopnji prispevka za porodniško varstvo obrav-

nava in sprejme istočasno kot odlok o znižanju prispevnih
stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje.
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:
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- dr. Drago ČEPAR, državni sekretar v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve.

p

redlog odloka o stopnji prispevka za porodniško varstvo
Podlagi 11. člena zakona o družinskih prejemkih (Ur. I. RS,
65/93) in 172. in 229. člena poslovnika Državnega zbora
- RS, št. 40/93), je državni zbor na svoji... seji dne...

lUr 1

ODLOK
o stopnji prispevka za porodniško varstvo

zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92 in 13/93)
- v nadaljnjem besedilu: ZAKON -, se določi v višini:
- 0,1% za zavarovance iz 1. alinee 1. točke 48. člena zakona in
njihove delodajalce;
- 0,2% za zavarovance iz 2. alinee 1. točke 48. člena zakona;
- 0,2% za zavarovance iz 4. točke 48. člena zakona.

'°Pnja prispevka za porodniško varstvo, ki ga plačujejo
Rezanci
za prispevek za pravicd do nadomestila za čas
at
"žanosti z dela po zakonu o zdravstvenem varstvu in

Ta odlok začne veljati 1. aprila 1994.

OBRAZLOŽITEV
takion o družinskih prejemkih določa, da se sredstva za
,®"arna
nadomestila za čas porodniškega dopusta zagotav10
Dla s prispevkom za porodniško varstvo. Prispevek so dolžni
. ascevati zavezanci za prispevek za pravico do nadomestila za
zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem zavarovanj^ Plačujejo ga tako delojemalci kot tudi delodajalci. Pose» Prispevek za porodniško varstvo je bil v zakonu o družin, '7 prejemkih opredeljen predvsem kot inštrument, na podkaterega se denarno nadomestilo za čas porodniškega
"Pusta obravnava kot nadomestilo.
a

p' tfa je v skladu z določilom 11. člena zakona o družinskih
*iemkih pripravila predlog odloka o stopnji prispevka za
Or
odniško varstvo.

"°roče valeč

Višine prispevne stopnje bi ob upoštevanju:
1. - ocene mase bruto plač, ki jo je podal Zavod za makroekonomske analize in razvoj, izraženo v povprečnih cenah leta
1994 v znesku 659,2 milijarde SIT (dopis z dne 3. 11. 1993);
2. - ocene mase potrebnih sredstev za denarna nadomestila
za čas porodniškega dopusta, izraženo v povprečnih cenah
leta 1994 v znesku 14,4, milijarde SIT.
morala znašati 1,09% (oziroma 2,18%).
Predlagana višina prispevne stopnje torej ne zagotavlja nujno
potrebnih sredstev za zagotavljanje pravice do nadomestila
plače za čas porodniškega dopusta, zato se bodo morala
manjkajoča sredstva zagotavljati iz drugih proračunskih virov.

7
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Predlog zakona o INVESTICIJAH V JAVNE ZDRAVSTVENE ZAVODE,
KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA, za obdobje 1994
_ 1999 _ EPA 342 - TRETJA OBRAVNAVA
—*
kga
0S
Vlada
Republike
Slovenije
je
na
podlagi
65.
člena
P
'?J'
Vlada Repbulike Slovenije je na seji, dne 15. marca 1994,
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268
določila besedilo:
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenijev
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Drža "
- PREDLOGA ZAKONA O INVESTICIJAH V JAVNE
nega zbora in delovnih telesih sodelovali:
ZDRAVSTVENE ZAVODE, KATERIH USTANOVITELJ JE
REPUBLIKA SLOVENIJA, ZA OBDOBJE 1994-1999,
- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo,
- prim. Janez ZAJEC, dr. med., državni sekretar v Ministr*
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa
stvu za zdravstvo^
18. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 8.
- prim. Dunja PISKUR-KOSMAČ. dr. med., državna sekremarca 1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora
tarka v Ministrstvu za zdravstvo.
Republike Slovenije.

Predlog zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999
.
1. člen
S tem zakonom se za dokončanje investicij v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v
nadaljnjem besedilu: javni zdravstveni zavodi), v obdobju od
1994-1999 zbirajo namenska sredstva.
2. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se zbirajo na posebnem računu
pri ministrstvu za zdravstvo, ločeno od ostalih proračunskih
sredstev.
3. člen
Sredstva, zbrana po tem zakonu, bodo namenjena za:
- dokončanje že začetih investicij v nove zgradbe kot nadomestne objekte in v novo opremo v javnih zdravstvenih zavodih,
- rekonstrukcije ali delne rekonstrukcije dotrajanih zgradb
v javnih zdravstvenih zavodih v primerih, ko je to neobhodno
potrebno za nemoteno izvajanje programa zdravstvenega varstva,
- delne rekonstrukcije in adaptacije poldotrajanih zgradb
zaradi spremembe namembnosti prostorov javnih zdravstvenih zavodov,
- zahtevnejše investicijsko vzdrževanje v javnih zdravstvenih
zavodih.
4. člen
Investicijska vlaganja v javne zdravstvene zavode bo ministrstvo za zdravstvo zagotavljalo v skladu z mrežo javne zdravstvene službe, določeno v Planu zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2000.
Za dokočanje investicij v javne zdravstvene zavode bodo
v obdobju 1994-1999 zbrana sredstva do skupne višine
15.600.000.000,00 SIT po cenah junij 1993.
Letni program investicij v javne zdravstvene zavoda in dinamiko zagotavljanja sredstev določa Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Viri sredstev za naloge iz 3. člena tega zakona so:
8

- del namenskih sredstev, določenih z državnim Pirotf
čunom,
- sredstva od prodaje in oddaje stavb in opreme i3'
zdravstvenih zavodov,
- del amortizacije javnih zdravstvenih zavodov,
s tem zakonom,
- darila, volila in druga namenska sredstva.
6. člen
augpf
Sredstva iz prve in druge alinee prejšnjega člena se na*(a(|i
jejo na poseben račun ministrstva za zdravstvo v sK .
z določili posebnega zakona, ki ureja izvrševanje prora
Republike Slovenije.
.
Sredstva iz tretje alinee prejšnjega člena nakazujejo i
zdravstveni zavodi v skladu s posebnim predpisom, kia ^
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, najmanj P c' ^
krat letno, in sicer ob polletnem obračunu ter ob zaklju
računu.
7. člen

Sredstva iz tretje alinee 5. člena tega zakona se zagota.vj/
ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena o zd,g2i"
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS, št.y
13/93).
Vsi javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je
Slovenija in so zajeti v program investicij po tem z«
obvezno odvajajo na poseben račun pri ministrstvu za
stvo del amortizacije, ki je priznana v ceni njihovih sts
Obvezno odvajanje se nanaša na amortizacijo stavb,
rimi
upravljajo javni zdravstveni zavodi in lahko
1
v poprečju največ 20% celotne amortizacije, priznane v
zdravstvenih
:dravstvenih storitev. Podrobno določi to obveznost m
za zdravstvo.
8. člen
it
Likvidnostne presežke sredstev na posebnem računu ^
imeti ministrstvo za zdravstvo do njihove namenske P
v državnih vrednostnih papirjih.
9. člen
Na poseben račun pri ministrstvu za zdravstvo
sejo obveznosti v zvezi z investicijami v javne zdravs'"
potoček "<

®voda, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, oziroma
Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, pred uveljavitvijo tega
Ukona.
10. člen
tokovne, administrativne in tehnične naloge za izvajanje
zakona opravlja ministrstvo za zdravstvo.

novi pri ministrstvu za zdravstvo Odbor za investicije v javne
zdravstvene zavode.
Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih imenuje Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra za zdravstvo. Sestava
odbora mora zagotavljati ustrezno regionalno zastopanost
javnih zdravstvenih zavodov in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
12. člen

11. člen
"■Pripravo
predloga letnega programa investicij ter za nad!t
"ovanje in spremljanje izvajanja programa investicij se usta-

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

OBRAZLOŽITEV
#tlr

rega je že iz naslova zakona razvidno, da ureja investicije
v tistih javnih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

'Predlog zakona so vključeni vsi amandmaji sprejeti v drugi
wsvnavi, in sicer k naslovu in k 5., 6. in 12. členu.

S spremembo 4. člena predloga zakona se glede na sprejeti
amandma letni program investicij v javne zdravstvene zavode
ne določa z zakonom, ampak ga vsako leto določi Vlada
Republike Slovenije. V skladu s tem je črtana določba 12.
člena predloga zakona. V 6. členu so upoštevani redakcijski
popravki.

zbor Republike Slovenije je na 18. seji zaključil drugo
avnavo Predloga zakona o investicijah v zdravstvu
Obdobju 1994-1999 in predlagatelju naložil, da ga pripravi
** tretjo obravnavo za naslednjo sejo Državnega zbora, ki bo
* 3. 1994.

' "as/ovu zakona je upoštevan amandma, na podlagi kate-

vPM'j"

—
Čevalec
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Predlog zakona o JAVNIH GLASILIH - EPA 496 - TRETJA OBRAVNAVI*
Vlada Republike Slovenije je na 73. seji dne 11. marca
1994 je določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH GLASILIH,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa
18. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 2. 3.
1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo tudi amandmaje k predlogu zakona

o javnih glasilih.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslojj'
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bo kot njen predstavnik na sejah državneg'
zbora in delovnih telesih sodeloval:
- Mile ŠETINC, direktor Urada Vlade Republike Slove#
za informiranje.

Predlog zakona o javnih glasilih

—'I*10

Vlada Republike Slovenije s posebnim predpisom uredinjJ to
in kriterije za sofinanciranje javnih glasil iz prvega in dr#
odstavka tega člena.
^

TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja način uresničevanja svobode javnega obveščanja ter pravice in odgovornosti javnih glasil in novinarjev.
2. člen
1. Javna glasila
3. člen
Javna glasila so dnevni in periodični tisk (časopisi, revije),
radijski in televizijski programi (v nadaljnjem besedilu: RTV
programi), programi časopisnih agencij ter druge oblike
dnevnega ali periodičnega objavljanja informacij s prenosom
zapisa, glasu ali slike na način, ki je dostopen javnosti.
Periodično objavljanje informacij po tem zakonu je, če
časovni razmak med dvema izdajama ali oddajama ni daljši od
šest mesecev.
Javna glasila niso bilteni, tisk ali druge oblike objavljanja
informacij, ki so namenjene izključno oglaševanju proizvodov
in storitev, poslovnemu komuniciranju, izobraževalnemu procesu ali notranjemu delu organov, podjetij, zavodov, društev,
političnih strank, cerkvenih in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni list Republike Slovenije in uradna glasila lokalnih
skupnosti, periodični tisk z naklado, ki je manjša od 100
izvodov, programi, ki se oddajajo prek kabelsko razdelilnih
omrežij z manj kot 100 priključki, ter plakati, letaki in transparenti.
2. Odgovornost države Slovenije za razvoj nekomercialnih
javnih glasil in tehnično infrastrukturo
4. člen
Država Slovenija podpira razvoj nekomercialnih javnih glasil,
pomembnih za uresničevanje pravice do obveščenosti državljanov Slovenije in ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete, javnih glasil, namenjenih obveščanju italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti in slovenske
narodne menjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter za
razvoj tehnične infrastrukture, potrebne za njihovo izdajanje
oziroma oddajanje.
Država Slovenija podpira razvoj nekomercialnih javnih glasil
za slepe in gluhe državljane Slovenije, v njim prilagojenih
tehnikah, da bi uresničevali svojo pravico do obveščenosti ter
razvoj tehnične infrastrukture, potrebne za njihovo izdajanje
oziroma oddajanje.
10

3. Izdajatelji javnega glasila
5. člen

Izdajatelj javnega glasila (v nadaljnjem besedilu:
lahko podjetnik - posameznik, podjetje, gospodarska dni«;
(razen tihe družbe), zavod, študentska ali druga organi
registrirana za izdajanje tiska ali drugih oblik javnega ti
čanja oziroma za ustvarjanje, pripravljanje in oddajani®
programov, v skladu z zakonom.
a
Izdajatelj javnega glasila, razen RTV programov, je lahko
politična stranka, verska skupnost, državni organ, ®?
lokalne skupnosti, društvo in nevladna organizacija ali®«
organizacija, če je to povezano z njihovo dejavnosjrj I
fizična oseba, ki ni registrirana za izdajanje tiska ali
oblik javnega obveščanja, če izdaja nekomercialno javn®»
silo, ki se razširja brezplačno.
Izdajatelj mora imeti stalno prebivališče oziroma
v Republiki Sloveniji.
4. Priglasitev In vpis v evidenco
6. člen
Izdajatelj javnega glasila mora pred začetkom izda)
oddajanja priglasiti javno glasilo pristojnemu organu 1
vpisa javnega glasila v evidenco javnih glasil.
V priglasitvi je treba navesti: ime javnega glasila, stalno P *
vališče oziroma firmo in sedež izdajatelja, zvrst javnefl'ji
sila, čas izhajanja ali oddajanja, naslov uredništva ter I
v katerem bo izhajalo javno glasilo.
7. člen
K
«
Pristojni organ mora vpisati javno glasilo v evidenco>
glasil in o tem obvestiti izdajatelja najkasneje v 15rid^
priglasitve ali pa v tem roku zahtevati dopolnitev P 9'V
če ne vsebuje podatkov iz drugega odstavka prejšnjega'

Izdajatelj javnega glasila mora o vsaki spremembi pod^S u
drugega odstavka prejšnjega člena ali o prenehanju ifV
oziroma oddajanja javnega glasila obvestiti pristojni <? (
v 15 dneh od nastanka spremembe ali prenehanja izdal
M'
Pristojni organ izbriše javno glasilo iz evidence: -0 %
začne izhajati najkasneje v 3 mesecih po vpisu v evid V 0|
- če izdajatelj ne pridobi radiodifuznega kanala, če»
poroči

""JMa odvzame ali će eno leto po pridobitvi radiodifuznega
Nla ne začne oddajati programa;
" Se izdajatelj v 3 mesecih od vpisa v evidenco ne začne
dajati
programa prek kabelsko-distribucijskega sistema;
" 'e ga izdajatelj obvesti, da je javno glasilo prenehalo
dajati ali oddajati.

JPRAVICE in odgovornosti javnih glasil, odgojnih UREDNIKOV, UREDNIŠTVA IN NOVINARJEV
Načela, na katerih temelji dejavnost javnih glasil
8. člen
Javnost javnih glasil temelji na svobodi obveščanja, nedo'Njivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva,
j*°t>odnem pretoku informacij in odprtosti javnih glasil za
^lična mnenja, avtonomnosti novinarjev pri opravljanju
dinarskega dela, spoštovanju kodeksov novinarske etike
posebni odgovornosti novinarjev za posledice njihovega
!

Radijska ali televizijska organizacija (v nadaljnjem besedilu:
RTV organizacija) mora hraniti zapise svojih oddaj 8 dni po
objavi ter jih na pisno zahtevo in stroške zainteresiranih oseb
dati na vpogled, da lahko uveljavijo z zakonom določene
pravice do odgovora oziroma popravka.
Če kdo od zainteresiranih oseb v roku iz prejšnjega odstavka
pisno napove, da bo zahteval objavo odgovora oziroma
popravka, mora RTV organizacija hraniti zapis, za katerega se
zahteva odgovor oziroma popravek, dokler ni končan postopek za objavo odgovora oziroma popravka.
13. člen
Objava odgovora oziroma popravka se lahko zahteva tudi, če
je bila informacija objavljena v javnih glasilih, ki so nehala
izhajati.
Kdor da odgovor oziroma popravek, ima pravico zahtevati od
izdajatelja javnega glasila, ki je nehalo izhajati, da na svoje
stroške poskrbi za objavo odgovora oziroma popravka v določenem javnem glasilu.
14. člen

'0b| ava nujnih sporočil
9. člen

So glasilo mora na zahtevo pristojnega državnega organa
lavnih podjetij in javnih zavodov brez odlašanja in brezCno objaviti sporočilo, katerega objava je nujna, njen
S"lBn
w Lf"
* pa je preprečiti ali odpraviti nevarnost za življenje in
[Vi fc,-avje ljudi, njihovo premoženje in varnost države ali prepre
f|1| "ali odpraviti nevarnost za kulturno in naravno dediščino.
y

Sebino informacije je odgovoren tisti, ki je informacijo

J

0d,9ovor In popravek
10. člen
ima pravico od odgovornega urednika javnega glasila
n
tevatj, da brezplačno objavi odgovor na objavljeno inforCl

H.. io ter popravek objavljene informacije, s katero je priza' njihova pravica ali interes.
%i,
0Java odgovora ali popravka se lahko zahteva v 30 dneh od
V ene in ormaci e
°SeK
'
j oziroma od dneva, ko je zainteresirana
a''
v J?
0, zvedela za objavo informacij, če iz objektivnih razlogov
<li 30 dni ni mogla zvedeti za njeno objavo.

I^Pravek mora vsebovati samo dejstva in okoliščine, s kate%i|
Se spodbijajo navedbe v objavljeni informaciji.
11. člen
,j zahteva objavo odgovora oziroma popravka, mora navej ria'n'°rmacijo, na katero se odgovor oziroma popravek
in stran
#' %' Ve inter
številko
glasila,
oziroma čas
oddajo,
v kateri je bilajavnega
informacija
objavljena.
>li rt°Vor'oziroma popravek se mora objaviti brez sprememb
ia^ e°P°lnitev v enakem ali enakovrednem delu ali oddaji
9a glasila na enak način, kot je bila objavljena informav
DruPa ^a'ero se odgovor oziroma popravek nanaša, in sicer
C"'
e najpozneje pa v drugi naslednji številki oziroma oddaji
9a glasila po prejemu popravka.
■C ^Vh ,as
i t>bilaV|
i'o ne sme hkrati z odgovorom oziroma popravkom
a 9
ti komentarja tega odgovora oziroma popravka.
čevalec

12. člen

Odgovorni urednik mora objaviti odgovor oziroma popravek
informacije, razen:
- če se odgovor oziroma popravek ne nanaša na informacijo,
zaradi katere se zahteva objava odgovora oziroma popravka
oziroma če popravek ne vsebuje podatkov v zvezi z navedbami v informaciji;
- če bi objava odgovora ali popravka glede na njegovo
vsebino povzročila zakonsko odgovornost odgovornega
urednika javnega glasila;
- če se popravek nanaša na navedbe v objavljeni informaciji,
katerih resničnost je bila ugotovljena s pravnomočnim aktom
pristojnega državnega organa;
- če odgovora oziroma popravka ni podpisala pooblaščena
oseba, kadar gre za organ ali pravno osebo;
- če je odgovor oziroma popravek napisan žaljivo in z namenom zaničevanja;
- če je odgovor oziroma popravek nesorazmerno daljši od
informacije, v kateri so navedbe, zaradi katerih se daje, oziroma od dela informacije, na katerega se neposredno nanaša;
- če je bil odgovor oziroma popravek dan po preteku roka iz
tega zakona;
- če je bil dan odgovor oziroma popravek z enako vsebino
kot odgovor oziroma popravek, o katerem teče spor pred
sodiščem zaradi objave prejšnjega odgovora oziroma
popravka iste informacije.
15. člen
Če odgovorni urednik zavrne objavo ali ne objavi odgovora
oziroma popravka v roku in na način, določen s tem zakonom,
ima tisti, ki zahteva objavo odgovora oziroma popravka, pravico vložiti tožbo zoper odgovornega urednika za objavo
odgovora oziroma popravka pri sodišču, pristojnem za civilnopravne spore, na katerega območju je sedež oziroma kraj
izdajanja javnega glasila, ki je objavilo informacijo, na katero
se nanaša odgovor oziroma popravek.
Tožbi morata biti priložena prepis in fotokopija objavljene
informacije in odgovora oziroma popravka.
Tožba se lahko vloži najpozneje v 30 dneh po preteku roka za
objavo odgovora ali popravka oziroma od dneva, ko je bil
odgovor oziroma popravek objavljen na način, ki ni v skladu
z zakonom.
16. člen
V sporih'za objavo odgovora oziroma popravka mora biti prvi
11

narok za glavno obravnavo v osmih dneh od vložitve tožbe pri
sodišču.
V teh sporih se ne razpiše pripravljalni narok in tudi ne
zahteva od toženca, naj odgovori na tožbo.
Na prvi narok za glavno obravnavo povabi sodišče tožnika,
toženca in potrebne priče. V vabilu tožniku navede, da se bo
štelo, da je tožnik umaknil tožbo, če ne pride na prvi narok,
v vabilu toženca pa, da bo sodba lahko izdana tudi, če toženec ne pride.
17. člen
Obravnava o tožbi za objavo odgovora oziroma popravka se
omeji na obravnavanje in dokazovanje dejstev, od katerih je
odvisna toženčeva dolžnost objaviti odgovor oziroma popravek.
,
_,•**
V sporih za objavo odgovora oziroma popravka sodišče
zavrne tožbeni zahtevek, če ugotovi, da ni prizadeta pravica
ali interes tistega, na katerega se informacija nanaša, ali če je
podana kakšna druga okoliščina, zaradi katere javno glasilo
po zakonu ni dolžno objaviti odgovora oziroma popravka.

23. člen
Če se po pravnomočni sodbi, s katero se nalaga odg« !ki
nemu uredniku objava odgovora oziroma popravka, zafl
odgovorni urednik, preide v sodbi ugotovljena
objave odgovora oziroma popravka na novega odgovor" iEn
urednika.
24. člen
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se uporabljajo^ h
rih za objavo odgovora in popravka smiselno določbez« i
o pravdnem postopku.
4. Javnost dela in dostop do informacij
25. člen

18. člen

Državni organi, organi lokalnih skupnosti, posamezni
opravljajo javne funkcije, javni zavodi in javna P°°leb
druge osebe, ki opravljajo javno službo /v nadaljnjem ^
dilu: vir informacij/, morajo zagotavljati javnost svojeg«.
z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih info
o vprašanjih s svojega delovnega področja.

Z uvedbo kazenskega postopka zaradi dejanja, ki je bilo
storjeno z objavo informacije, na katero se nanaša odgovor
oziroma popravek, se ne prekine postopka o tožbi za objavo
odgovora oziroma popravka.

Subjekti iz prejšnjega odstavka s svojimi akti uredijo J'
zagotavljanja javnosti dela, način dajanja informacij ,)(j
nost ter določijo osebo, ki je odgovorna za zagota"
javnosti dela.
/

19. člen
Če se po vložitvi tožbe pri sodišču zamenja odgovorni urednik
javnega glasila, sme tožnik do konca glavne obravnave spremeniti tožbo in namesto prvotno toženega tožiti novega
odgovornega urednika. Za tako spremembo tožbe ni
potrebna privolitev prvotno toženega odgovornega urednika
in ne privolitev novega odgovornega urednika, ki naj namesto
prejšnjega odgovornega urednika stopi v pravdo.
20. člen
Sodišče mora izdati sodbo najpozneje v treh dneh po končani
glavni obravnavi.
Overjen prepis sodbe vroči sodišče strankam najpozneje
v treh dneh od dneva, ko je bila sodba izdana.
Če sodišče ugodi tožbenemu zahtevku, naloži s sodbo
tožencu, da mora v javnem glasilu objaviti odgovor oziroma
popravek v roku in na način, določen z zakonom.
Odgovorni urednik mora pri objavi odgovora oziroma
popravka navesti, da gre za objavo na podlagi sodbe.
21. člen

Novinarji imajo pod enakimi pogoji pravico dostopa dojjj
lliavslj.
IJ® imwmiuwij
— le v- Iprimerin. ^
macij. uajai
Dajanje
informacij se .M....—
lahko odreče
informacije na predpisan način določene kot državna
ška, uradna tajnost ali poslovna skrivnost ali če bi to po
kršitev tajnosti osebnih podatkov ali škodilo sol
postopku. V primeru, da se odreče dajanje infor"^®1
potrebno v 8 dneh pisno obrazložiti razloge za zavr"
novinar to zahteva.
Vir informacij lahko zahteva nadomestilo dejanskih stf
za prepis zahtevane informacije, ki obsega nad pet ""
strani.

(

Vir informacij je odgovoren za resničnost in točnost
cij, ki jih daje za javnost.

uK
Novinar, ki je dobil informacijo od odgovorne osebe ^
gega odstavka tega člena, ni kazensko odgovoren,
vsebinsko točno objavil informacijo v javnem glasilu.
Če javno glasilo objavi informacijo v povzetku ali "Jjjis
objavljeno v drugem (domačem ali tujem) javnem0 9^
mora navesti ime javnega glasila, iz katerega je i™ a,/
prevzel. Izjema so primeri, ko gre za pogodbeno '
med javnimi glasili.

Zoper sodbo sodišča prve stopnje lahko vložita stranki v treh
dneh od vročitve sodbe pritožbo na višje sodišče.

5. Ekonomsko-propagandna sporočila

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

Ekonomsko-propagandna sporočila (v nadaljnjem o"
oglasi) po tem zakonu so informacije, katerih namen0 J20 j
pagiranjem proizvodov, storitev, poslovanja in p' r' ^
prek javnih glasil pridobivati potrošnike za nakup P %
oziroma uporabo storitev, pridobivati poslovne partn®
ustvarjati v javnosti dobro ime naročnika oglasa*
, fl»
Oglasi, iz države in tujine, se objavljajo tako, da so 5
vidno označeni kot oglasi.

Sodišče druge stopnje mora odločiti o pritožbi v treh dneh od
dneva, ko prejme pritožbo in spise.
Zoper sodbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija.

26. člen

22. člen
Overjen prepis pravnomočne sodbe, s katero je naložilo
objavo odgovora oziroma popravka, pošlje sodišče takoj tudi
odgovornemu uredniku.
12

27. člen
Oglasi, namenjeni otrokom ali v katerih nastopaj"
porot

"orajo upoštevati posebno dovzetnost otrok in ne smejo
^opagirati nasilja, pornografije ter drugih vsebin, ki bi lahko
J£l odova|e njihovemu zdravju, duševnem in telesnem razvoju.
'a resničnost in točnost navedb oziroma podatkov je odgovo0 ,e
i naročnik oglasa, za skladnost oglasa z zakonom in pro9'amsko zasnovo pa odgovorni urednik.
28. člen
v« f'edvideni
obseg oglasov se določi v programski zasnovi
|avn
ega glasila.
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kočnik oglasa ne sme vplivati na programsko zasnovo in
"'edniško politiko javnega glasila.
29. člen
—1 in druga plačana obvestila se v javnem glasilu in
ugih oblikah javnega obveščanja objavljajo v slovenskem
Iji' toiku, razen v primerih, če javno glasilo izhaja v tujem jeziku.
flr

- kdor ni lastnik več kot 10 odstotnega deleža v skupnem
kapitalu izdajatelja ali kdor nima več kot 10 odstotkov upravIjalskih pravic ali kdor ni direktor oziroma poslovodja ali član
poslovodstva izdajatelja.
Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu
uživa imuniteto.
Pogoj iz zadnje alineje prvega odstavka ne velja za izdajatelja
javnega glasila, ki nima več kot treh redno zaposlenih novinarjev.
33. člen
Programsko zasnovo javnega glasila določi izdajatelj v pisni
obliki. S programsko zasnovo se določijo namen izdajanja in
temeljna vsebinska izhodišča javnega glasila.
Izdajatelj objavi v javnem glasilu programsko zasnovo in
njene spremembe.
Programska zasnova je sestavni del pogodbe o zaposlitvi med
izdajateljem in novinarji.

'mpresum
30. člen

34. člen

^vsakem izvodu tiska morajo biti navedeni ime ali firma in
Iji M, izdajatelja, ime ali firma in sedež tiskarne, kraj in datum
"~ ter ime in priimek odgovornega urednika (impresum).

Odgovorni urednik, uredniki in novinarji so v okviru določene
programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem
delu neodvisni in samostojni.

^ ima tisk več odgovornih urednikov, mora biti na vsakem
"Odu navedeno, za katero izdajo ali rubriko je odgovoren
p
°samezni odgovorni urednik.

Osebam iz prejšnjega odstavka se ne more odpovedati delovnega razmerja, zmanjšati plače, spremeniti statusa v uredništvu ali kako drugače poslabšati njihovega položaja zaradi
izražanja stališč, ki so v skladu s programsko zasnovo ter
kodeksom novinarske etike ali zaradi odklonitve objave informacije ali mnenja, s katero bi kršil programsko zasnovo ter
kodeks novinarske etike.

1

P°ločbe
prvega in drugega odstavka tega člena se ne nana10
na
tisk,
ki se tiska ali razmnožuje za tujega naročnika in
n
amenjen razširjanju v tujini.
, ^ RTV programih morajo biti objavljeni ime in priimek odgo# °rn
ega urednika ali urednika programa oziroma avtorja
<i'| daje ter ime RTV organizacije, katere program se prenaša.
. j,olo'be o impresumu se uporabljajo tudi za druga javna
H Ja®sila ter za proizvode iz tretjega odstavka 3. člena tega
' *ona.

35. člen
Za bistveno spremembo programske zasnove je potrebno
pridobiti predhodno mnenje uredništva oziroma zastopstva
uredništva, če s posebnim zakonom ni drugače določeno.
36. člen

»I j'Savice In odgovornosti odgovornega urednika, uredniIn novinarjev
31. člen
10

as

ma

ra)" 9' i'° '
odgovornega urednika, ki ga imenuje in
Rešuje izdajatelj po poprejšnjem mnenju uredništva ozizastopstva uredništva.
Od
govorni urednik javnega glasila je odgovoren za uresničenje
uredniške politike v skladu s programsko zasnovo,
6n
uje
in razrešuje urednike po poprejšnjem mnenju novija r'ev. vodi, usklajuje in razporeja delo urednikov in novinar<er opravlja druge naloge, določene z aktom izdajatelja.
ili Ori 0Vorni
urednik javnega
glasila
je odgovoren
PJi oh®hijeno informacijo,
če zakon
ne določa
drugače.za vsako
rna avno
\ Ja'lnfor
i
glasilo več odgovornih urednikov, odgovarjajo
im
macije v tistem delu javnega glasila, za katerega so
tovorni.

32. člen
Ori

9°vorni urednik javnega glasila je lahko:

r ima s,a,no
-_ kri°
?dor je poslovnoPrebivališče
sposoben, v Republiki Sloveniji,
,0^teremu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejav" ali javnega nastopanja,

toro čevalec

Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik, uredniki in drugi
novinarji, zaposleni pri izdajatelju. Uredništvo vodi odgovorni
urednik.
Novinar po tem zakonu je oseba, ki poklicno opravlja dela,
s katerimi se prispeva k vsebini javnega glasila in je zaposlen
pri izdajatelju s polnim delovnim časom ali se pretežno preživlja z novinarskim delom /samostojni novinar/.
Status samostojnega novinarja ugotavlja pristojni upravni
organ po poprejšnjem mnenju Društva novinarjev Slovenije
ali Sindikata novinarjev Slovenije.
Izdajatelj lahko v svojem aktu določi, da sestavljajo uredništvo
tudi samostojni novinarji.
Če šteje uredništvo več kot dvajset novinarjev, izvolijo najmanj tričlansko zastopstvo. Način izvolitve zastopstva, njegove naloge, število članov in mandat zastopstva se določijo
s posebnim aktom uredništva.
37. člen
Za reševanje spornih vprašanj v zvezi z izvajanjem programske zasnove in uredniške politike ter položajem oseb iz
prvega odstavka 36. člena se oblikuje poravnalni odbor,
v katerega imenujeta uredništvo in izdajatelj po tri predstavnike, predsedujočega pa imenujeta sporazumno. Če v roku 30
dni ne pride do sporazuma, imenuje predsedujočega pristojno sodišče v nepravdnem postopku.
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K aktu izdajatelja, ki podrobneje ureja sestavo poravnalnega
odbora ter način reševanja vprašanj iz prejšnjega odstavka,
daje soglasje uredništvo oziroma zastopstvo uredništva.
Poravnalni odbor sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
Odločitve poravnalnega odbora obvezujejo obe strani.
38. člen
Če zaradi nujnosti objave ni mogoč sporazum med izdajateljem in odgovornim urednikom oziroma uredništvom in odločanje v okviru poravnalnega odbora, o objavi odloči odgovorni urednik.
38.a člen (39. člen)
Določbe prvega in drugega odstavka 36. člena ne veljajo za
javna glasila, katerih izdajatelj je študentska organizacija. Ta
v svojem aktu določi pogoje za sestavo uredništva in pogoje
za študente, ki opravljajo novinarsko delo.
Določbe tega zakona o pravicah in odgovč nostih odgovornega urednika, uredništva in novinarjev se smiselno uporabljajo za študente, ki opravljajo novinarsko delo v javnih glasilih, katerih izdajatelj je študentska organizacija.

III. ZAŠČITA PLURALNOSTI IN RAZNOVRSTNOSTI JAVNIH
GLASIL
39. člen (40. člen)
Posamezna domača ali tuja fizična ali pravna oseba ima lahko
v osnovnem kapitalu oziroma premoženju podjetja, gospodarske družbe ali zavoda, ki izdaja dnevni tisk ali ustvarja,
pripravlja in oddaja RTV program, največ 33 odstotni delež ali
na|več 33 odstotkov upravljalskih pravic.
Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za izdajatelje, ki
imajo manj kot dvajset redno zaposlenih ter za RTV organizacije, ki jih ustanovi študentska organizacija ali samoupravna
narodna skupnost.
Omejitev iz prvega odstavka tega člena velja tudi za pravne
osebe, v katerih imajo večinski kapitalski oz. upravljalski
delež pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
V delniški družbi, ki je registrirana za izdajanje tiska ali ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje RTV programa, so delnice
imenske.
Tuje fizične ali pravne osebe imajo lahko v zavodu, podjetju
ali družbi - izdajatelju iz prvega odstavka 5. člena tega
zakona, skupno največ 33 odstotni delež v premoženju oziroma kapitalu podjetja, zavoda ali družbe oziroma največ 33
odstotkov upravljalskih pravic.
Tuje osebe po tem zakonu so:
a) fizične osebe, ki niso državljani Republike Slovenije;
b) pravne osebe, ki imajo svoj sedež izven Republike Slovenije;
c) domače pravne osebe, v katerih imajo večinski lastninski ali
upravljalski delež osebe iz točke a) ali b) tega odstavka.

skih pravic v drugem izdajatelju dnevnega tiska ali RTV org*
nizaciji.
RTV organizacija ter fizične in pravne osebe ali skupina os®jJ
ki so lastniki oziroma solastniki RTV organizacije, ne mora,
izdajati dnevnega tiska ali ustanoviti podjetja, družbe
zavoda za izdajanje dnevnega tiska niti imeti več kot
odstotnega deleža ali več kot 10 odstotkov upravljalskih P'
vic v izdajatelju dnevnega tiska ali v drugi RTV organizadl
Omejitve iz prvega odstavka 39. člena ter tega člena, k'JJ
nanašajo na lastniške deleže, ne veljajo za sklade iz 22. c|e
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Posamezna RTV organizacija lahko ustvarja, pripravlja'
oddaja samo radijske ali samo televizijske programe, razen
zakon ne določa drugače.
Ne glede na določbe tega zakona se lahko zavod, tfjjj
ustanovi samoupravna narodna skupnost ali Studen'
organizacija, registrira za izdajanje tiska in drugih obli*L
nega obveščanja ter za ustvarjanje, pripravljanje in or
RTV programov.
41. člen (42. člen)
Oglaševalska organizacija, katere dejavnost je zbiranje, obli'
kovanje in posredovanje oglasov ter fizične ali pravne <■ ^
ali skupine oseb, ki so lastniki ali solastniki te organizacij6^
morejo ustanoviti lastne RTV organizacije ali ustvarjati
programov niti imeti kapitalskega deleža ali upravljalskin P
vic v RTV organizaciji.
42. člen (43. člen)
objavi0.
Javna glasila na začetku vsakega koledarskega leta —■
ira
v Uradnem listu Republike Slovenije podatke o virih fina" 0?j.
nja, ime in priimek fizične osebe ter stalno prebivališč ^
roma firmo in sedež pravne osebe, ki ima v lasti več ko
odstotkov kapitala oz. nad 10 odstotkov upravljalskih Pr ^
ter ime in priimek članov organa upravljanja oziroma up ^
in nadzornega sveta izdajatelja javnega glasila, spreme
teh podatkov pa najpozneje 15 dni po njihovem nastanK
43. člen (44. člen)
ivfli"
Če ta zakon ne določa drugače, veljajo za izdajatelje j«'
glasil določbe zakona o varstvu konkurence.
" ki**
Podjetja - izdajatelji javnih glasil ter kabelski operaterji. v
nameravajo združiti /nakup ali prodaja podjetja, zdr
j((jj
povezanost obvladujočega in obvladovanega P°dj0,J® |<iimorajo o svojem namenu obvestiti organ za varstvo k« jo
renče, če bi nameravana podjetja obvladovala več kOJj
odstotkov tržnega deleža določenega proizvoda ali st0
v Republiki Sloveniji.
Organ za varstvo konkurence izda odločbo o prepovedi
žitve, če ugotovi, da bi bila z združitvijo močno orn LjJ
konkurenca in bi obstajala nevarnost zlorabe prevladujo
položaja na trgu.

40. člen (41. člen)

iS*"1
IV. POSEBNE DOLOČBE O RADIJSKIH IN TELEVIZIJ1
PROGRAMIH
1. Nacionalni, nekomercialni lokalni in komercialni rtv P" i
grami
44. člen (45. člen)

Izdajatelj dnevnega tiska ter fizične in pravne osebe ali skupina oseb, ki so lastniki oziroma solastniki izdajatelja dnevnega tiska, ne morejo ustanoviti lastne RTV organizacije ali
ustvarjati, pripravljati in oddajati RTV programov niti imeti več
kot 10 odstotnega deleža ali več kot 10 odstotkov upravljal-

RTV programe ustvarjajo, pripravljajo in oddajajo RT^ °'^
zacije.
rS
RTV organizacije po tem zakonu so podjetja, gosp00da p*'it
družbe, študentske organizacije ali zavodi, ki ustvarja)
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poroče^ t

P'avljajo, oddajajo oz. razširjajo program, namenjen javnosti
"'Papoverijo njegovo razširjanje, v celoti in nespremenjeno,
"to dejavnost registrirani pravni ali fizični osebi.

Videostrani, ki se predvajajo na začetku ali na koncu RTV
programa, se ne vštevajo v dnevni programski čas.
49. člen (51. člen)

45. člen (46. člen)
Nacionalni RTV program ustvarja javni zavod, ki ga ustanovi
^Publika Slovenija z zakonom.
^[ogrami lokalnih nekomercialnih postaj so namenjeni tudi
°weščanju
zamejskih Slovencev in o njih ter imajo status
a
,e" cionalnega programa. Ti programi se v skladu s 4. členom
9a zakona sofinancirajo iz RTV naročnine in proračuna
Ne
Publike Slovenije.
46. člen (47. člen)
j^alni nekomercialni RTV program po tem zakonu je proPm, ki je namenjen obveščanju prebivalcev ene ali več
Jalnih skupnosti o političnih, kulturnih, verskih, gospodar" in drugih vprašanjih, pomembnih za njihovo življenje in
lo.
Programih iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno
Aktivno in nepristransko poročanje ter uravnotežena pred^vitev različnih mnenj in stališč.
formativne, kulturno-umetniške in izobraževalne vsebine
j)0rajo obsegati najmanj 40 odstotkov dnevnega program. 9b časa lokalnega nekomercialnega RTV programa, lastna
Indukcija pa najmanj eno uro dnevnega programskega časa.
9lasi in druga plačana obvestila lahko obsegajo največ 15
f^totkov dnevnega programskega časa lokalnega nekomerCla
'nega RTV programa
J^ornercialni
lokalni RTV program lahko obsega do 20
°®stotkov oglasov in drugih plačanih obvestil dnevnega pro»amskega časa, kadar objavlja oglase, ki pomenijo nepolne ponudbe javnosti za prodajo, nakup ali najem proizvoC ali opravljanje storitev (TV nakup), vendar ta oblika oglašanja ne sme presegati ene ure dnevno.
ITV organizacije v primeru iz prejšnjega odstavka ne smejo
, ®'ovati
kot pogodbeni partnerji ali zastopniki za naročanje
a
9a in storitev.
46.a člen (48. člen)
mri
u
dentski nekomercialni RTV program po tem zakonu je
^ram, ki ga ustvarjajo študentje in je namenjen obveščaiavnosti ter ga ustanovi študentska organizacija.
Joiočbe
tega zakona o nekomercialnem RTV programu se
Por
abljajo za program iz prejšnjega odstavka.
47. člen (49. člen)
nekomercialni RTV programi se financirajo iz dejav^ai5,| organizacij, ki jih ustvarjajo oziroma oddajajo, lahko pa
*_ <z sredstev lokalnih skupnosti ter na drugi podlagi, določni z zakonom ali pogodbo.
48. člen (50. člen)
l^alni
0l —"i nekomercialni RTV program se lahko oddaja za
Do*°ćje ene ali več lokalnih skupnosti, vendar največ do
'°vice ozemlja Republike Slovenije.
lastne produkcije v komercialnih RTV programih mora
9ati najmanj 10 odstotkov dnevnega programskega časa.

Se

v

j.idipostrani /neplačana obvestila/ in plačani oglasi ne štejejo
'astno produkcijo po tem zakonu.
^°fo čevalec

Filmi in druge oddaje (razen vesti oziroma poročil), ki utegnejo škodovati telesnemu ali duševnemu stanju otrok in mladine se smejo predvajati samo med 23.00 in 6.00 uro.
2. Razširjanje RTV programov
50. člen (52. člen)
RTV programe lahko razširjajo RTV organizacije s sedežem
v Republiki Sloveniji, če pridobijo radiodifuzni kanal ter operaterji kabelskih distribucijskih sistemov /v nadaljnjem besedilu: kabelski operaterji/ in druge organizacije, ki jih določa
zakon.
Pravica uporabe radiodifuznega kanala se dodeljuje na predlog Sveta za radiodifuzijo, skladno z zakonom, ki ureja radijske komunikacije.
51. člen (53. člen)
V primeru, da je več prosilcev za isti radiodifuzni kanal, ima
prednost pri dodelitvi prostega kanala RTV organizacija, ki
namerava oddajati:
- nacionalni RTV program ali lokalni nekomercialni RTV
program;
- RTV program, ki pomeni vsebinsko dopolnitev že obstoječega RTV programa na določenem območju;
- RTV program, v katerem prevladuje lastna produkcija v slovenskem oziroma italijanskem ali madžarskem jeziku, na
območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska
narodna skupnost;
- politično neodvisen RTV program.
Svet pri oblikovanju predloga upošteva tudi:
- raznovrstnost programske ponudbe;
- stopnjo razvitosti radiodifuzije na določenem območju;
- mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim RTV programom;
- ekonomsko stanje prosilca (sposobnost financiranja dejavnosti) in tehnično usposobljenost za oddajanje RTV programa;
- število potencialnih uporabnikov (gledalcev in poslušalcev);
- dosedanje izkušnje prosilca na področju radiodifuzije;
- trajanje (obseg) programa;
- pripravljenost prosilca, da uporabo radiodifuznega kanala
deli z drugo domačo RTV organizacijo.
Pri dodelitvi radiodifuznega kanala za lokalni RTV program
ima prednost RTV organizacija s sedežem na območju
lokalne skupnosti, kateri je program namenjen in ki ni hkrati
lastnik kabelsko-distribucijskega sistema. RTV organizacija
ne sme odstopiti radiodifuznega kanala drugi RTV organizaciji.
Pred pripravo predloga mora svet pridobiti mnenje republiškega upravnega organa, pristojnega za promet in zveze
o skladnosti z mednarodnimi plani ter drugimi tehničnimi
pogoji za pridobitev radiodifuznega kanala.
Poleg podatkov, določenih s predpisi, ki urejajo radijske
komunikacije, mora prosilec predložiti svetu podatke iz 42.
člena tega zakona.
52. člen (54. člen)
Kabelski operater mora obvezno razširjati nacionalne RTV
programe ter nekodirane lokalne RTV programe, ki so vidni in
slišni na območju njegovega kabelsko-distribucijskega
sistema.
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Kabelski operater razširja druge programe RTV organizacij,
če tako odloči organ, določen s tem zakonom, na podlagi
javnega razpisa.
53. člen (55. člen)
Za izbiro RTV programov ustanovi kabelski operater programski svet, v katerem morajo biti predstavniki lokalnih skupnosti, na območju katerih se razširjajo RTV programi ter predstavniki uporabnikov, tako, da so zastopani interesi različnih
družbenih skupin.
Sestavo, pristojnosti in trajanje mandata članov programskega sveta določi kabelski operater. Predstavnike lokalnih
skupnosti v programski svet predlagajo lokalne skupnosti.
54. člen (56. člen)
Individualni oziroma skupinski sprejem RTV programov je
prost. Za razširjanje RTV programov je potrebno dovoljenje
oziroma soglasje RTV organizacije, ki je imetnik pravic do teh
programov, če ni z mednarodnimi pogodbami oziroma
z zakonom določeno, da sta njihov sprejem in razširjanje
prosta.
55. člen (57. člen)
Kabelski operater mora prijaviti organu, pristojnemu za informiranje, ime in zvrst programov, ki jih razširja ali namerava
razširjati ter vsako spremembo teh podatkov.
Prijavi je potrebno priložiti dokazila o tem, da se programi
razširjajo v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena in
sklep programskega sveta o izbiri programov.
Če pristojni organ ugotovi, da kabelski operater razširja program v nasprotju z zakonom, lahko predlaga organu, pristojnemu za področje telekomunikacij, prepoved kabelske distribucije.
3. Svet za radiodifuzijo
56. člen (58. člen)
Državni zbor ustanovi Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem
besedilu: Svet).
Svet ima 8 članov in predsednika, ki jih imenuje Državni zbor
iz vrst strokovnjakov s področja radiodifuzije in javnih delavcev, od tega štiri člane na predlog Vlade Republike Slovenije.
Člani Sveta ne morejo biti funkcionarji in zaposleni v državnih
organih, poslanci, člani vodstev političnih strank in zaposleni
v RTV organizacijah. Mandat predsednika in članov je 5 let.
Po izteku mandata so lahko ponovno izvoljeni.
Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen. Svet ima
pravico zahtevati od državnih organov, RTV organizacij in
kabelskih operaterjev informacije in gradiva, ki jih potrebuje
za svoje delo.
Člani Sveta imajo pravico do povračila stroškov in nagrade za
svoje delo v skladu z aktom o ustanovitvi.
57. člen (59. člen)

- predlaga pristojnemu organu dodelitev radiodifuzni Pol
kanala in njegov odvzem;
. ,
- obravnava načela razdelitve frekvenčnih pasov za radi0®
fuzijo in radiodifuznih kanalov;
,
- pripravlja za Državni zbor letno poročilo oziroma oce1"
stanja na področju radiodifuzije ter predloge za izboljW)'okrc
stanja;
ičn
- opravlja druge naloge, določene z zakonom in ustanovi »ogr
nim aktom.
'nar
ftam
4. Pravica do kratkega poročanja
lK>n;
58. člen (60. člen)
"akc
3
Da bi zagotovili pravico javnosti do obveščenosti, 'ma vsak
!^okri
RTV organizacija pravico do kratkega poročanja o pom6^
nih prireditvah in dogodkih, ki so dostopni javnosti i" kiHIgo
splošnega interesa. Za kratko poročanje se šteje poročil"'
traja največ minuto in pol.
Pravica do kratkega poročanja ne velja za verske obreda

Spor
Organizator prireditve lahko zahteva od RTV organizacij
plačilo vstopnine, če je ta predvidena, ter nadomestil" '•®V s
stroške, ki nastanejo pri izvajanju te pravice.
'«h[

Pravica do kratkega poročanja se mora izvajati tako, d®
moti ali ovira prireditve ali dogodka. Pravica se lahko o"i6|s
izključi, če bi s poročanjem hudo prizadeli čustva
f
cev ali ogrozili javno varnost in red.
«ii
'Odi
Če prostorske in tehnične možnosti niso zadostne,
°9la
prednost tiste RTV organizacije, ki so sklenile
1 l'ar
z organizatorjem prireditve oziroma ima organizator rnoj*K ^
izbire, pri čemer ima prednost tista RTV organizacija,
*ic
prireditev prenašala v okviru nacionalnega programa.
RTV organizacije, ki so uveljavile pravico do kratkega P°^jjji
nja, morajo omogočiti predvajanje svojega posnetka .
RTV organizacijam, ki niso mogle posneti dogodka, ob P
nitvi dejanskih stroškov.
5. Predvajanje oglasov
59. člen (61. člen)
Oglasi morajo biti prepoznavno ločeni od drugih delov Pr
grama z optičnimi in akustičnimi sredstvi.
V oglasih v TV programih ne smejo v sliki nastopati os®^'
redno nastopajo v poročilih in drugih informativnih oddal
S predvajanjem oglasov ne sme biti okrnjena celovitos'
vrednost programa.
60. člen (62. člen)
Oglasi se praviloma oddajajo v blokih. Čas med dvema P1,
nitvama z oglasnimi bloki mora trajati najmanj 20 min"

rek''

V programih, ki so sestavljeni iz samostojnih delov, Pre^gjo
dogodkov in predstav, ki imajo odmore ali prekinitve, ^^
biti oglasi vzstavljeni med posameznimi deli oziroma ob P
nitvah in odmorih.

Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
- varuje svobodo komuniciranja, programsko neodvisnost
ter odprtost in pluralnost RTV programov;
- nadzoruje dejavnost RTV organizacij in kabelskih operaterjev v Republiki Sloveniji;
- spremlja skladnost lokalnih nekomercialnih in komercialnih RTV programov z zakonom in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo;
- določi podrobnejša vsebinska merila za opredelitev nekomercialnih RTV programov;

61. člen (63. člen)
I# ž.
Predvajanje filmov /razen serijskih filmov in nadali® ^ 45
zabavnih programov in dokumentarcev/, ki so daljši u°
minut, se lahko prekine samo enkrat na vsakih 45 min •
otr<r
Poročila, druge informativne in dokumentarne oddaje rS|<ili
ške oddaje, ki niso daljše od 30 minut ter prenos ^
obredov se ne smejo prekinjati z oglasi.

narodnostne RTV programe italijanske in madžarske narodne
skupnosti.

Pokroviteljstvo /sponzorstvo/
62. člen (64. člen)
tyroviteljstvo po tem zakonu je kakršenkoli prispevek
Nffiine ali pravne osebe, ki ne sodeluje pri ustvarjanju RTV
gramov, k financiranju RTV programov oziroma oddaj
"atnenom propagiranja njihovega imena, firme, zaščitne
llar
nke, podobe, dejavnosti, storitev ali proizvodov.
J'dar je program ali del programa (oddaja) v celoti ali delno
Jonzoriran, mora to biti jasno označeno na začetku in (ali)
"koncu programa oziroma oddaje.

RTV organizacija v Republiki Sloveniji sme izjemoma, brez
prevoda v slovenski jezik:
- oddajati posamezne dele programov, če je to neogibno
potrebno zaradi aktualnosti, neposrednosti in avtentičnosti
dogajanj in če iz objektivnih razlogov podnaslavljanje ni mogoče;
- oddajati dele programov, ki so namenjeni tujcem v Republiki Sloveniji ali tuji javnosti;
- oddajati dele programov, ki so namenjeni izobraževanju.

it- okrovitelj /sponzor/ v nobenem primeru ne sme vplivati na
s^bino in čas oddajanja v takšni meri, da bi s tem vplival na
Zgovornost in uredniško politiko RTV organizacije.

Programe iz prejšnjega odstavka mora RTV organizacija
najavljati v slovenskem jeziku in pojasniti razloge, zaradi
katerih programa ne prevaja v slovenski jezik.

63. člen (65. člen)

Tujih programov, ki jih razširjajo kabelski operaterji v skladu
z drugim odstavkom 54. člena, ni treba prevajati v slovenski
jezik.

nzorirani programi oziroma oddaje ne smejo izrecno
i® |*Podbujati prodaje, nakupa ali izposoje proizvodov ali stori? sponzorja ali tretje osebe, še posebej ne z oglaševanjem
** Proizvodov ali storitev v programih oziroma oddajah.

3. Predstavniki tujih javnih glasil
a/ Tuja dopisništva in tuji dopisniki
68. člen (70. člen)

64. člen (66. člen)
J*|tne
ali pravne osebe, katerih pretežna dejavnost je proiz^nja ali prodaja proizvodov ali opravljanje storitev, katerih
vanje prepoveduje zakon, ne morejo sponzorirati prol'9rivov.
m dovoljeno sponzoriranje poročil in drugih informativnih
N o aktualnih dogodkih.
h
ftUJI
TISK IN DRUG/
0
»l PREDSTAVNIKI

/NA GLASILA TER NJI-

Predstavniki tujih javnih glasil po tem zakonu so dopisništva
in dopisniki tujih časopisnih agencij in tujih javnih glasil.
Dopisništvo ni pravna oseba. Za obveznosti, ki nastanejo
s poslovanjem dopisništva, odgovarja tuja časopisna agencija
ali tuje javno glasilo.
Dopisništvo se lahko organizira v Republiki Sloveniji kot
podružnica tujega podjetja v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. Prijavi za vpis podružnice v register (562. člen
Zakona o gospodarskih družbah) je treba priložiti odločbo
pristojnega organa o vpisu v register tujih dopisništev.

1 T

"ll tisk

69. člen (71. člen)

65. člen (67. člen)
|j' tisk po tem zakonu so časopisi in revije ter druge oblike
2W
"" Ijanja informacij za javnost, ki so bile natisnjene ali kako
u
Iru.
, 9ače razmnožene ali izdelane v tujini po tujem izdajatelju
Po njegovem nalogu ali za njegov račun.

Tuja časopisna agencija ali tuje javno glasilo po tem zakonu
je podjetje ali druga organizacija, ki ima svoj sedež v tujini,
njena temeljna dejavnost pa je redno obveščanje javnosti
prek tiska, radia, televizije in drugih oblik javnega obveščanja.
70. člen (72. člen)

66. člen (68. člen)
^anje tujega tiska je prosto.
tisk smejo vnašati v Republiko Slovenijo z namenom
.pirjanja
podjetniki in pravne osebe, registrirane za razširja16
tiska.
Wn,
. oupravna narodna skupnost lahko vnaša italijanski ozi"la madžarski tisk za lastne potrebe.
[ji' tisk, ki je namenjen razširjanju na sejmih, kulturnih,
^istvenih, gospodarskih, športnih in podobnih prireditvah
, "©Publiki Sloveniji smejo poleg oseb iz prejšnjega odstavka
j 9a člena vnašati in razširjati na teh prireditvah tudi organi?'orji prireditve ter domače in tuje organizacije, ki na priredisodelujejo.

Za dopisnike tujih glasil /v nadaljnjem besedilu: tuji dopisniki/
se štejejo novinarji, fotoreporterji ter filmski in TV snemalci, ki
so zaposleni pri tuji časopisni agenciji oziroma tujem javnem
glasilu ali ki imajo sklenjeno pogodbo o sodelovanju za dobo
najmanj enega leta, ne glede na to, ali so tujci ali državljani
Republike Slovenije, če nameravajo opravljati dejavnost
obveščanja v Republiki Sloveniji najmanj tri mesece.
b/ Akreditacija
71. člen (73. člen)
Tuja dopisništva in tuji dopisniki se vpišejo v register pri
pristojnem organu /v nadaljnjem besedilu: akreditacija/.

Varstvo slovenskega jezika v RTV programih
67. člen (69. člen

Prošnjo za vpis tujega dopisništva in tujega dopisnika v register vloži pri pristojnem organu uprava tuje časopisne agencije ali tujega javnega glasila.

Sa tuje RTV programe, oziroma dele programa (oddaje), ki so
j -avni del programov domače RTV organizacije, je v skladu
*akonom odgovoren odgovorni urednik programa, ki je tuji
°3ram prevzel. Tuji programi oziroma deli tujih programov
Or
ajo biti prevedeni v slovenski jezik, razen, ko gre za

Na prošnjo tuje časopisne agencije ali tujega javnega glasila
se lahko kot njihovi dopisniki v Republiki Sloveniji vpišejo
v register njihovi dopisniki v kakšni drugi državi, ki občasno
bivajo v Republiki Sloveniji zaradi opravljanja dejavnosti iz
drugega odstavka 68. člena.

oče valeč
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72. člen (74. člen)
V prošnji za vpis tujega dopisništva v register je treba navesti:
- ime in sedež tuje časopisne agencije oziroma javnega
glasila, ki ustanavlja dopisništvo,
- sedež dopisništva v Republiki Sloveniji,
- ime in priimek tujega dopisnika, ki bo vodil dopisništvo
(vodja dopisništva).
73. člen (75. člen)

78. člen (80. člen)
V primeru, da imetnik izkaznico izgubi, mora o tem
pristojni organ.
Pristojni organ imetniku izkaznice izda ustrezno potrdilo,#
velja do izteka veljavnosti izgubljene izkaznice.
Potrdilo v celoti nadomešča izgubljeno izkaznico.
79. člen (81. člen)

V prošnji za vpis tujega dopisnika v register je treba navesti:

Pristojni organ izbriše iz registra tuje dopisništvo:

- ime in priimek tujega dopisnika,
- datum, kraj in državo rojstva,
- državljanstvo,
- državo, kraj in datum izdaje ter številko potne listine oziroma številko osebne izkaznice, če je dopisnik slovenski državljan,
- kraj in naslov stalnega bivališča v tujini, če gre za dopisnika, ki občasno biva v Republiki Sloveniji.

- če to zahteva uprava tuje časopisne agencije ali tu
javnega glasila,
- če tuja časopisna agencija ali tuje javno glasilo pren*1
obstajati.

Prošnji je potrebno priložiti:
- dokazilo, da ima v Sloveniji zagotovljeno stanovanje,
- dve fotografiji,
- kratek življenjepis
- dokazilo o zaposlitvi pri tuji časopisni agenciji oziroma pri
tujem javnem glasilu ali pogodbo o sodelovanju.
Za vpis v register tujih dopisnikov lahko zaprosi tudi tujec
- samostojni novinar. Prošnja mora obsegati podatke iz
prvega odstavka tega člena in priloge iz 1. do 3. alineje iz
prejšnjega odstavka ter dokazilo o sodelovanju s tujo časopisno agencijo ali tujim javnim glasilom, ali mednarodno
novinarsko izkaznico.
74. člen (76. člen)
Pristojni organ izda odločbo o vpisu tujega dopisništva in
odločbo o vpisu tujega dopisnika v register.
Odločba o vpisu tujega dopisnika v register šteje za osebno
delovno dovoljenje.
75. člen (77. člen)
Odločba o vpisu tujega dopisništva oziroma tujega dopisnika
se izda z veljavnostjo do enega leta.
Tujemu dopisništvu in tujemu dopisniku se lahko po preteku
roka iz prejšnjega odstavka podaljša pravica opravljati dejavnost obveščanja v Republiki Sloveniji.
Prošnjo za podaljšanje pravice opravljanja dejavnosti obveščanja mora uprava tuje časopisne agencije ali tujega javnega
glasila oziroma samostojni novinar vložiti najmanj 30 dni pred
pretekom časa, za katerega je bila odločba izdana.
76. člen (78. člen)
Če se med bivanjem v Republiki Sloveniji spremenijo podatki
iz 72. člena oziroma prvega in drugega odstavka 73. člena
tega zakona, je potrebno spremembo sporočiti pristojnemu
organu najkasneje v 15 dneh po nastali spremembi.
Spremembe iz prejšnjega odstavka se vpišejo v register.
77. člen (79. člen)
Pristojni organ izda tujemu dopisniku, ki je vpisan v register,
izkaznico o akreditaciji.
Izkaznica o akreditaciji velja za čas veljavnosti odločbe.
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80. člen (82. člen)
Pristojni organ izbriše iz registra tujega dopisnika:
- če izbriše tuje dopisništvo,
.
- če to zahteva uprava tuje časopisne agencije ali tuj®9
javnega glasila zaradi zamenjave tujega dopisnika,
- če ne opravlja ali če preneha opravljati dejavnost ob
čanja,
,
- če mu preteče veljavnost odločbe iz prvega odstavka'
člena, pa ne zaprosi za podaljšanje,
- če mu je izrečena odpoved prebivanja,
- če mu je izrečen varnostni ukrep izgona tujca iz državiv
- če mu je izrečen varstveni ukrep odstranitve tujca iz drža ®'
- če to zahteva tujec - samostojni novinar /tretji odstavek
člena/.
81. člen (83. člen)
Pristojni organ skrbi, da je tujim dopisnikom omog"^
dostop do virov informacij in jim nudi pri njihovem
potrebno pomoč.
82. člen (84. člen)
Minister za notranje zadeve predpiše obliko in vsebino ^
niče o akreditaciji.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
83. člen (85. člen)
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuj6 *
prekršek izdajatelj (pravna oseba ali samostojni podj®'
posameznik):
flv
- če ne priglasi javnega glasila pristojnemu organu (6. A®J
- če ne objavi sporočila, katerega objava je nujna (P
odstavek 9. člena);
a$
- če ne navede na vsakem izvodu tiska podatkov iz prV03 „e
drugega odstavka 30. člena oziroma če v RTV program^
navede podatkov iz četrtega odstavka 30. člena;
. „i- če imenuje za odgovornega urednika osebo, ki ne
njuje pogojev, določenih v prvem odstavku 32. člena.
, jI
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznul« ^
prekršek tudi izdajatelj - fizična oseba ter odgovorna os®
pravne osebe, državnega organa ali organa lokalne skup
sti, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
84. člen (86. člen)
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuj®,
prekršek javni zavod, javno podjetje ali druga oseba, ki oP'
Ija javno službo:
poročevB'1

"te v šestih mesecih ne sprejme akta, s katerim uredi način
Ugotavljanja javnosti dela, dajanja informacij za javnost in
foloči osebo, ki je odgovorna za zagotavljanje javnosti dela
FUgi odstavek 25. člena);
"te pisno ne obrazloži razlogov za zavrnitev dajanja informacij (tretji odstavek 25. člena);

organu RTV programe, ki jih razširjajo, najpozneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona.

' denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
P'ekršek
odgovorna oseba državnega organa, organa lokalne
!
kupnosti ali pravne osebe, če stori dejanje iz prejšnjega
Mstavka.

Državni zbor ustanovi Svet za radiodifuzijo v 3 mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

' denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
fekršek posameznik, ki opravlja javno funkcijo, če ne zagona javnosti svojega dela (prvi odstavek 25. člena).

Vlada izda predpis iz tretjega odstavka 4. člena v roku 60 dni
po uveljavitvi tega zakona.

85. člen (87. člen)
^ denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
P'ekršek RTV organizacija:
"te ne hrani zapisov svojih oddaj (12. člen);
" te oddaja tuj RTV program ali del tujega RTV programa
* prevoda v slovenski jezik (prvi odstavek 67. člena);

89. člen (91. člen)

89.a člen (92. člen)

90. člen (93. člen)
Subjekti iz prvega odstavka 25. člena, razen posamezniki, ki
opravljajo javne funkcije, morajo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona s svojim aktom določiti način zagotavljanja
javnosti dela, način dajanja informacij za javnost ter osebo, ki
je odgovorna za zagotavljanje javnosti dela.

6re

^r denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
j>6ekršek tudi odgovorna oseba RTV organizacije, ki stori
° ianje iz prejšnjega odstavka.

91. člen (94. člen)
Minister za notranje zadeve predpiše obliko in vsebino izkaznice o akreditaciji v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

86. člen (88. člen)
* denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
N<ršek izdajatelj javnega glasila:
" te objavi oglas, ne da bi bil jasno in vidno označen kot
°9'as (drugi odstavek 26. člena) oziroma prepoznavno ločeni
0(1
drugih delov RTV programa (prvi odstavek 59. člena);
rte
objavi informacijo, objavljeno v drugem javnem glasilu
8
Sf * navedbe imena javnega glasila (sedmi odstavek 25.
'lena).
2

denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
P'ekršek tudi izdajatelj - fizična oseba ter odgovorna oseba
'*dajatelja — pravne osebe, če stori dejanje iz prejšnjega
Stavka.

91 .a člen (95. člen)
Dokler ne bo z zakonom drugače določeno, opravlja naloge
pristojnega organa po tem zakonu Urad Vlade za informiranje.
92. člen (96. člen)
Ustanovitelji javnega glasila, ki niso hkrati izdajatelji, uresničujejo svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti do zaključka postopka lastninjenja.

93. člen (97. člen)
V

"- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
87. člen (89. člen)
a

[| ajatelji javnih glasil morajo najpozneje v dveh letih po
"eljavitvi
tega zakona uskladiti dejavnost ter lastninske
e|
eže in upravljalske pravice s tem zakonom.
j^oijenja za uporabo radiodifuznih frekvenc, izdana pred
^eijavitvijo tega zakona, se uskladijo z določbami prvega
^stavka
48. člena tega zakona v roku 1 leta po njegovi
e|
javitvi.
.đa
iatelji, ki ne uskladijo svoje dejavnosti, lastninskih deležev
/:lr,a
oma upravljalskih pravic s tem zakonom v roku iz prvega
i|® vka tega člena, se likvidirajo in izbrišejo iz registra,
.^idacijo opravi sodišče po uradni dolžnosti za račun
Ujetja, zavoda ali družbe oziroma družbenikov.
88. člen (90. člen)
j^'sr ne bodo s posebnim zakonom določeni pogoji za
u^lsko distribucijo in status kabelskih operaterjev, lahko
d str
kah
'sl<0operaterji.
' ibucijo
po tem
zakonumorajo
opravljajo
obstoječi
^Delski
Kabelski
operaterji
ustanoviti
proa
mski svet iz 53. člena tega zakona ter prijaviti pristojnemu
*>0ročevalec

Tuje časopisne agencije in tuja javna glasila, ki opravljajo
dejavnost obveščanja v Republiki Sloveniji, so dolžne v roku
3 mesecev od uveljavitve tega zakona vložiti prošnje za vpis
v register tujih dopisništev in prošnje za vpis v register tujih
dopisnikov v skladu z 72. oziroma 73. členom tega zakona.
Tuja dopisništva in tuji dopisniki, za katere v določenem roku
ne bo vložena prošnja za vpis v register, oziroma ki ne bodo
vpisane v register, se po preteku roka iz prejšnjega odstavka
izbrišejo iz registra.

94. člen (98. člen)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati zakon o javnem obveščanju (Uradni list SRS, št. 2/86 in 42/89), ter se
prenehajo uporabljati določbe zakona o temeljih sistema lavnega obveščanja (Uradni list SFRJ, št. 39/85) ter zakona o vnašanju in razširjanju tujih sredstev množičnega komuniciranja
in o tuji informacijski dejavnosti v Jugoslaviji (Uradni list
SFRJ, št. 39/74).
95. člen (99. člen)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 2. 3. 1994
obravnaval predlog zakona o javnih glasilih. V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 14., 25.,
31., 32., 36., 37., 38., 39., 40., 44., 45.. 46., 48., 51., 56.. 62., 66.,
67., 68., 74., 83., 86., 89., 90. in 91. členu.

v enem odstavku, v 55. členu pa je besedilo »organu, pristot
nem za informiranje« nadomestil z besedilom »pristojnemu
organu«.

V 4. členu je besedilo tretjega in četrtega odstavka združil

Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da bi sprejem nekateri
amandmajev porušil koncept zakona oziroma povzrov
nekonsistentnost ali neskladnost tega zakona z Zakonov
o RTV Slovenija, zato vlaga k besedilu zakona za tretjo obrv'
navo svoje amandmaje /priloga/.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije

k 41. členu:

k 5. členu:
V prvem odstavku naj se črta »študentska organizacija«.

V predzadnji vrstici se za besedo »imeti« črta sedanje bes*
dilo in nadomesti z besedilom: »več kot 10 odstotnega kaP
talskega deleža ali 10 odstotkov upravljalskih pravic v P
organizaciji«.

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Izrecna navedba študentske organizacije v prvem odstavku
tega člena, ki navaja subjekte, ki se lahko registrirajo za
izdajanje tiska oziroma za radiodifuzijo, je v nasprotju s konceptom zakona, ki razlikuje izdajatelje tiska in drugih oblik
javnega obveščanja od RTV organizacij /glej obrazložitev
k amandmaju Vlade Republike Slovenije k 44. členu/.

Amandma pomeni vsebinsko uskladitev z novim besedil^
40. člena, ki ne predvideva več absolutne prepovedi
skih deležev ali upravljalskih pravic med časopisnimi in °
organizacijami /tkim. verižno lastništvo/, zato ni več uteme'l
nega razloga, da bi takšna prepoved veljala samo za og'aS^
valske organizacije.
k 45. členu:

Pri določitvi besedila zakona je predlagatelj vnesel naslednja
redakcijska popravka:

Študentska organizacija je lahko izdajateljica tiska in drugih
oblik javnega obveščanja po drugem odstavku tega člena,
lahko pa je tudi ustanoviteljica lastne RTV organizacije.
k 29. členu:
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določba prejšnjega odstavka ne velja na narodnostno mešanih območjih, kjer sta, poleg slovenščine, uradna jezika italijanščina oziroma madžarščina«.
Obrazložitev:
Amandma je potreben zato, da bi ustavno priznanim narodnim skupnostim zagotovili pravice, ki so jim zajamčene
z Ustavo RS in zakoni, tudi na področju javnega obveščanja.
k 2. odstavku 44. člena:
Črtata se besedi »študentska organizacija«
Obrazložitev:
Zakon temelji na izhodišču, da lahko vsakdo izdaja tisk, ne
glede na organizacijsko statusno - obliko in organiziranost,
medtem ko se lahko dejavnost radiodifuzije opravlja le v organizacijskih oblikah podjetja, gospodarske družbe ali zavoda.
Takšna ureditev sledi tudi določbam Evropske konvencije
o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ki izrecno
dopušča, da je izvajanje teh pravic in svoboščin podvrženo
obličnostnim pogojem kot tudi dovoljenjem za delo radijskih
in televizijskih »podjetij«. Glede na to, da študentska organizacija lahko ustanovi RTV organizacijo /zavod/, in da je to tudi
že storila /Radio Študent ima status zavoda/, ni utemeljenega
razloga, da bi se študentska organizacija neposredno ukvarjala z radiodifuzijo, kot edina izjema v radiodifuznem sistemu
Slovenije.

Črta naj se drugi odstavek.
Obrazložitev:
Sprejem tega amandmaja je v nasprotju s 3. členom Zak°n0.
o RTV Slovenija, ki določa, da načeloma nacionalne r,
grame, narodnostne programe in programe za slove ^
manjšine ustvarja, pripravlja in oddaja RTV Slovenija, w j
pa jih, na podlagi javnega razpisa, odda v ustvarjanje °
RTV organizaciji ali RTV producentu. Ta tkim. naročena^
dukcija mora obsegati najmanj eno petno produkcije
;e
Slovenija; torej že sam zakon sili RTV Slovenijo v od ^ldelov programa drugim RTV organizacijam, tudi tistim >° l
nim RTV organizacijam, ki ustvarjajo programe, nameni
zamejskim Slovencem. S temi organizacijami RTV Slove
sodeluje na pogodbeni podlagi, proti plačilu. Določba. }
kateri imajo programi lokalnih komercialnih postaj s< 9
nacionalnega programa, tudi ni v skladu s 5. členom Za j
o RTV Slovenija, ki določa, da morajo nacionalni Pr°9'pvijpokrivati ozemlje, kjer živi najmanj 90 % prebivalstva H
bilke Slovenije.
Določba tega odstavka, po kateri se programi lokalnih
mercialnih postaj /lokalni nekomercialni programi/,0 * |0
namenjeni tudi obveščanju zamejskih Slovencev, fin ^^
neposredno iz RTV naročnine, je v nasprotju s 13. "®r0{zakona o RTV Slovenija, ki opredeljuje namembnost na0
nine; le-ta se med drugim uporablja za vzdrževanje in 0f.
tovanje omrežja, potrebnega za oddajanje lokalnih
cialnih RTV programov, ne pa za njihovo ustvarjanje,
posredno, v primeru plačila za tkim. naročeno produkcU
A He^
Vsebinsko je del te določbe zajet tudi v dopolnjenem 4.r* p
tega zakona, po katerem Vlada predpiše način in krite I ^
sofinanciranje nekomercialnih javnih glasil, namen1 9
obveščanju slovenske narodne manjšine v Italiji, AvstriJ
Madžarskem, iz državnega proračuna.

p

redlog zakona o RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA - EPA 253 - TRETJA
obravnava
Vlada Republike Slovenije je na 73. seji dne 11. marca
'994 določila besedilo:
~ PREDLOGA ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA,
jvam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa
JB. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 3/
J~1994 in 195. člena poslovnika Držvnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo tudi amandmaje k predlogu zakona

o Radioteleviziji Slovenija.
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:
- Mile ŠETINC, direktor Urada Vlade Republike Slovenije
za informiranje.

H[gdlog zakona o Radioteleviziji Slovenija
status RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA
1. člen
>televizija Slovenija je javni zavod, ki opravlja javno
."'bo na področju radijske in televizijske dejavnosti, dolon
r. 1,1° 3 tem zakonom, ter druge dejavnosti, v skladu z zakoIn statutom.
2. člen
j. 6 javnega zavoda je Radiotelevizija Slovenija, skrajšano
Pa RTV Slovenija.
'ž RTV Slovenija je v Ljubljani.
^Tv Slovenija je pravna oseba.

italijanskega oziroma madžarskega naroda v narodnostne
programe;
- enakopravno obveščanje o dogajanjih v vseh delih Slovenije;
- obveščanje o življenju in delu slovenskih narodnih manjšin
v sosednjih državah;
- vključevanje nekomercialnih programov drugih radijskih in
televizijskih organizacij ter drugih producentov v Republiki
Sloveniji ter vključevanje kakovostnih tujih RTV programov,
posebej iz evropskih držav;
- obveščanje tuje javnosti o dogajanjih in dosežkih na kulturnem in drugih področjih v Republiki Sloveniji ter uveljavljanje
slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini.
Obveščanje o dogajanjih in predstavitev interesov pokrajin,
programe za narodne skupnosti ter programe za slovenske
narodne manjšine zagotavlja RTV Slovenija zlasti prek enot
v Mariboru, Kopru in Lendavi ter preko lokalnega programa
Murski val Murska Sobota.
RTV Slovenija zagotavlja arhiviranje nacionalnih programov.

^JAVNOST RTV SLOVENIJA
3. člen
jnVna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje
^dajanje nacionalnih radijskih in televizijskih programov
"daljnjem besedilu: nacionalni programi).
^ci0nalni programi iz prejšnjega odstavka so:
* ?Y®
r televizijska programa,
'ie radijski programi,
_ P°0rren radijski oziroma televizijski program za italijansko
(lluU: >a madžarsko narodno skupnost (v nadaljnjem besenarodnostni program),
9
?ijski oziroma televizijski programi za slovenske narodne
'"Išine v sosednjih državah,
„.^ijski in televizijski programi regionalnih centrov v Kopru
"ariboru.
Nacionalnih programih RTV Slovenija zagotavlja:
J^ovostne in raznovrstne informativne, kulturne, izobraže„ in razvedrilne vsebine;
Ustvarjanje ter poustvarjanje in posredovanje kulturno^etnlških del;
ilov,
'e zaizseljence
slovenskeinnarodne
_ V0
nske
zdomce;manjšine v sosednjih državah,
Ur
asničevanje ustavnih pravic italijanske in madžarske
sku nos,i na
l9w?đneobveščanja,
P
področju radijskega
in televizijskega
povezovanje
narodnih skupnosti
z matičn
narodom ter vključevanje kulturnih ter drugih dosežkov
*°ro Čevalec

4. člen
RTV Slovenija mora pri ustvarjanju in pripravljanju nacionalnih programov zlasti:
- spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo, načela
nepristranskosti in resničnosti informacij, mnenjskega, svetovnonazorskega in verskega pluralizma ter politične neodvisnosti in avtonomnosti;
- zagotavljati celovito in nepristransko obveščenost ter svobodno oblikovanje mnenj;
- promovirati slovensko kulturo, spodbujati kulturno ustvarjalnost in svobodo umetniškega ustvarjanja;
- izobraževati in razvijati jezikovno kulturo;
- ščititi otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj;
- zadovoljevati interese posameznih skupin gledalcev in
poslušalcev v Republiki Sloveniji in omogočati njihov dostop
■ v programe.
5. člen
Nacionalni program mora pokrivati ozemlje, kjer živi najmanj
90 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, oziroma 90
odstotkov ozemlja, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, kadar gre za narodnostni program.
6. člen
Lastna produkcija, koprodukcija in naročena produkcija
informativnih, kulturnih izobraževalnih in razvedrilnih vsebin
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mora obsegati najmanj 50 % programskega časa nacionalnega programa oziroma najmanj dve uri dnevno, če gre za
narodnostni radijski program oziroma najmanj 30 minut, če
gre za narodnostni televizijski program.
Naročena produkcija po tem zakonu so deli nacionalnega
programa ali narodnostni programi, ki jih ustvarjajo druge
radijske in televizijske organizacije v Republiki Sloveniji in
druge fizične in pravne osebe, registrirane za ustvarjanje RTV
programov, audio, video ali filmsko produkcijo (producenti).
RTV Slovenija objavi javni razpis za ustvarjanje programov iz
prejšnjega odstavka, v katerem, v okviru sprejete programske
zasnove in na predlog odgovornega urednika, določi zvrst,
obliko, obseg, programske in tehnične standarde, izhodiščno
ceno minute programa ter druge pogoje, določene z zakonom
in statutom.
Deli nacionalnega programa se oddajo na način in po
postopku, ki ga predpiše minister za kulturo, upoštevaje pri
tem način in postopek, predpisan za oddajo del, ki se financirajo iz republiškega proračuna.
Del narodnostnega programa se lahko odda v ustvarjanje
drugi RTV organizaciji oz. producentu le s soglasjem programskega sveta narodnostnega programa.
Delež naročene produkcije mora obsegati najmanj 20
% lastne letne produkcije nacionalnih programov.
7. člen
V nacionalnih programih ni dovoljena verska propaganda.
7.a člen/8. člen/

RTV Slovenija najpozneje 15 dni po razpisu volitev za [
sednika Republike oziroma volitev v Državni zbor in lokal"
volitve objavi način, oblike, obseg in pogoje za predstavit«*
kandidatov, političnih strank in njihovih programov iz
odstavka tega člena v svojih programih, dnevnem tisku ali
drug način, dostopen javnosti.
Zadnjih sedem dni pred dnevom glasovanja v nacionali1®
programih ni dovoljena objava raziskav javnega mnOT
o kandidatih in političnih strankah.
9. člen /10. člen/
Obseg oglasov in drugih plačanih obvestil v nacionalnih P8 1
gramih lahko dnevno znaša največ 15 odstotkov prog' " '
skega časa, na uro pa največ 12 minut.
Način objave oglasov, sponzoriranja oddaj ter prepoved o<Jla'
Sevanja zdravju škodljivih proizvodov in storitev ureja zakon
10. člen/11. člen/
RTV Slovenija oziroma njena organizacijska enota Oddal"'*!
in zveze (v nadaljnjem besedilu: enota Oddajniki in zveZ'
opravlja naloge v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in obrate"1
njem objektov, naprav in opreme, ki so namenjeni sprej« "'
oddajanju in razširjanju nacionalnih programov ter P'^L
mov drugih RTV organizacij (razen kabelsko-distribuci)5*
sistemov, ki se gradijo in organizirajo po posebnih predp^1™
skrbi za zagotavljanje vidnosti in slišnosti nacionalnih ,e
gih programov, ki jih oddaja oziroma razširja, skrbi za j
nično posodabljanje in usklajenost omrežja z radiodifuz"'
omrežji evropskih držav ter za zagotavljanje vidnosti in sli".
sti nacionalnih programov in programov lokalnih nekom63' .
alnih postaj na območjih, kjer živi slovenska narodna m
šina, v skladu z meddržavnimi pogodbami.

V nacionalnih programih ni dovoljena politična propaganda.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljena politična propaganda v času volilne kampanje.
Volilna kampanja po tem zakonu so politično-propagandna
sporočila/spoti/ in druge oblike politične propagande, katerih
namen je vplivati na opredelitev volivcev pri glasovanju o kandidatih za predsednika republike in za poslance v Državni
zbor.
RTV Slovenija sme objavljati volilno-propagandna sporočila
samo z navedbo naročnika. Za vsebino takšnega sporočila je
odgovoren naročnik.
Volilna kampanja v nacionalnih programih se lahko začne 24
dni pred dnevom glasovanja in se mora končati najkasneje 24
ur pred dnevom glasovanja.
8. člen 19. člen/
RTV Slovenija mora v času volilne kampanje dati brezplačno
na razpolago del programskega časa za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov.
Čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, ki
so zastopane v Državnem zboru, je za vse enak /načelo enakopravnosti/.

11. člen/12. člen/
Enota Oddajniki in zveze zagotavlja oddajanje in razširi3113 '*
nacionalnih programov in RTV programov drugih RTV or9
zacij v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji.
Enotno tarifo storitev iz prejšnjega odstavka sprejme s
RTV Slovenija. Sredstva iz plačil storitev se vodijo na P°
nem računu pri enoti Oddajniki in zveze.
V Enoti Oddajniki in zveze se oblikuje Nadzorni svet, v ^
rega imenujejo:
-

dva člana RTV Slovenija,
dva člana Vlade Republike Slovenije,
dva člana druge radijske organizacije v Sloveniji,
dva člana druge televizijske organizacije v Sloveniji-

Člani Nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so ^
ponovno imenovani.
iKf
Nadzorni svet skrbi za enakopraven položaj u,
sistema oddajnikov in zvez RTV Slovenija, nadzira delo*" .
tega sistema tako, da daje mnenje k predlogu tarife,na '3.
pravico vpogleda v vso dokumentacijo, ki se nanaša °%
tovanje oddajnikov in zvez ter daje Svetu RTV Slovenija Pr
loge in pobude v zvezi s temi vprašanji.

Politične stranke in neodvisni kandidati, ki niso zastopani
v Državnem zboru, morajo imeti skupaj na razpolago eno
tretjino skupnega programskega časa, ki ga RTV Slovenija
določi za vse politične stranke in kandidate, ki sodelujejo na
volitvah, pri čemer mora RTV Slovenija tem strankam in
kandidatom v okviru skupnega časa, ki jim je namenjen,
zagotoviti enakopravnost oziroma enake pogoje za predstavitev /načelo enakopravnosti/.

Če med člani v Nadzornem svetu ne pride do soglasja o j.
šanjih, ki jih obravnava, imajo pravico dajati Svetu RTV SI"
nija ločena mnenja.
Svet RTV Slovenija mora obravnavati predloge in P° b/
Nadzornega sveta oziroma ločena mnenja članov.

Kandidatom za predsednika Republike Slovenije mora RTV
Slovenija zagotoviti enak čas in pogoje za predstavitev.

Poleg dejavnosti iz 3., 10. in 11. člena tega zakona lahko
Slovenija izvaja:
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12. člen/13. člen/

poročeval<

ik "druge programske storitve (teletekst, ipd.);
ili* "Založništvo
glasbenih in govornih video in avdio proizvodov
iW 'r knjižno založništvo v okviru svoje radijske in TV dejavjg( "Osti;
"koncertno dejavnost;
"Organiziranje javnih prireditev v okviru svoje dejavnosti;
"druge dejavnosti, določene s statutom v skladu z zakonom.
n»
nji
"'•FINANCIRANJE

1. Petnajst članov imenuje Državni zbor iz vrst uglednih javnih
delavcev;

13. člen/14.člen/

2. Enega predstavnika imenuje italijanska narodna skupnost;

^
la

'

Slovenija pridobiva sredstva za ustvarjanje, pripravljanje,
""dajanje in razširjanje nacionalnih programov:
r 'z plačil naročnine za nacionalni program /v nadaljnjem
^sedllu: naročnina/;
dejavnosti, določenih v 11. in 12. členu tega zakona;
*« sredstev državnega proračuna;
" 2 oglaševanjem in objavljanjem drugih plačanih obvestil,
torizoriranjem in iz drugih virov.
Pr®8ežek prihodkov nad odhodki, ustvarjenimi z dejavnostjo
V11- in 12. člena, RTV Slovenija nameni opravljanju in raz°iu dejavnosti iz 3. člena. Svet RTV lahko odloči, da se
Jj«seiek uporabi tudi za razvoj ali druge potrebe dejavnosti iz
' oziroma 12. člena tega zakona.
I1
državnega proračuna se financira:

e|
t
u,
a
il>
''
t
ti'
ni ~del narodnostnih programov;
y y"del nacionalnih programov za slovenske narodne manjšine
i i,0s°Sednjih državah ter za izseljence in zdomce in tujo javJ del stroškov za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje
?"Jžja za oddajanje in razširjanje nacionalnih in nekomerciprogramov;
Posamezni projekti kulturnega, znanstvenega, vzgojnega in
"'°Sno izobraževalnega pomena, ki jih predlagajo pristojna
i lr|istrstva.
1

^dstva, zbrana z naročnino, se uporabljajo za ustvarjanje,
.'Pravljanje, oddajanje in razširjanje nacionalnih programov
J
vzdrževanje in obratovanje oddajno prenosnega
jjjjrežja,
potrebnega za oddajanje in razširjanje nekomercialn
RTV programov.
14. člen/15. člen/
^nik avtoradia, radijskega in TV sprejemnika (v nadaljnjem
jedilu: sprejemnik), ki ima sedež ali prebivališče na
otočju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični
»i 9°ji za sprejem vsaj enega nacionalnega programa, mora
'Sevati naročnino RTV Slovenija.
Jj?r°čnina se plačuje v pavšalu, ki ga določi Svet RTV SloveJ®Pavšal je enak za vse naročnike in ni odvisen od števila in
s,e
sprejemnika RTV signala.
!»*
mora
sprejemnik
prijavitispremembo
RTV Slovenija
najpozneje
p ^ dneh
od dneva
pridobitve,
sedeža
oziroma
bivališča pa najpozneje v 15 dneh po spremembi.
jetnik lahko odjavi sprejemnik in s tem preneha plačevati
k " naročnino, če je sprejemnik uničen, če postane trajno
^aben ali če ga odtuji
15. člen
'Hrta
16. člen
30

trta

p0r

očeitalec

IV. UPRAVLJANJE, VODENJE IN NADZOR
*

17. člen/16. člen/

Organ upravljanja RTV Slovenija je Svet RTV Slovenija, ki
šteje 20 članov, od katerih:

3. Enega predstavnika imenuje madžarska narodna skupnost;
Za člane ne morejo biti imenovani v Svet RTV Slovenija člani
Državnega sveta, poslanci, državni funkcionarji in člani vodstev političnih strank ter osebe, ki so zaposlene v RTV Slovenija oziroma so bile zaposlene v RTV Slovenija v preteklih
letih.
4. Tri člane izvolijo izmed sebe zaposleni v RTV Slovenija na
neposrednih volitvah tako, da so zastopani radio, televizija in
tehnika. Za člane Sveta RTV Slovenija na ta način ne morejo
biti izvoljeni tisti, ki jih imenuje Svet RTV Slovenija.
Mandat članov Sveta RTV Slovenija traja štiri leta.
18. člen/17. člen/
Svet RTV Slovenija:
- sprejme statut;
- imenuje in razrešuje generalnega direktorja RTV Slovenija,
direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov, vodjo Enote Oddajniki in zveze ter direktorje narodnostnih programov, odgovorne urednike ter po eno tretjino
članov programskih svetov za narodnostni program;
- določa višino naročnine;
- sprejema finančni načrt in zaključni račun ter odloča o uporabi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki;
- določa programske standarde in programske zasnove
v skladu z zakonom in mednarodnimi akti ter letne programske sheme s finančnim načrtom;
- določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov ter olajšave in druge posebne pogoje za
plačevanje naročnine za te sprejemnike;
- odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom.
Odločitev o zadevah iz prve do šeste alineje prejšnjega
odstavka in o drugih zadevah, za katere je tako določeno
s statutom, je sprejeta, če jo sprejme večina vseh članov Sveta
RTV Slovenija.
K višini naročnine ter olajšavam in drugim posebnim pogojem
za plačevanje naročnine daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
K statutu RTV Slovenija in statusnim spremembam daje
soglasje Državni zbor.
19. člen/18. člen/
Delo Sveta RTV Slovenija vodi predsednik ali njegov namestnik v skladu s poslovnikom sveta.
Predsednika in namestnika imenuje Svet RTV Slovenija izmed
svojih članov z večino glasov vseh članov.
Če ne pride do imenovanja predsednika in namestnika po
postopku iz prejšnjega odstavka, se imenuje za vršilca dolžnosti predsednika ali namestnika tisti član, ki je dobil največ
glasov, za dobo šestih mesecev. V primeru, če dva ali več
članov sveta tudi po ponovnem glasovanju dobita enako
število glasov, odloči o imenovanju vršilca dolžnosti predsednika ali namestnika sveta žreb
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20. člen/19. člen/
Generalnega direktorja RTV Slovenija imenuje Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa. K imenovanju generalnega
direktorja RTV Slovenija daje soglasje Državni zbor.
Direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov in vodjo organizacijske enote Oddajniki in zveze
imenuje Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa po
poprejšnjem mnenju generalnega direktorja.
Direktor programov iz prejšnjega odstavka ne more biti hkrati
vodja organizacijske enote.
Direktorja narodnostnega programa imenuje RTV Slovenija
na podlagi javnega razpisa na predlog programskega sveta in
po poprejšnjem mnenju generalnega direktorja.
Odgovornega urednika programa imenuje in razrešuje Svet
RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa na predlog direktorja radijskih programov oziroma direktorja televizijskih programov po poprejšnjem soglasju predstavništva zaposlenih
v uredništvu, katerega delo vodi odgovorni urednik. Sestavo
in način imenovanja predstavništva in njegove pristojnosti
določa statut.
Urednika imenuje in razrešuje direktor radijskega oziroma
televizijskega programa na predlog pristojnega odgovornega
urednika.
Generalni direktor, direktor radijskih programov, direktor
televizijskih programov, direktor narodnostnih programov,
vodje organizacijskih enot ter odgovorni uredniki se imenujejo za štiri leta.
21. člen/20. člen/

- tri člane Svet RTV Slovenija;
—
- štiri člane reprezentativni zastopniki organizacij potros" ^ivet
kov Slovenije.
iako
sejo
Nja
23. člen
ko ,
inier
RTV Slovenija ima nadzorni odbor, ki šteje sedem ćla"'
Državni zbor imenuje in razrešuje pet članov nadzoru«? g0
odbora, delavci RTV Slovenija pa izvolijo dva člana na w 9ovi
srednih volitvah.
•'■'■it
se
Nadzorni odbor:
/■ .,
- nadzira poslovanje RTV Slovenija:
'
„
- pregleduje finančni načrt, periodične obračune in zaklF
račun;
^
- obravnava predlog za uporabo morebitnih presežkov P
hodkov ter poslovna poročila;
- nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost P°s
vanja;
- pisno obvešča Svet RTV Slovenija in Državni zbor o s'
ugotovitvah;
- opravlja druge naloge, določene s statutom.

ro
frio
Orn
Slo

Poslovanje RTV Slovenija je javno. Poslovno poročilo in!
ljučni račun se objavita na način, določen s statutom.
25. člen

Direktor programa vodi strokovno programsko delo zavoda in
usklajuje delo odgovornih urednikov.

V. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
27. člen
28. člen /26. člen/

V programski svet iz prejšnjega odstavka imenujeta dve tretjini članov samoupravni narodni skupnosti v Sloveniji za dobo
štirih let in z možnostjo ponovnega imenovanja.

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 SIT se kaznuje za P1
šek RTV Slovenija, če:

Programski svet daje soglasje k imenovanju odgovornega
urednika narodnostnega programa ter k obsegu in programski zasnovi tega programa.

- objavi politično propagandno sporočilo brez nav®
naročnika (četrti odstavek 7. člena);
, ne
- najpozneje 15 dni pred začetkom volilne kompan)%.
objavi načina, oblik, obsega in pogojev predstavitve kan06 j
tov, političnih strank in njegovih programov (četrti odsta"
člena);
Jt
- če v času sedem dni pred dnevom glasovanja ob|avi ■
skavo javnega mnenja o kandidatih ali političnih stra"
(peti odstavek 8. člena).
krš8"
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za Pre*\M
tudi odgovorna oseba, če stori dejanje iz prejšnjega odsta

Programski svet obravnava uresničevanje programske zasnove, pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev, daje
pobude Svetu RTV Slovenija za obravnavanje določenih vprašanj, povezanih z narodnostnim programom ter opravlja
druge naloge, določene s statutom.
RTV Slovenija mora objaviti stališča programskega sveta, ki
se nanašajo na problematiko narodnostnega programa.
22.a člen /22. člen/
RTV Slovenija ima odbor za sodelovanje s televizijskimi in
radijskimi potrošniki /gledalci in poslušalci/, ki ima sedem
članov.
V odbor iz prejšnjega odstavka imenujejo:
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Mil
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PO!
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Pti

Generalni direktor organizira in vodi delo in poslovanje javnega zavoda RTV Slovenija, predstavlja in zastopa zavod in je
odgovoren za zakonitost dela zavoda, imenuje vodje organizacijskih enot (razen vodje OE Oddajniki in zveze), usklajuje
delo direktorjev programov in vodij organizacijskih enot in
odloča v morebitnih sporih med njimi ter opravlja druge
naloge, določene s statutom.

Svet RTV Slovenija imenuje programske svete za narodnostni
program (v nadaljnjem besedilu: programski svet).

p

24. člen

S statutom RTV Slovenija se določijo zlasti: organiz^
javnega zavoda, organi in njihove pristojnosti, pogoji za'js.
novanje in razrešitev generalnega direktorja, direktorja ra ,
skih programov in direktorja televizijskih programov, e
torjev narodnostnih programov ter vodij organizacijskih0 f.
in odgovornih urednikov, število, delovno področje odg
nih urednikov in urednikov, število programskih sveto*
narodnostne programe in njihovih članov ter druga vPra5*L
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavo"

22. člen /21. člen/

Sve
tiju
njih

VI. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
29. člen /27. člen/
Z dnem uveljavitve tega zakona RTV Slovenija
z delom kot javni zavod s pravicami in obveznostmi, dol°
nimi s tem zakonom.
poročevd*

30. člen /28. člen/
RTV Slovenija se mora konstituirati v skladu s tem
ekonom najkasneje v 45 dneh po njegovi uveljavitvi. Prvo
*10 Sveta RTV Slovenija skliče generalni direktor RTV Sloveali oseba, ki ga nadomešča, najkasneje v 15 dneh po tem,
j® na podlagi obvestil o imenovanju ugotovi, da sta bili
Osnovani dve tretjini članov Sveta.
jj°0vekonstituiranja novega sveta RTV Slovenija opravlja nje■ nalpge, določene s tem zakonom, Svet RTV Slovenija
Ustavi na dan uveljavitve tega zakona.
31. člen/29. člen/
Svet RTV Slovenija mora najpozneje v 60 dneh po konstituirali določiti programske standarde za nacionalne programe in
Move programske zasnove.
^r°grami, ki niso v skladu z določbami tega zakona, se
POrajo najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona
,9anizirati v okviru druge RTV organizacije ali pa jih RTV
Kenija ukine in preneha oddajati.
JJ|niftialni programski obseg, določen za madžarski narod°$tni program 16. člen, 1. odstavek/ RTV Slovenija doseže
.jj^Jopno
-vpiiu v treh
ueri letih po časovnih stopnjah, ki jih določi Svet
|fV Slovenija.

odstavka, najpozneje v 30 dneh po konstituiranju potrditi
imenovanje dosedanjega generalnega direktorja. Če Svet
RTV Slovenija ne potrdi imenovanja z večino glasov, mora
najpozneje v 10 dneh po sprejemu takšnega sklepa razpisati
mesto generalnega direktorja.
Svet RTV Slovenija mora najpozneje v 30 dneh po konstituiranju razpisati mesto direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov ter direktorjev narodnostnih programov.
Do imenovanja direktorja programov iz prvega odstavka tega
člena opravlja njegove naloge glavni urednik radijskih oziroma televizijskih programov.
Statut RTV Slovenija je potrebno uskladiti z določbami tega
zakona v 60 dneh po konstituiranju Sveta RTV Slovenija.
32.a člen/31. člen/
Subjekti iz tretjega odstavka 11. člena morajo najpozneje v 30
dneh po uveljavitvi tega zakona imenovati svoje člane v Nadzorni svet.
33. člen/32. člen/
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati zakon
o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 14/90, 24/90, 43/90) ter Samoupravni sporazum med RTV Slovenija in Združenjem lokalnih
radijskih postaj, sklenjen junija 1989.

32. člen /30. člen/
Akcijo generalnega direktorja po uveljavitvi tega zakona
Pravlja dosedanji generalni direktor, imenovan v skladu
Joločbami Zakona o RTV SloveiVija (Ur. list RS, št. 14/90, 24/
43/90).
'' RTV Slovenija mora, ne glede na določbe prejšnjega

34. člen /33. člen/
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
0?
br

Wj; zbor Republike Slovenije je na seji dne 3. 3. 1994
svnaval predlog zakona o RTV Slovenija. V drugi obravso bili sprejeti amandmaji k 3., 6., 7., 8.. 9., 10., 11., 13.,
■ 15., 16., 17., 18., 20., 22., 24., 26., 27., 28., 30., 31., in 32.
'knu.

volilno kampanjo združil v enem členu. 24.a člen je uvrstil za
22. členom kot 22.a člen, ker po mnenju predlagatelja po svoji
vsebini sodi med določbe, ki se nanašajo na organe RTV
Slovenija, ne pa k določbi, ki predpisuje javnost finančnega
poslovanja RTV Slovenija.

Ve
*i z amandmaji k 7. členu je predlagatelj besedilo redak'l*ko spremenil tako. da sta ločeni prepoved verske propaj«nc/e od prepovedi politične propagande, pri čemer pa je
Hlo, ki se nanaša na politično propagando oziroma na

Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da bi sprejem nekaterih
amandmajev porušil koncept zakona oziroma povzročil
nekonsistentnost ali neskladnost tega zakona z Zakonom
o javnih glasilih, zato vlaga k besedilu zakona za tretjo obravnavo svoje amandmaje /priloga/.

^flandmaji Vlade Republike Slovenije

- radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov
v Kopru in Mariboru.

^andmaji
Vlade Republike Slovenije k predlogu Zakona
0R
TV Slovenija

V programih iz prejšnjega odstavka /v nadaljnjem besedilu:
programi RTV Slovenija/ RTV Slovenija zagotavlja:

11

- kakovostne in raznovrstne informativne, kulturne, izobraževalne in razvedrilne vsebine;
- ustvarjanje ter poustvarjanje in posredovanje kulturno-umetniških del;
- oddaje za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah,
slovenske izseljence in zdomce;
- uresničevanje ustavnih pravic italijanske in madžarske
narodne skupnosti na področju radijskega in televizijskega
javnega obveščanja, povezovanje narodnih skupnosti z matičnim narodom ter vključevanje kulturnih ter drugih dosežkov
italijanskega oziroma madžarskega naroda v narodnostne
programe;
- enakopravno obveščanje o dogajanjih v vseh delih Slovenije;
- obveščanje o življenju in delu slovenskih narodnih manjšin

a

0*

členu:

M6
Čl

n se spremeni tako, da se glasi:

J

' avna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljajo in oddajanje:
^ dveh nacionalnih televizijskih programov,
^ 'reh nacionalnih radijskih programov,
I? Po enega radijskega oziroma televizijskega programa za
pijansko oziroma madžarsko narodno skupnost /v nadaljJerci besedilu: narodnostni program/,
^arradijskih oziroma televizijskih programov za slovenske
^ rodne manjšine v sosednjih državah,
adijskih in televizijskih programov za tujo javnost,
Poročevalec
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v sosednjih državah;
- vključevanje nekomercialnih programov drugih radijskih in
televizijskih organizacij ter drugih producentov v Republiki
Sloveniji ter vključevanje kakovostnih tujih RTV programov,
posebej iz evropskih držav;
- obveščanje tuje javnosti o dogajanjih in dosežkih na kulturnem in drugih področjih v Republiki Sloveniji ter uveljavljanje
slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini.

Obrazložitev:
Amandma pomeni uskladitev s terminologijo zakona o javni"
glasilih.
k 14. členu:
V prvem odstavku se črta beseda »avtoradia«.

RTV Slovenija zagotavlja arhiviranje svojih programov«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

V vseh nadaljnjih členih zakona /razen v 5. členu/ se beseda
»nacionalni« nadomesti z besedami »programi RTV Slovenija« v ustreznem sklonu.

»Naročnina se plačuje v pavšalu, ki ga določi Svet RTV Slove*
nija in je enak za vse naročnike - fizične osebe in ni odvi#"
od števila in vrste sprejemnika.

Obrazložitev:

Za pravne osebe, ki imajo več kot tri TV sprejemnike, la^0
Svet RTV določi višji pavšal.

Nova opredelitev javne službe je potrebna zaradi sprejema
amandmaja, ki šteje med »nacionalne programe« tudi programe regionalnih centrov v Kopru in Mariboru /regionalne
slovenske programe/. Takšna določba je v nasprotju s 5.
členom tega zakona, po katerem morajo nacionalni programi
pokrivati ozemlje, kjer živi najmanj 90 % prebivalstva Slovenije, česar pa seveda za regionalne programe ni smiselno
zahtevati.
Nacionalni programi po tem /novem/ členu so torej le tisti, ki
jih lahko sprejema večina prebivalcev Slovenije. Poleg nacionalnih programov pa se šteje za javno službo tudi ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje narodnostnih programov, programov za slovenske manjšine, programov za tujo javnost in
regionalnih programov v Kopru in Mariboru.
Opredelitev enot RTV Slovenija, ki ustvarjajo programe za
narodne skupnosti ali za slovenske manjšine je stvar notranje
organiziranosti RTV Slovenija, ki naj jo določi statut in ne
zakon, saj bi vsakršna sprememba organiziranosti RTV Slovenija terjala spremembo zakona.
k 6. členu:

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
lahko Svet RTV sprejme olajšave za posamezne skupine &
ročnikov«.
Obrazložitev:
1
Predlagatelj ocenjuje, da je potrebno razlikovati naroč"'ye(
*?
fizične osebe od naročnikov - pravnih oseb, ki imajo sl
kot 3 TV sprejemnike /npr. hoteli/, poleg tega pa dop" n
Svetu RTV Slovenija, kot je to tudi sicer določeno v 18. t\e
tega zakona, da sprejme olajšave za posamezne skupin3
naročnikov /npr. za slabovidne ali slušno prizadete občane
za tiste, ki imajo npr. samo radijski sprejemnik, za dorno"
ostarelih, bolnišnice ipd./.

k 17. členu:

<<
Člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organ upravljanja RTV Slovenija je Svet RTV Slovenija'1(1
šteje 25 članov, od katerih:

V petem odstavku se na začetku odstavka pred besedo »del«
dodajo besede »Narodnostni program ali«.

1. pet članov imenuje Državni zbor tako, da v največji ^
upošteva proporcionalno zastopanost predstavnikov Pa'L
mentarnih strank. Državni zbor ne more imenovati v Svet H'
Slovenija poslancev in državnih funkcionarjev.

Obrazložitev:

2. enega člana imenuje italijanska narodna skupnost;

Upoštevaje dejansko stanje je potrebno dopustiti možnost, da
RTV Slovenija celotni narodnostni program odda v ustvarjanje RTV organizaciji izven sistema RTV Slovenija, npr. RTV
organizaciji, ki jo ustanovi samoupravna narodna skupnost,
če Svet RTV Slovenija oceni, da je takšna rešitev najbolj
smotrna.

3. enega člana imenuje madžarska narodna skupnost;
4. po enega člana imenujejo neposredno:

k 13. členu:

- Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru;
- Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
- Društvo slovenskih filmskih delavcev;
...
- Društvo slovenskih glasbenikov in Društvo slovenskih s*'
dateijev;
- Društvo slovenskih pisateljev in Združenje dramskih ui"
nikov Slovenije;
- Zveza kulturnih organizacij Slovenije;
- Društvo novinarjev Slovenije;
- Svet invalidskih organizacij Slovenije;
- Zveza športnih organizacij Slovenije;
- Združenje delodajalcev Slovenije;
- Zadružna zveza in Kmečka zveza;
^
- Koordinacijski odbor organizacij in strank upokojen0
Slovenije;
- reprezentativni sindikati kot organizacije delojemalcev:
- Mladinski svet Slovenije in Zveza prijateljev mladine;
- verske skupnosti v Sloveniji;
hit'
Za člane Sveta RTV Slovenija po tej točki ne morejo "■
imenovani poslanci, člani Državnega sveta, državni fu"
onarji in člani vodstev političnih strank ter osebe, ki so
slene v RTV Slovenija oziroma so bile zaposlene v RTV Slo
nija v preteklih treh letih.

V tretjem odstavku v tretji alineji ter v četrtem odstavku se
pred besedo »nekomercialnih« doda beseda »lokalnih«.

5. tri člane izvolijo izmed sebe zaposleni v RTV Sloven'j®<v
neposrednih volitvah, tako da so zastopani informati

Zadnji odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Delež naročene produkcije mora obsegati najmanj eno petino produkcije iz prvega odstavka tega člena«.
Obrazložitev:
Amandma po mnenju predlagatelja bolj jasno opredeljuje
obseg naročene produkcije; le—ta mora znašati najmanj 10
% celotne produkcije RTV Slovenija.
k 10. členu:
V predzadnji vrstici se besede »programov lokalnih nekomercialnih postaj« nadomestijo z besedami »lokalnih nekomercialnih programov«.
Obrazložitev:
Gre za uskladitev terminologije z zakonom o javnih glasilih,
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poročevalk o<

javnost,
kulturno-umetniška dejavnost in tehnika. Za člane
1#
eta RTV Slovenija po tej točki ne morejo biti izvoljene
d isebe, ki jih imenuje Svet RTV Slovenija.
"°da se nov 17.a člen, ki se glasi:
^,e)e se, da so imenovani predstavniki organizacij iz 4. točke
"vega odstavka prejšnjega člena, če sklep o imenovanju
Odpiše pristojni organ organizacije, ki ima pravico imenovati
Mojega predstavnika v Svet RTV Slovenija.
r
^ imata
1 )re

dve ali več organizacij pravico imenovati svojega
dstavnika v Svet RTV Slovenija, se šteje, da je predstavnik
"jjenovan, če sklep o imenovanju podpišeta pristojna organa
j«h organizacij oziroma najmanj dveh organizacij, ki zdru' Jieta
večino članov oziroma pristojni organi večine verskih
*uPnosti.
■ W
Primeru spremembe imena ali števila združenj oziroma
®r9anizacij s področij, navedenih v 4. točki prvega odstavka
®9a člena, imajo pravico do imenovanja svojega člena v Svet
0,T Slovenija v skladu s tem zakonom tista združenja oziia organizacije, ki so njihovi pravni nasledniki pa tudi
,'e u9a združenja ali organizacije, ki so nastale po uveljavitvi
9a zakona in so registrirana za območje Republike Slove56 oziroma delujejo ali združujejo članstvo na območju
^otne države.
j^ndat članov Sveta RTV Slovenija traja 4 leta, z možnostjo
kovnega imenovanja.
6,e .
' ie se, da je Svet RTV Slovenija konstituiran, ko generalni
Rektor ugotovi, da sta imenovani dve tretjini njegovih članov
sl
<ladu s tem zakonom.
^fazložitev:
Vejem 17. člena v sedanjem besedilu po mnenju predlagajo pomeni bistven odmik od temeljnega cilja zakona, t.j.
^gotovitve čimvečje avtonomije in politične neodvisnosti
;ne RTV od dnevne politike oziroma vpliva države na njeno
"slovanje, kot to opredeljujejo Bruseljska deklaracija, smer«Ce
in priporočila EBU /Evropske radiodifuzne zveze/ in
Ve,
a Evrope.
St rtv Slovenija, ki bi ga praktično v celoti imenoval
^avni zbor, skupaj s sprejetimi amandmaji, po katerih daje
l*avni zbor soglasje k imenovanju generalnega direktorja,
Jda pa k višini RTV naročnine, pomeni nesporno krepitev
™va države na to ustanovo. Če upoštevamo ob tem še
istvo, da je celotno premoženje RTV Slovenija na podlagi
**ona
o zavodih postalo premoženje Republike Slovenije, je
rij em jasno, da bo težko utemeljevati, da je RTV Slovenija
9
°dvisen |avni zavod, ne pa državna RTV.
členu:
^9 se predzadnji odstavek.
^raziožitev:
j^dvideno soglasje Vlade pomeni možnost poseganja
^ave v poslovno politiko javnega zavoda in s tem omejeva-

^ročevalec

nje finančne neodvisnosti RTV Slovenija. Morebitna zavrnitev
soglasja k višini, ki jo določi Svet RTV Slovenija, utegne imeti
negativne materialne posledice, ki bi vplivale na obseg dejavnosti RTV Slovenija. Vlada poudarja, da se smernice in priporočila EBU in Sveta Evrope zavzemajo za takšne zakonske
rešitve, ki bi omogočale finančno avtonomijo javne RTV.
k 20. členu:
V prvem odstavku se črta drugi stavek.
Obrazložitev:
Soglasje Državnega zbora k imenovanju generalnega direktorja pomeni odločilen vpliv Državnega zbora in s tem v njem
zastopanih političnih strank na vodenje kadrovske politike,
kar zmanjšuje avtonomijo Sveta RTV Slovenija oziroma neodvisnost RTV Slovenija pred vplivom politike.
V petem odstavku se beseda »soglasju« nadomesti z besedo
»mnenju«.
Obrazložitev:
Gre za vsebinsko uskladitev z določbami Zakona o javnih
glasilih.
k 27. členu:
Doda se nov 27. člen, ki se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
lastnik sprejemnika, ki ne prijavi sprejemnika v 30 dneh po
pridobitvi ali ki ne prijavi spremembe sedeža oziroma prebivališča v 15 dneh /tretji odstavek 14. člena/.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe - lastnika sprejemnika,
ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Obrazložitev.
Glede na dejstvo, da je v 14. členu tega zakona predvidena
dolžnost prijave RTV sprejemnika je logično, da se kršitev te
obveznosti sankcionira v tem zakonu.
k 31. členu:
V tretjem odstavku se besedilo »doseže postopno v treh letih
po časovnih stopnjah, ki jih določi Svet RTV Slovenija« nadomesti z besedilom, ki se glasi »zagotovi do 1. 1. 1996«.
Obrazložitev:
Predlagatelj ocenjuje, da je potrebno zahtevati od RTV Slovenija, da zagotovi minimalni obseg narodnostnih programov
v madžarskem jeziku do 1. januarja 1996, pri čemer lahko, če
tega ne more zagotoviti sama, celotni narodnostni program
ali njegov del odda v ustvarjanje drugi RTV organizaciji,
v skladu s 5. odstavkom 6. člena tega zakona.
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Predlog zakona o ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU
MINISTRSTEV - EPA 308 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 74,- seji, dne 16. marca
1994 določila besedilo:

amandmajev k predlogu zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev, ki vam jih pošiljamo v prilogi.

- PREDLOGA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM
PODROČJU MINISTRSTEV,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 168člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav;
nega zbora in delovnih telesih sodelovala:

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč
in sklepov 17. seje Državnega zbora Republike Slovenije
z dne 1/2-1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.
Hkrati je Vlada Republike Slovenije določila tudi besedilo

- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se določa delovno področje ministrstev in
organov ter organizacij v njihovi sestavi.
2. člen
Ministrstva in upravni organi ter upravne organizacije v njihovi sestavi opravljajo na delovnih področjih, določenih s tem
zakonom, upravne in strokovne naloge, zadeve v zvezi z mednarodnim sodelovanjem iz svoje pristojnosti, naloge v zvezi
z informatiko, vodijo evidence ter opravljajo druge naloge,
določene z zakoni in drugimi predpisi.
Ministrstva na delovnih področjih, določenih s tem zakonom,
izdajajo koncesije ter opravljajo nadzorstvo nad delom javnih
zavodov in javnih služb.
Ministrstva nastavljajo, vodijo in izmenjujejo podatke iz evidenc v njihovi pristojnosti, jih povezujejo v skupne baze
podatkov in v nacionalni program statističnih raziskovanj
Republike Slovenije, ter izvršujejo analitično funkcijo.
3. člen
Ministrstva so:
1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve;
v njegovi sestavi sta:
- Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu,
- Inšpektorat Republike Slovenije za delo;
2. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj; v njegovi
sestavi so:
- Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in
razvoj,
- Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov,
- Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence,
- Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije,
- Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve,
- Tržni inšpektorat Republike Slovenije;
3. Ministrstvo za finance:
v njegovi sestavi so:
- Davčna uprava Republike Slovenije,
- Carinska uprava Republike Slovenije,
- Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor,
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
- Devizni inšpektorat Republike Slovenije;
28

4. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti;
v njegovi sestavi so:
- Urad Republike Slovenije za obrt,
- Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo, 1 1
- Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energ )
- Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva,
- Direkcija Republike Slovenije za trgovinsko središče,
- Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko, rudarstvo
gradbeništvo;
5. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo;
v njegovi sestavi so:
- Veterinarska uprava Republike Slovenije,
- Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva 1
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarst*
lovstvo in ribištvo;
6. Ministrstvo za kulturo;
v njegovi sestavi so:
- Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino,
- Arhiv Republike Slovenije,
,v
- Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne 0
diščine;
7. Ministrstvo za notranje zadeve;
v njegovi sestavi sta:
- Višja šola za notranje zadeve,
- Prehodni dom Republike Slovenije za tujce;
8. Ministrstvo za obrambo;
v njegovi sestavi so:
- Generalštab slovenske vojske,
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
- Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo,
- Inšpektorat Republike Slovenije za požarno varnost;
9. Ministrstvo za okolje in prostor;
v njegovi sestavi so:
- Uprava Republike Slovenije za varstvo narave,
m
- Zavod Republike Slovenije za meteorologijo, hidrologU0
geofiziko,
„j.
- Zavod Republike Slovenije za prostorsko in okoljsko P10
ranje,
- Geodetska uprava Republike Slovenije,
- Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor;
10. Ministrstvo za pravosodje;
11. Ministrstvo za promet in zveze;
v njegovi sestavi so:
.
- Uprava Republike Slovenije za železniško infrastruktur '
- Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
poročevalk

Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo,
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije,
~pdirekcija Republike Slovenije za ceste,
~ rometni inšpektorat Republike Slovenije;
^ Ministrstvo za šolstvo in šport;
njegovi sestavi so:
[Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
"Urad Republike Slovenije za mladino,
ln
spektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport;
^Ministrstvo za zdravstvo;
njegovi sestavi sta:
Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdrav*eno organizacijo,
"Nravstveni inšpektorat Republike Slovenije;
^•Ministrstvo za znanost in tehnologijo;
njegovi sestavi so:
U'ad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje,
yad
Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
Uf
ad slovenske nacionalne komisije za UNESCO;
^•Ministrstvo za zunanje zadeve;
njegovi sestavi sta:
„ .yad
Republike Slovenije za Slovence po svetu,
Ur
ad Republike Slovenije za evropske zadeve.
°elovna področja
4. člen
^istrstvo za delo, družino in socialne zadeve opravlja
(leve, ki se nanašajo na položaj, pravice in obveznosti
lavcev prj delu in iz dela; na dohodkovno politiko in urejajo sistema plač, na kolektivne pogodbe in urejanje odnosov
»tn .a,nimi partnerji; na politiko zaposlovanja doma in
lunini; na zavarovanje za primer brezposelnosti; na položaj
ji celovito družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in druna štipendiranje in na poklicno izobraževanje; na sistem
'jninskega
in invalidskega zavarovanja; na varstvo pri
s? na družinsko
in demografsko politiko; na socialno varViin socialno skrbstvo; na družbeno pomoč ogroženim
^ameznikom, družinam in skupinam prebivalstva; na uspoJ''lanje
otrok z motnjami v razvoju; na varstvo oseb, ki niso
ne
skrbeti zase; na varstvo družinskih članov, katerih
'k.■ran"
Siilec je v obvezni vojaški službi; na varstvo in pravice
v eteranov

In«6v

.
' vojaških invalidov in žrtev vojn ter na
in vzdrževanje grobov in grobišč vojnih veteranov in
vojn.
0

Lad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu opravse nar,
i?vr«adeve,
ašajo na strokovne podlage za izdajo
Silnih predpisov in standardov; na ocenjevanje poklicnih
anj za zdravstvene okvare delavcev; na informacijskojj^mentacijsko dejavnost področja varnosti in zdravja pri
Rektorat Republike Slovenije za delo nadzoruje izvajanje
(a °n°v, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo polol' lavcev in Pravice ter obveznosti delavcev pri delu, zago»t^njB varnosti in zdravja pri delu ter zaposlovanje doma in
5. člen
^istrstvo za ekonomske odnose in razvoj opravlja zadeve,
r ana a
) ® i° na koncept, strategijo in usmerjanje nacionalp0[j® in: regionalnega razvoj; na ukrepe tekoče ekonomske
1lh
na usklajevanje in dodeljevanje vzpodbud, pomembt/| *a uravnotežen regionalni razvoj območij s posebnimi
obojnimi problemi (demografsko ogrožena, ravojno šibka
Cr6 ,'a)' na oblikovanje sistema in izvedbe lastninskega
izoblikovanja;
na vzpostavitev sistema investicijskih družb
Najemnih skladov; na področje ekonomskih odnosov
"°roče valeč

s tujino, ki vključuje zunanjetrgovinsko politiko, vključno
z zaščitno politiko (uvozne dajatve, uvozne kontingente, prelevmane in druge oblike zaščite); zunanjetrgovinsko poslovanje, tuja vlaganja ter druge zunanjetrgovinske posle; gospodarsko sodelovanje s posameznimi državami in koordinacijo
gospodarskega sodelovanja z domačimi in tujimi subjekti,
obmejno gospodarsko sodelovanje; na sodelovanje z mednarodnimi ekonomskimi organizacijami, institucijami in integracijami; na prilagajanje instrumentov trgovinske politike Republike Slovenije z Evropsko unijo, koordinacijo prilagajanja na
drugih področjih in usklajevanje blagovnega prometa s standardi in zahtevami tržišč razvitih držav; na urejanje in usmerjanje opravljanja blagovnega prometa in trgovinske dejavnosti; na pospeševanje in racionalizacijo blagovnih tokov ter
posodabljanje metod trgovanja in njegove informatike; na
spremljanje blagovnih tokov in preskrbljenosti z osnovnimi
živili ter zagotavljanje in izvajanje finančnih intervencij in
intervencij s tržnimi blagovnimi rezervami v primeru potrebe
po uravnoteženju blagovnih tokov; na pripravo ukrepov, vezanih na preskrbo v primeru izrednih razmer; na urejanje
sistema blagovnih rezerv in finančnih intervencij pri osnovni
preskrbi ter pripravo letnih in srednjeročnih programov na teh
področjih; na zagotavljanje pravic potrošnikov in njihovo varstvo; na spremljanje gibanja cen blaga in storitev; na izvajanje
pravic in dolžnosti države na področju nadzora nad cenami
s sprejemanjem ukrepov določitve cen, zlasti glede cen
osnovnih živil ter storitev in proizvodov monopolnih dejavnosti ter na zagotavljanje nadomestil pri cenah, sprejetih zaradi
stabilizacije cen oziroma zaradi onemogočenega nadomeščanja stroškov za enostavno reprodukcijo.
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in
razvoj opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na pripravo
in usklajevanje osnov, usmeritev in nalog razvojne in tekoče
politike; na izdelavo analiz gospodarskega, socialnega in
regionalnega razvoja; na simuliranje in oceno učinkov ekonomskih in razvojnih ukrepov ter institucionalnih sprememb;
na razvoj in uporabo metodoloških orodij za področje dela.
Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov opravlja
zadeve, ki se nanašajo na vzgojo, izobraževanje in obveščanje
potrošnikov, organiziranje primerjalnih ocenjevanj proizvodov in storitev ter na svetovanje potrošnikom.
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence opravlja
naloge na področju pravil o konkurenci ter vodi postopke na
podlagi predpisov s področja konkurenčnega prava.
Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije opravlja zadeve, ki se nanašajo na
organiziranje poslovnih konferenc, angažiranje zunanjih
domačih in tujih strokovnjakov za pripravo analiz in raziskav
posameznih trgov za večjo prodajo slovenskih izdelkov in
storitev v tujini ter pridobitev tujih investitorjev iz tujih držav
v Republiki Sloveniji, sodelovanje na sejmih in njihovo sofinanciranje, organiziranje stalne razstave slovenskih izdelkov
v Sloveniji, oglaševanje ekonomske problematike v svetovnih
publikacijah, oskrbo s promocijskimi gradivi in tiskanje, videokasete, druge publikacije in sodelovanje na mednarodnih
sejmih; strokovne naloge v zvezi s predlaganjem politike do
tujih investicij, izvrševanjem zakona o tujih vlaganjih, promocijo možnosti za tuje investicije v Republiko Slovenijo, koordiniranjem ministrstev in drugih institucij zaradi hitrejšega pridobivanja informacij o možnostih izpeljave posameznih investicij ter na pripravo analiz in informacij o možnostih izpeljave
posameznih investicij ter na pripravo analiz in informacij
o stanju in razvoju tujih investicij v Republiki Sloveniji.
Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve opravlja
naloge na področju oblikovanja, hrambe, obnavljanja in uporabe blagovnih rezerv in poslovanja z njimi ter izgradnje in
vzdrževanja skladišč, silosov in rezervoarjev za shranjevanje
rezerv. Republiška direkcija je pravna oseba.
Tržni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje na domačem
trgu in prek mejnih kontrol izvrševanje zakonov in drugih
predpisov, ki urejajo promet blaga in opravljanje storitev,
cene blaga in storitev, njihovo kakovost in standarde ter
varstvo blagovnih in storitvenih znamk, znakov kakovosti in
označb izvora blaga.
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6. člen
Ministrstvo za finance opravlja zadeve, ki se nanašajo na
denarni in bančni sistem; na devizni sistem; na sistem finančnih odnosov s tujino; na sistem davkov, prispevkov, taks,
carin in drugih javnih prihodkov; na sistem zavarovalništva;
na sistem vrednostnih papirjev; na sklade in druge finančne
organizacije; na igre na srečo; na sistem javne porabe; na
proračun; na upravljanje s finančnim premoženjem in dolgovi
Republike Slovenije (zakladnica Republike Slovenije); na
sistem računovodstva, revizije in finančnega poslovanja; na
skupne naloge republiških upravnih organov in vladnih služb
pri opravljanju finančno računovodskih služb.
Davčna uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki se
nanašajo na izvajanje davčnega sistema in ukrepov davčne
politike; na odmero in pobiranje davkov in drugih obveznosti;
na inšpekcijsko nadzorstvo nad pravilnostjo izpolnjevanja
davčnih in drugih obveznosti ter na davčne evidence.
Carinska uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki se
nanašajo na izvajanje carinskega sistema; na carinjenje
blaga, na carinski nadzor in na druge zadeve pri kontroli
prometa potnikov, blaga in storitev s tujino ter na postopek
o carinskih prekrških.
Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor opravlja
upravne in z njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo
na nadzor nad poslovanjem zavarovalnic in družb za opravljanje drugih zavarovalnih poslov ter na izdajo dovoljenj za
opravljanje zavarovalnih poslov.
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja.
Devizni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo
devizno in zunanjetrgovinsko poslovanje, kreditne odnose
s tujino in opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini ter vodi
postopek o prekrških proti pravnim in fizičnim osebam, kršilcem predpisov iz delovnega področja inšpektorata.
7. člen
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti opravlja zadeve, ki se
nanašajo na razvoj gospodarstva ter njegovo pospeševanje
z ekonomskimi in drugimi ukrepi sistemske narave; opredeljuje in vodi gospodarsko politiko za posamezne panoge in
podjetja v industriji in rudarstvu ter zadeve, povezane
z malimi in srednjevelikimi podjetji ter svetovalnimi in pospeševalnimi organizacijami na tem področju; na primarno in
transformirano energijo, na pridobivanje, predelavo ali dodelavo virov energije (premog, uran, nafta, zemeljski plin,
biomase in novi obnovljivi viri) in na racionalno ravnanje
z njimi; na ravnanje z iztrošenim jedrskim gorivom; na primarno in predelovalno industrijo ter na gradbeništvo in graditev objektov; na razvoj turizma in gostinstva; na turistično
promocijo Republike Slovenije; na organiziranje potovanj in
turistično posredovanje in prostočasno dejavnost; na turistične takse in druge pristojbine za razvoj turizma.
Urad Republike Slovenije za obrt skrbi za spremljanje in
usmerjanje razvoja obrti.
Direkcija Republike Slovenije za preskrbo z energijo opravlja
strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge na
področju zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo.
Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije
izvaja programe za spodbujanje učinkovite rabe energije.
Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva opravlja
strokovne, tehnične in razvojne naloge na področju strategije
gospodarjenja z mineralnimi in energetskimi surovinami.
Direkcija Republike Slovenije za trgovinsko središče zagotavlja državni upravi, trgovini, gospodarski zbornici, (mednarodnim) prevoznikom, špediterjem, bankam, zavarovalnicam ter
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drugim zainteresiranim institucijam dostop do strateških i
mednarodnih poslovnih informacij s povezovanjem v speciali- i
zirane svetovne informacijske centre. Direkcija je pravna
oseba.
Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko, rudarstvo in
gradbeništvo nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo elektroenergetiko in termoenergetiko, proizvodnjo materialov in opreme za energetiko.
plinovodnih sistemov in naprav ter tlačnih posod in racionalno porabo energije; nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo raziskovanje i"
izkoriščanje vseh vrst rudnin; nadzoruje izvrševanje zakonov,
drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo gradbeništvo j"
graditev objektov, proizvodnjo gradbenih proizvodov i"
izvedbo gradbenih konstrukcij.
8. člen
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo opravlja zadeve, ki s®
nanašajo na kmetijstvo; gozdarstvo; na živilsko industrijo in
predelavo; na dopolnilne dejavnosti na kmetijah; na veterina/'
stvo; na lovstvo in ribištvo; na kmetijska zemljišča, gozdove1"
gozdni prostor; na gozdne rezervate; na prosto živeče divj®
živali; na trajnostno usmerjanje razvoja gozdnih ekosistem®'
in njihovo integralno varstvo; na celostno urejanje in razvol
podeželja in vasi; na usmerjanje državnih vlaganj v gozdove,
podeželski prostor in vas; na prehrano z vidika proizvodni"'
predelovalnih in oskrbnih možnosti ter potreb; na proizvodnjo zdravstveno neoporečnih kmetijskih pridelkov in živinorejskih proizvodov; na kakovost kmetijskih pridelkov in živi-n
norejskih proizvodov ter živil; na vzgojo kakovostnega lesa |
drugih gozdnih dobrin; na sooblikovanje tržne cenovne ,n
zaščitne politike kmetijskih, gozdarskih in živilskih proizvodov; na socialni položaj kmeta; na kmetijsko, gozdarsko,
ribiško in drugo zadružništvo.
Veterinarska uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ek'
se nanašajo na zdravstveno varstvo živali; na varstvo P' °
živalskimi kužnimi boleznimi; na veterinarsko dejavnost;1,3
promet in preskrbo z zdravili, mamili in strupi za rabo v veterinarski medicini; na zdravstveno neoporečnost surovin, živil if
odpadkov živalskega izvora ter krmil; na veterinarsko sanitarne ukrepe v živinoreji, za zaščito živali pred mučenjem t®rr
na varstvo okolja na teh področjih; na inšpekcijsko nadz" '
stvo v proizvodnji, notranjem prometu in v prometu &0l
državno mejo nad izvrševanjem zakonov in drugih predpis
ter splošnih aktov, ki urejajo navedena področja.
Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstY®
opravlja zadeve, ki se nanašajo na kmetijsko pospeševalno 'n
svetovalno službo ter na prenos novih tehnologij v praksoInšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo nadzoruje izvrševanje zakonov, drug'
predpisov in splošnih aktov, ki urejajo kmetijstvo, kakovo
mineralnih gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, semena, sao
nega materiala, zdravstveno stanje rastlin, krmil, vina, var
si1» '
urejanje ter izkoriščanje kmetijskih zemljišč ter druge za°?nj.
v zvezi s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, vinograd".
štvom, vinarstvom in hmeljarstvom, izvajanje zadev v zv®
z registracijo fitofarmacevtskih sredstev in prenosom rast
ter fitofarmacevtskih sredstev čez državno mejo, gozdarstv
<
gojenje in varstvo gozdov, pridobivanje gozdnih lesnih ePr0n .
vodov in drugih gozdnih dobrin, gradnjo gozdnih promza ' vg
kakovost gozdnih semen in gozdnih sadik ter druge °Z^
v zvezi z gozdom in gozdarstvom, upravljanje lovišč in rit>lS!L.
okolišev, gojitev in lov divjadi, sladkovodno in morsko n
štvo, varstvo prosto živečih divjih živali in njihovih habita*
ter druge zadeve s področja varstva narave.
9. člen
Ministrstvo za kulturo opravlja zadeve, ki se nanašajo
ustvarjanje in posredovanje kulturnih vrednot, na varstvo
*
turne dediščine in kulturnih vrednot na področju na H.
dediščine; na splošnoizobraževalno knjižničarstvo; na me
narodno kulturno sodelovanje, vključno s promocijo slove
poročevalk

!

1

*8 kulture v tujini in na kulturne programe narodnosti
'Republiki Sloveniji ter Slovencev zunaj Republike Slovenije.
"Prava Republike Slovenije za kulturno dediščino in vrednote
'Pravlja upravne in z njimi povezane strokovne naloge, ki se
Vnašajo
na varstvo kulturne dediščine in kulturnih vrednot
,a
področju naravne dediščine.
*'hiv Republike Slovenije opravlja strokovne naloge, ki se
"Jnašajo na arhivsko in dokumentarno gradivo, ki nastaja pri
davnih organih in drugih, z zakonom določenih osebah.
'^pektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediš®ne nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in
Wošnih aktov, ki urejajo varstvo kulturne dediščine in kulturni vrednot na področju naravne dediščine.
10. člen
^nistrstvo
za notranje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo
Ja5, sistem, organizacijo in delovanje upravnih organov; na
J,a em financiranja, plače in druge prejemke v državni upravi;
sistem delovnih razmerij v državni upravi; na nadzorstvo
Jaa<J izvajanjem predpisov o upravnem postopku in na druge
j! deve obče uprave; na izvedbo programov za pridobivanje
' °brazbe,
izpopolnjevanje in usposabljanje na področju varJ°sti in notranjih zadev; na usposabljanje kadrov za opravljajoa upravnih nalog in strokovne izpite; na upravno statistiko;
?u ugovor vesti vojaški dolžnosti; na gibanje in prebivanje
lcev; na potne listine; na posest in nošenje ter promet
:rrev
°ija in streliva; na promet in prevoz eksplozivnih snovi ter
f Vanoz drugih nevarnih snovi; na interesna in politična zdrul® ja občanov; na zbiranje in javna zborovanja; na osebne
paznice; na prijavo in odjavo prebivališča; na registracijo
in opravljanje vozniških izpitov; na državljanstvo,
J^ične knjige in osebna imena; na varovanje življenja ljudi in
remoženja; na vzdrževanje javnega reda in mira; na urejanje
^nadzorovanje prometa na javnih cestah; na preprečevanje
^.odkrivanje kaznivih dejanj ter prekrškov; na odkrivanje,
J"ietje in izročanje osumljencev in drugih iskanih oseb
d^ezi s kaznivimi dejanji pristojnim organom; na varovanje
°'°čenih
oseb in objektov; na varovanje državne meje in na
a
<fcor prehajanja čez državno mejo.
JK5ia

šola za notranje zadeve je vzgojnoizobraževalna in razi°valna organizacija, ki izvaja programe za pridobitev višje
Snovne izobrazbe, skrbi za izpopolnjevanje po pridobljeni
Ji' in visokošolski izobrazbi ter opravlja znanstveno in razi*ovaino delo, povezano z izobraževalnim delom in drugo
,^'skoval no delo. Višja šola za notranje zadeve ima položaj
^oda.
Vhodni dom Republike Slovenije za tujce skrbi za sprejema.'9| nnastanitev in oskrbo tujcev, ki so v postopku zaradi
J* anja statusa begunca, za katere teče postopek za ugotoidentitete, in tujcev, ki jih iz kakršnihkoli razlogov ni
mi169°če odstraniti iz države. Prehodni dom Republike Slovetujce ima položaj zavoda.
11. člen
Sistrstvo
za obrambo opravlja upravne in strokovne zadeve,
Se
nanašajo na obrambni načrt države, razvoj, organizacijo,
(P^nijanje, delovanje in vodenje obrambnih sil, na priprave
j "ne obrambe, na upravne zveze in kriptografsko zaščito
„Obrambnem
sistemu, na vojaško šolstvo, na priprave
Ija ema zaščite in reševanja ter na pravice in dolžnosti držav"°v na področju obrambe, zaščite in reševanja.
r\
J^sralštab slovenske vojske opravlja vojaško strokovne
v'°9e,
ki se nanašajo na organizacijo, usposabljanje in delon0
l obrambnih sil.
t

Vava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje opravlja
p?'pravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na urejanje,
ave in delovanje sistema varstva pred naravnimi in druPoročevalec

gimi nesrečami, pomoč prizadetim lokalnim skupnostim, opazovanje, obveščanje in alarmiranje, zveze ter informacijski
sistem, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge
nesreče, požarno varstvo in delovanje splošnih reševalnih
služb, organiziranje in delovanje Civilne zaščite ter priprave in
delovanje Štaba za Civilno zaščito Republike Slovenije, pripravljanje in izvajanje nacionalnih programov na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje ter na
odpravljanje in sanacijo posledic nesreč.
Inšpektorat Republike Slovenije za obrambno varnost nadzoruje izvrševanje predpisov in drugih aktov, ki urejajo
obrambno področje.
Inšpektorat Republike Slovenije za požarno varnost nadzoruje izvajanje predpisov, ki urejajo požarno varstvo in gasilstvo.
12. člen
Ministrstvo za okolje in prostor opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo okolja in narave; na vode in vodno gospodarstvo; na geološke, seizmološke, meteorološke in druge geofizikalne pojave oziroma naravne pojave; na prostorsko planiranje, posege v prostor in premoženjskopravne zadeve v zvezi
z nepremičninami; na jedrsko varnost; na stanovanjske
zadeve; na geodezijo in geoorientirane informacijske sisteme
ter na inšpekcijsko nadzorstvo na teh področjih.
Uprava Republike Slovenije za varstvo narave opravlja
upravne naloge, ki se nanašajo na celovito varstvo okolja,
naravnih dobrin, vrednot in dediščine, varstvo voda, zraka, tal,
flore, faune in na ravnanje z odpadki; na presojo vplivov na
okolje; na javne službe varstva okolja in varstva naravnih
dobrin, na strokovne podlage za financiranje ter ukrepe varstva okolja; na vodenje informacijskega sistema ter strokovne
naloge za ekološko razvojni sklad; na vodni režim, vodnogospodarske ureditve in druge posege v vodo; na investicijsko
načrtovanje in gradnjo ter vzdrževanje in gospodarjenje
z vodami ter vodnogospodarskimi objekti in napravami; na
javne službe urejanja voda ter podeljevanje koncesij za rabo
voda in na odpravo posledic naravnih in drugih nesreč.
Zavod Republike Slovenije za meteorologijo, hidrologijo in
geofiziko opravlja strokovne in z njimi povezane upravne
naloge, ki se nanašajo na omrežje postaj ter monitoring in
drugo evidentiranje meteoroloških, hidroloških, agroloških,
ekoloških, geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih
pojavov, na njihovo rajonizacijo in kategorizacijo; na varstvo
in zaščito ter zgodnje opozarjanje pred škodljivim delovanjem
meteoroloških, hidroloških, geoloških in potresnih pojavov in
drugimi nevarnostmi; na potresno varnost objektov in naprav;
na meteorološko varnost zračne in pomorske plovbe; na
uporabniške prognoze in obveščanje ter na mednarodno
izmenjavo podatkov.
Zavod Republike Slovenije za prostorsko in okoljsko planiranje opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na prostorsko
planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje ter na izhodišča za urejanje prostora; na pripravo prostorskega plana
Slovenije, regionalnih komponent plana in detajlne plane
(prostorske izvedbene akte) infrastrukturnih objektov regionalnega in republiškega pomena; na rabo prostora in gospodarjenje z njim; na nadzorstvo nad pripravo prostorskih planov lokalnih skupnosti ter na prostorski informacijski sistem;
na strategijo varstva okolja, na študije ranljivosti okolja in
vodnogospodarsko načrtovanje.
Geodetska uprava Republike Slovenije opravlja upravne in
strokovne zadeve, ki se nanašajo na osnovni geodetski
sistem, državno mejo, topografske načrte in karte; na kataster
zemljišč in zgradb; na register upravnih teritorialnih enot; na
register hišnih številk in na druge evidence o zemljiščih,
drugih nepremičninah in naravnih danostih; na evidentiranje
posebnih prostorskih enot in režimov ter oblik teh enot; na
imenovanje in evidentiranje naselij, ulic in stavb; na naloge
v zvezi s komasacijo zemljišč ter na geodetsko dokumentacijo.
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Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opravlja
upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na jedrsko varnost; na varnost jedrskih objektov; na promet in ravnanje
z jedrskimi in radioaktivnimi materiali; na materialno bilanco
in fizično zaščito jedrskih materialov; na odgovornost za
jedrsko škodo; na kvalificiranost uporabnikov jedrskih objektov in njihovo šolanje ter na zagotovitev monitoringa kvalitete
zgodnjega obveščanja.
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov,
ki urejajo varstvo okolja in narave ter ekološki nadzor na
državni meji; vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje
z njimi; področje urejanja prostora in naselij ter posege v prostor; stanovanjske zadeve; jedrsko varnost in jedrske objekte.
13. člen
Ministrstvo za pravosodje opravlja zadeve, ki se nanašajo na
zakonodajo s področja kazenskega prava, prava o prekrških,
stvarnega, obligacijskega in dednega prava; na zakonodajo
o sodnih postopkih; na organizacijsko zakonodajo s področja
sodstva, državnega tožilstva, javnega pravobranilstva, odvetništva in notariata; na pripravo pobud in osnutkov za sklepanje mednarodnih pogodb o sodelovanju na področju kazenskega in civilnega prava; na financiranje ter zagotavljanje
kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojev za poslovanje
sodišč, državnih tožilstev in javnega pravobranilstva; na usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja in strokovne izpite; na
mednarodno pravno pomoč; na amnestijo in pomilostitve; na
nadzor nad poslovanjem sodišč, državnih tožilstev, javnega
pravobranilstva, odvetništva in notariata; na pravosodno statistiko; na izvrševanje kazenskih sankcij; na organizacijo in
vodenje kazenskih poboljševalnih zavodov; na zagotavljanje
finančnih, materialnih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje kazenskih poboljševalnih zavodov; na usposabljanje kadrov za potrebe izvrševanja kazenskih sankcij; na
uveljavljanje pravic in obveznosti oseb. ki jim je vzeta prostost; na informacijsko pravo; na zaščito osebnih podatkov
ter na inšpekcijsko nadzorstvo v zvezi s tem.
14. člen
Ministrstvo za promet in zveze opravlja zadeve, ki se nanašajo
na železniški, pomorski in zračni promet; na promet na notranjih vodah; na prekladalne storitve; na ceste in cestni promet,
razen nadzorstva in urejanja prometa na cestah; na poštni in
telekomunikacijski promet; na telekomunikacijske zveze in
sisteme; na žičnice ter na mednarodne odnose v prometu.
Uprava Republike Slovenije za železniško infrastrukturo
opravlja zadeve, ki se nanašajo na gospodarjenje z železniško
infrastrukturo ter na zagotavljanje varnosti v železniškem
prometu.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo opravlja zadeve, ki
se nanašajo na gospodarjenje s pristaniško infrastrukturo ter
na varnost plovbe na morju, rekah in jezerih.
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo opravlja zadeve,
ki se nanašajo na kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije; na kontrolo letenja in vodenja letal; na podatke za
identifikacijo objektov v zraku; na tehnična sredstva in priprave za vodenje letal ter druge zadeve v zvezi z zračnim
prometom.
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije opravlja
zadeve, ki se nanašajo na upravljanje radijskega frekvenčnega spektra; na telekomunikacijske sistema in naprave, na
urejanje telekomunikacijskih storitev ter druge zadeve v zvezi
s telekomunikacijami.
Direkcija Republike Slovenije za ceste opravlja strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki se nanašajo na
graditev, vzdrževanje in varstvo državnih cest, nadzor nad
njihovim stanjem, vodenje evidence o državnih cestah in
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prometa na njih ter opravlja upravne naloge v zvezi z ukrepa
varstvo državnih cest in prometa na njih.
Prometni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvršuj
nje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejaN
železniški, cestni in zračni promet, ceste, letališča, poštu
telekomunikacijski promet, telekomunikacijske zveze
sisteme ter obratovanje žičniških naprav.
15. člen
Ministrstvo za šolstvo in šport opravlja zadeve, ki se nan®^J
na vzgojo in izobraževanje ter položaj in družbeno zase
otrok, mladostnikov in odraslih v vrtcih, osnovnih šolah, gj*
benih šolah, srednjih šolah, zavodih oziroma enotah za »
braževanje in usposabljanje otrok z motnjami v razvoju, "J
ških domovih in zavodih oziroma enotah za izobražena'
odraslih; na področje visokega šolstva; na dijaške in štuo«'
ske domove; na izobraževanje pripadnikov italijanske in
žarske narodnostne skupnosti ter Romov; na izobražen* J
pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, v Avstriji in na M
žarskem; na dopolnilni pouk slovenskega jezika in kultur®
Slovence po svetu; na športno vzgojo in rekreacijo; naP.(
ventivno in korektivno športno dejavnost; na selektivn
vrhunski šport; na pripravo sistemskih in drugih rešite"-2 .
pripravo nacionalnega programa in programa javne slu (
na pripravo meril za financiranje javne službe; na vzposta"
bilance nepremičnin in pripravo programa investicij in in"®,
cijskega vzdrževanja; na oblikovanje informacijskega siste .
za področje šolstva in športa; na vzpostavitev kadrovskew
dence in izobraževanje pedagoških, andragoških in o'
strokovnih delavcev ter na napredovanje v nazive.
ki S®
Zavod Republike Slovenije za šolstvo opravlja zadeve, * .
nanašajo na pripravo programske zasnove; na pripravo
nih, vzgojno-izobraževalnih programov in drugih 9'° „
o katerih odloča z zakonom pooblaščeni organ; na stroko
proučevalno in svetovalno delo na področju vzgoje in iz°L
ževanja in na druge zadeve v zvezi z razvojem vzgojno'
braževalne dejavnosti.
ki ^
Urad Republike Slovenije za mladino opravlja zadeve, \|
nanašajo na celovito spremljanje vloge in položaja
v družbi; na izboljševanje pogojev za organiziranje in del
nje mladih in njihovih organizacij; na pospeševanje moDi
sti mladih; na pospeševanje dejavnosti informiranja in s"
vanja za mlade; na pospeševanje mednarodnih izmenja" j,
dih in regresiranje potovanj otrok in mladine; na zagotavjl
drugih ugodnosti za mlade; na vzpodbujanje interesnih <Wjji
nosti mladih in na oblikovanje pogojev za vključevanje.^118
v družbene procese.
jt
4
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport nadz° ^
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih
urejajo predšolsko vzgojo; obvezno osnovnošolsko izoD' j(,
vanje; osnovno glasbeno izobraževanje; izobraževani^;
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v raz"
srednje izobraževanje; dijaške in študentske domo"®
področje športa.
16. člen
Ministrstvo za zdravstvo opravlja zadeve, ki se nanaša)® f
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje; na/
stvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni'
^
na spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in Pr,P jK9
ter izvajanje programov za krepitev zdravja; na ekono ^
odnose v zdravstvu in naloge, vezane na ustanovite'! ^
javnih zdravstvenih zavodov v skladu z zakonom; na at ^
stvene ukrepe ob naravnih in drugih nesrečah; na re
"
prebivalstva pred boleznimi odvisnosti; na varstvo P %<'
stva pred nalezljivimi boleznimi in HIV okužbami; na * iP
stveno ustreznost živil v smislu kakovosti hranilne ses't® j
higienske ustreznosti živil in pitne vode zaradi preprece V
kemičnega, biološkega in radiološkega onesnaženja ter ((r
nje politike prehranjevanja prebivalcev; na proizvodnjo.
poroče^

"M in preskrbo z zdravili in medicinskimi potrebščinami; na
Proizvodnjo in promet s strupi in mamili; na zdravstveno
^treznost predmetov splošne uporabe; nazdravstveno-eko'oške probleme okolja, kjer je vpliv na človeka neposreden, ki
nanašajo na pitno vodo, kopalne vode, zrak, tla, hrup in
vi
bracije; na ravnanje z odpadki z vidika varovanja zdravja
Prebivalcev; na varstvo človeka pred ionizirnimi in neionizirlimi sevanji v bivalnem in delovnem okolju; na pogoje za
imanje
in presajevanje delov človeškega telesa ter na obliko^aije in izvajanje mednarodnih sporazumov o socialni varUrad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdravje no organizacijo opravlja naloge, ki se nanašajo na sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo in z državami,
Danicami
te organizacije, z drugimi mednarodnimi organizac
!jami Združenih narodov, z ustreznimi mednarodnimi inštituCl
iami ter na promocijo slovenskega zdravstva.
Jdravstveni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo
'Nravstveno sanitarno, zdravstveno higiensko in zdravstveno
^ološko varstvo prebivalstva; izvršuje zdravstveni nadzor
JJad bivalnim in delovnim okoljem in drugod, kjer je vpliv na
ie,e
°veka neposreden, in sicer nad imisijskimi vrednostmi kvali' tal in zraka, nad hrupom, vibracijami in vodami, vključno
;°balnim morjem in kopalnimi vodami; nad živili, vključno
® Pitno vodo, nad predmeti splošne uporabe, nad zdravili,
Jjamili, strupi, viri ionizirnih in neionizirnih sevanj, nad zdravi ^enim varstvom delavcev v zvezi z delom, nad odpadki
zdravstvenih zavodih in nad snovmi, ki vplivajo na zdravje,
"^iučno s snovmi s kasnimi učinki na zdravje (genotoksičJ°st
in kancerogenost); izvršuje zdravstveno nadzorstvo na
r
*avni meji.
17. člen
1

^Ustrstvo za znanost in tehnologijo opravlja zadeve, ki se
. s?na^ajo na temeljno raziskovanje; na ciljno aplikativno razi. Rvanje
ter tehnološki in drug razvoj; na usposabljanje in
:°diplomsko izobraževanje mladih raziskovalcev, program
»banja znanost mladini in promocijo znanosti; na razvoj,
, /Sotavljanje in delovanje infrastrukture za raziskovalno
, javnost; na znanstveno publicistiko in znanstvene
■ rTntar|ke; na sistem znanstvenega informiranja in komunici. j . ia; na informatiko za področje raziskovalne dejavnosti; na
. ^rmatizacijo
Slovenije; na mednarodno znanstveno in teh°no sodelovanje ter na tujo tehnično pomoč.
• av Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje
t ja„ 'ia zadeve, ki se nanašajo na izdajanje standardov; izva3®
n sistema akreditiranja; na homologiranje vozil ter njihodelov; na meroslovni sistem ter na kontrolo predmetov iz
i Zenitih kovin.
■ eVeRepublike
Slovenije za intelektualno lastnino opravlja
i va?s ' k' se nanašajo na varstvo industrijske lastnine in na
' tvo avtorskih in njim sorodnih pravic.
f

(

slovenske
nacionalne komisije za UNESCO opravlja
;
ki se nanašajo na sodelovanje Republike Slovenije
jl^NESCOM; na uresničevanje ciljev UNESCA v Republiki
geniji
ter na sodelovanje z nacionalnimi komisijami in
"Ssi drugih držav ter nevladnih organizacij.

J

18. člen

J ^'nistrstvo
za zunanje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo
; |9 globalne odnose Republike Slovenije z drugimi državami
" Mednarodnimi organizacijami na vseh področjih, zlasti na
imanje zunanje politike, na sklepanje, ratificiranje, evi100,
hrambo in izvrševanje mednarodnih pogodb ter
f ok'v
J? eznosti Republike Slovenije; na stike s predstavniki druJ jdržav in mednarodnih ustanov ter organizacij; na zaščito
880v e u
P t>like
Slovenije inmanjšino
njenih državljanov
prav'r JJlh11r oseb vRtujini;
na slovensko
v sosednjih ter
državah
ha pripadnike slovenskega naroda v tujini; na diplomatsko
"°ro čevalec

konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini (veleposlaništva, misije, konzulati, kulturnoinformativni centri); na
pravno varstvo tujcev v Republiki Sloveniji in promocijo države.
Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu opravlja
naloge, ki se nanašajo na slovensko manjšino v sosednjih
državah ter na slovenske zdomce in izseljence po svetu; na
njihovo kulturno, prosvetno in gospodarsko povezovanje
z matično državo Republiko Slovenijo; na informiranje, svetovanje in na pomoč na področju pravne zaščite; na spremljanje
in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju
sodelovanja s Slovenci izven Republike Slovenije.
Urad Republike Slovenije za evropske zadeve opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na sodelovanje Republike Slovenije z evropskimi integracijami; na vključevanje Republike
Slovenije v evropske integracijske procese ter na vodenje in
usklajevanje medresorskih priprav za pogajanja z institucijami evropskih integracij.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
V 30 dneh po uveljavitvi tega zakona začnejo z delom naslednji republiški upravni organi, ustanovljeni s tem zakonom:Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu kot
organ v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve;
- Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor in Urad
Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja kot
organa v sestavi Ministrstva za finance;
- Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov, Urad
Republike Slovenije za varstvo konkurence in Urad Republike
Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije kot organi v sestavi Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj;
- Urad Republike Slovenije za obrt, Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo, Agencija Republike Slovenije za
učinkovito rabo energije, Direkcija Repub like Slovenije za
rudna bogastva in Direkcija Republike Slovenije za trgovinsko
središče kot organi v sestavi Ministrstva za gospodarske dejavnosti;
- Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne
dediščine kot organ v sestavi Ministrstva za kulturo;
- Višja šola za notranje zadeve kot organ v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve;
- Uprava Republike Slovenije za železniško infrastrukturo kot
organ v sestavi Ministrstva za promet in zveze;
- Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo,
- Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO kot organ
v sestavi Ministrstva za znanost in tehnologijo.
- Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu in Urad
Republike Slovenije za evropske zadeve kot organa v sestavi
Ministrstva za zunanje zadeve.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljujejo z delom s položajem, nazivom in delovnim področjem, določenim s tem zakonom, naslednji upravni organi v sestavi Ministrstva za okolje
in prostor:
- Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije in Seizmološki zavod Republike Slovenije kot Zavod Republike Slovenije
za meteorologijo, hidrologijo in geofiziko;
- Zavod Republike Slovenije za varstvo okolja in vodni režim
in Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanja voda kot
Uprava Republike Slovenije za varstvo narave;
- Republiški vodnogospodarski inšpektorat in Republiški
urbanistični inšpektorat kot Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Zavod
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Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine
kot del Uprave Republike Slovenije za kulturno dediščino.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Republiški
štab za teritorialno obrambo z dosedanjimi nalogami kot
Generalštab slovenske vojske.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljujeta z delom Pristaniška kapitanija Koper kot Uprava Republike Slovenije za
pomorstvo in Republiška uprava za ceste kot Direkcija Republike Slovenije za ceste z delovnim področjem, določenim
s tem zakonom.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Zavod
Republike Slovenije za šolstvo in šport kot Zavod Republike
Slovenije za šolstvo.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Republiški
sanitarni inšpektorat kot Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Urad Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine kot Urad
Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
21. člen
Uprava Republike Slovenije za javne prihodke začne z delom
kot Davčna uprava Republike Slovenije z dnem uveljavitve
zakona, ki bo urejal Davčno upravo Republike Slovenije.
Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor začne
z delom kot organ v sestavi Ministrstva za finance z dnem
uveljavitve zakona, ki bo urejal zavarovalništvo.
22. člen
V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona nadaljujejo z delom
po določbah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, (Uradni
list SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 12/92) kot notranje
organizacijske enote Ministrstva za pravosodje, Kazensko
poboljševalni zavodi in Prevzgojni dom za mladoletnike.
23. člen
Položaj upravne organizacije imajo naslednji republiški
upravni organi: Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Arhiv Republike Slovenije, Zavod Republike Slovenije za meteorologijo, hidrologijo in geofiziko
Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje in Zavod
Republike Slovenije za šolstvo.

24. člen
Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve nadaljuj'
z delom z delovnim področjem, določenim s tem zakonom,
uveljavitve zakona, ki bo urejal blagovne rezerve RepuM"
Slovenije.

Ht
11
k

25. člen
Republiški upravni organi in vladne službe, ki prevzamejo P®
določbah tega zakona naloge dosedanjih republiških up'^
nih organov, prevzamejo hkrati tudi delavce, ki so na
uveljavitve tega zakona opravljali te naloge.
Republiški upravni organi iz prejšnjega odstavka prevzam'J'
tudi opremo, prostore, inventar, dokumentacijo in arhiv
nedokončane zadeve.
26. člen
Ministri ter predstojniki republiških upravnih organov iz^
člena tega zakona morajo najkasneje v dveh mesecih."J11
uveljavitve tega zakona uskladiti akte o notranji organizacij
sistemizaciji delovnih mest z določbami tega zakona.
Funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe iz 19- i|elJ
tega zakona, morajo najkasneje v dveh mesecih od
določenega za začetek dela teh organov, izdati akte o not'3"'
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
27. člen
0
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati - a*,rav«
!
o organizaciji in delovnem področju republiške up1 ifl
(Uradni list RS, št. 27/91), razen določb drugega, tretjeg«
četrtega odstavka 9. člena, tretjega odstavka 10. cl«
25.člena in 26. člena;
.jut
- določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni 1
SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 12/92), ki so v naspr"'
s tem zakonom;
- določbe 34. do 37. člena zakona o Vladi Republike SI"
nije (Uradni list RS; št. 4/93).

28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem1
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je ob prvi obravnavi predloga zakona o delovnem področju ministrstev na 17. seji, dne
1.2.1994, predlog zakona sprejel, hkrati pa sprejel tudi stališča in sklepe, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi
zakonskega predloga za drugo obravnavo.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteval stališča in sklepe državnega zbora, pa tudi
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora. Zaradi tega je besedilo predloga zakona za drugo
obravnavo spremenjeno oziroma dopolnjeno v naslednjem:
- V predlogu zakona je v skladu s 5. alineo in 20. alineo 2.
točke stališč in sklepov državnega zbora delno spremenjeno
oziroma dopolnjeno delovno področje Ministrstva za okolje in
prostor, Uprave Republike Slovenije za varstvo narave ter
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor. S predlaganimi spremembami besedila je zagotovljeno, da med pristojnosti Uprave za varstvo narave spada tudi varovanje življenjskih pogojev in habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Z vključitvijo vodno gospodarskega področja v to
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upravo je zagotovljeno tudi sonaravno izvajanje urefi
voda, vključno z renaturacijo vodotokov.
Zaradi jasne razmejitve delovnih področij, ki jih pri vpraj^
varstva narave pokrivata Ministrstvo za kulturo in Minist^,
za okolje in prostor, je spremenjen tudi naziv in de>° J
področje Urada za kulturno dediščino in naravne vredno*^
Inšpektorata za kulturno dediščino in naravne vrednote,
organa v sestavi Ministrstva za kulturo. Pokrivanje celov"
^
področja narave s strani enega ministrstva je v skladu 5
kovnimi usmeritvami naravovarstvene stroke, sedanji Z". ,f
o varstvu okolja pa te naloge v pretežni večini nalaga
>
stvu za okolje in prostor. Taka razdelitev področja bo 5 >
hodnosti terjala določene spremembe v organiziranosti z'^
njih zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine (> j
te v enot za varstvo narave, pri čemer ostane del te
pokrivanje t.im. kulturnih vrednot v okvirih naravne "e
čine).
Glede na spremembe v delovnem področju navedenih 15o. t
nov in v skladu s predlogom iz 21. alinee 2. točke stal
1
t
poročevotli'

topov državnega zbora je spremenjena prva alinea 6. točke
fena predloga zakona, na podlagi te spremembe pa tudi
"91 odstavek 9. člena ter drugi odstavek 20. člena tako, da
,9lede na vsebino delovnega področja Urad Republike
E?nije za kulturno dediščino in naravne vrednote preime¥ v Upravo Republike Slovenije za kulturno dediščino in
^note.
Predlagatelj je proučil predlog iz 6. alinee 2. točke stališč in
IPov državnega zbora in ugotovil, da je mogoče optimalno
obst a
im
°i ' nadaljnjega
dela
in organizacijsko
obliko
regionalnih
zavodov za
varstvo
naravne in kulturne
Mine zagotoviti tako, da postanejo ti javni zavodi (katerih
.tenovitelji
so sedanje občine) izpostave Uprave Republike
en e
. w '/ za varstvo kulturne dediščine in vrednot, kar bo
J*"o zagotoviti po spremembi zakona, ki ureja varstvo
'fvne in kulturne dediščine. Iz njih pa bo potrebno izločiti
c
li del služb za varstvo naravne dediščine.
J"ecfe na 8. alineo 2. točke stališč in sklepov državnega
je predlagatelj kot organ v sestavi Ministrstva za zna1 jn tehnologijo
predvidel tudi Urad slovenske nacionalne
1 t .7® za UNESCO, katerega glavna naloga je uresničevaev te mecl
i Itein ■m
narodne organizacije in sodelovanje z naci■ * ' i komisijami in telesi drugih držav ter nevladnih organi. Zaradi ustanovitve tega organa pa je delno spreme,,"6 tod/ opis delovnega področja ministrstva in organov
^ ' 9ow sestavi.
J' skladu z 10. alineo 2. točke stališč in sklepov državnega
^aie spremenjen 5. člen predloga zakona, tako da delovno
tuj6ie Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj vklju(j?111tod/ zadeve, ki se nanašajo na razvoj demografsko ogroin razvojno šibkih območij.
i ijg'aecte na 11. alineo 2. točke stališč in sklepov državnega
i !i0' so v delovno področje Ministrstva za gospodarske
i j,®"® vključene tudi zadeve, ki se nanašajo na turistično
t j,. .]°cijo, zaradi česar je spremenjeno besedilo 7. člena
°'°ga zakona.
6dl
i ^uPov
agatelj je v skladu s 13. alineo 2. točke stališč in
i»lr]
državnega zbora spremenil naziv organa v sestavi
. ^ 'strstva za zunanje zadeve: iz Urada Republike Slovenije
Vr
H, °pske integracije v Urad Republike Slovenije za evropL*adeve, zaradi česar je spremenjena druga alinea 15.
C® 3. člena, drugi odstavek 18. člena in 9. alinea 19. člena.
'ado s 3. točko stališč in sklepov pa je sprememba tudi
odstavku 18. člena, v katerem je izraz »slovenska
Isiria« uporabljen v edninski obliki.

na 14. alineo 2. točke stališč in sklepov državnega
"% le Predlagatelj ponovno proučil organiziranost inšpek>j< ®9a nadzorstva na področju obrambe in varstva pred
ter ugotovil, da bi bila predlagana ureditev smotrna
tje® avtonomno sistemsko urejanje obrambnega sistema
ij in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
i ij, .tog/ strani. Z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni
71
% ?' ^
/93) je namreč predvidena samostojna požarna
boi ■a' s Predi°9om zakona o varstvu pred naravnimi in
trg®'""
nesrečami pa je predvideno, da se na ta inšpektorat
ig np8se vse pristojnosti v zvezi z inšpekcijskimi zadevami
°cIročju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
iz 15. alinee, delno pa tudi iz 16. alinee 2. točke
%■ 'n sklepov državnega zbora je predlagatelj upošteval
delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo in goz•^'agatel, je na podlagi mnenja Sekretariata za zakonopravne zadeve državnega zbora (4. točka stališč in
Ij.Pov državnega zbora) spremenil naziv zakona tako, da je
■oi ,nasl
ova razvidna njegova vsebina, torej tako organizacija
u
di delovna področja posameznih ministrstev.
VVe na pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
!|ef|a državnega zbora je spremenjena tudi prva alinea 19.
>k Predloga zakona tako, da ni več naveden Urad Repuj Slovenije za invalide kot organ v sestavi Ministrstva za
^očevalec

delo, družino in socialne zadeve, ki je bil že ustanovljen kot
vladna služba.
Predlagatelj je proučil in se opredelil tudi do drugih stališč
državnega zbora.
- Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga iz 1. alinee 2.
točke stališč in sklepov državnega zbora, da bi se Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo in tuje investicije
ustanovil kot vladna služba. Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) v svojem 35. členu določa delokrog Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Iz vsebine
nalog ministrstva, to so gospodarske zadeve, ki se nanašajo
na sistem ekonomskih odnosov s tujino ter na zunanje-trgovinski režim, zunanje-trgovinsko poslovanje, promet blaga in
storitev s tujino in opravljanje gospodarskih dejavnosti
v tujini, vlaganje sredstev tujih oseb v domača podjetja na
dolgoročno, proizvodno kooperacijo, poslovno-tehnično
poslovanje ter na obmejno gospodarsko sodelovanje. Opravljanje promocije iz tega področja dela ministrstva je po oceni
predlagatelja sestavni del teh nalog, ki jih ministrstvo mora
opravljati, da bi lahko izpolnjevalo vse naštete naloge. Obenem pa predlagatelj meni, da bo z ustanovitvijo tega urada
v sestavi ministrstva omogočena tujcem, ki želijo vlagati svoj
kapital v Slovenijo, čimbolj enostavna pot in doseg informacij
na enem mestu. Ministrstvo pa v okviru svoje redne dejavnosti
ekonomskih odnosov s tujino opravlja tudi gospodarsko promocijo.
- Predloga (iz 2. alinee 2. točke stališč in sklepov državnega
zbora), da naj se v delovnem področju Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj opredeli dolžnost tega ministrstva, da
svojo dejavnost in ukrepe na področju preskrbljenosti
z osnovnimi živili ter določitve in nadzora cen osnovnih živil
usklajuje z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo, predlagatelj ni mogel upoštevati. Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj je po zakonih, ki urejajo ta vprašanja, le 'pristojni
strokovni organ, ki pripravlja predloge aktov in druga gradiva
s področja preskrbe in nadzora nad cenami za Vlado Republike Slovenije. Pri ministrstvu je za vprašanja, vezana na
nadzor nad cenami, ustanovljena tudi komisija za cene, ki jo
sestavljajo predstavniki republiških upravnih organov, pristojnih za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano, industrijo, gradbeništvo, promet, zveze ter turizem in gostinstvo, kakor tudi predstavnik Gospodarske zbornice, predstavnik organiziranih
potrošnikov ter drugih strokovnih institucij. Glede na to, da
sprejema odločitve o vseh teh vprašanjih Vlada, je treba vse
predloge predhodno uskladiti z ustreznimi ministrstvi. Poleg
tega je že z zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih določena dolžnost vseh upravnih organov, da sodelujejo
med seboj v vprašanjih skupnega pomena. Zaradi navedenega ni potrebno posebej izpostavljati dolžnost oziroma pravico posameznega ministrstva, da sodeluje pri takih vprašanjih.
Prav tako predlagatelj ni mogel upoštevati predloga, da naj
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj načrtuje politiko
delovanja tistega dela Direkcije Republike Slovenije za blagovne rezerve, ki se ukvarja z osnovnimi kmetijskimi živili,
predvsem iz naslednjega razloga. Po veljavnem, predvidoma
pa tudi po novem zakonu o blagovnih rezervah, sprejema
letne in petletne programe blagovnih rezerv Vlada Republike
Slovenije na predlog Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj, ki mora predlog programa uskladiti z ministrstvi, pristojnimi za kmetijstvo, finance, obrambo, industrijo, energetiko, promet in zveze. Upoštevanje tega predloga bi torej
pomenilo ponovitev zakonskih določb, obenem pa, podobno
kot pri prejšnjem predlogu, različno obravnavanje posameznih ministrstev.
- Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga iz 3. alinee 2.
točke stališč in sklepov Državnega zbora, po katerem naj bi se
tudi Zavod za gozdove, ustanovljen s posebnim zakonom,
vključil kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. Z zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) je bil
res ustanovljen poseben zavod, ki pa je z zakonom tudi
izrecno opredeljen kot javni zavod. Kot javni zavod zato ne
more biti v sestavi ministrstva, saj ne gre za upravni organ.
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Kljub statusu javnega zavoda bo lahko Zavod za gozdove
opravljal tudi določene upravne naloge, in sicer na podlagi
javnega pooblastila v skladu z ustavo in zakonom.
- Glede 4. alinee 2. točke stališč in sklepov Državnega zbora
predlagatelj pojasnjuje, da možnost, da Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo sodeluje na področju načrtovanja in izvajanja kmetijskega in gozdarskega šolstva, že obstaja in da je ni
potrebno posebej opredeliti v delovnem področju pristojnih
ministrstev. Zakon o sistemu državne uprave namreč določa
za vse upravne organe obveznost sodelovanja, usklajevanja in
skupnega reševanja vprašanj, ki so skupnega pomena za te
organe. Zato te obveznosti ni potrebno v tem zakonu ponovno
določati, saj velja za vsa ministrstva in za vsa skupna vprašanja.
- V skladu s 7. alineo 2. točke stališč in sklepov državnega
zbora je predlagatelj ponovno proučil opis delovnega
področja Ministrstva za obrambo in ugotovil, da je uporaba
terminov (generalštab, obrambne sile, civilna obramba,
upravne zveze in drugih) ustrezna in utemeljena tako, da jih ni
smotrno spreminjati. Uporaba termina generalštab je splošno
razširjena v državah parlamentarne demokracije in zato ni
utemeljenih razlogov za spremembo tega termina. Še celo
tiste države, ki imajo uvedeno funkcijo generalnega inšpektorja (npr. Avstrija) namesto načelnika generalštaba, uporabljajo podobno terminologijo. Ob upoštevanju predloga
zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je
v parlamentarni obravnavi pa je utemeljena le dopolnitev
delovnega področja Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje.
- Po predlogu iz 9. alinee 2. točke stališč in sklepov Državnega zbora naj bi se spremenilo ime Urada Republike Slovenije za Slovence po svetu kot organa v sestavi Ministrstva za
zunanje zadeve, in sicer v Državni sekretariat za Slovence
v zamejstvu in po svetu. Predlagatelj ni mogel slediti temu
predlogu. Po zakonu o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih so za organe v sestavi točno določeni nazivi in vrsta nalog,
ki jih lahko opravljajo. Zakon določa tudi nazive funkcionarjev, ki vodijo upravne organe in upravne organizacije v sestavi
ministrstev (zavod - direktor, inšpektorat - glavni inšpektor).
Predlagana sprememba naziva tega organa bi pomenila uvajanje nove kategorije upravnega organa v sestavi, za katerega
bi bilo potrebno določiti tudi vrsto nalog, ki jih tak organ
lahko opravlja, in naziv funkcionarja, ki ga vodi. Gre za
sistemsko rešitev ki ne more biti predmet urejanja v predlaganem zakonu, ki na podlagi sistemskega zakona in zakona
o Vladi Republike Slovenije samo podrobneje razčlenjuje
delovna področja posameznih ministrstev in organov v njihovi
sestavi. Državni sekretar je v zakonu o Vladi Republike Slovenije opredeljen kot funkcionar, ki vodi strokovno delo na
širših zaokroženih področjih v okviru ministrstva, ne more pa
biti predstojnik upravnega organa v sestavi ministrstva.
- Predlagatelj je ponovno proučil predlog iz 12. alinee 2.
točke stališč in sklepov državnega zbora in ugotovil, da je
povsem ustrezen opis delovnega mesta Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo ter Veterinarske uprave kot organa v njegovi sestavi. Reprodukcija je strokovna živinorejska in veterinarska zadeva, s tem da veterina skrbi za zdravje živali,
odpravo plodnostnih motenj, osemenjevanje ipd., živinoreja
pa za selekcijo, rodovništvo in preizkušanje proizvodnih sposobnosti živali.
- Na podlagi 17. alinee 2. točke stališč in sklepov državnega
zbora je predlagatelj ponovno proučil Resolucijo o pomorski
usmeritvi Republike Slvoenije (Uradni list RS, št. 14/91) in
ugotovil, da glede na obveznosti republike, določene v navedeni resoluciji, ni potrebno spreminjati ali dopolnjevati delovnega področja Ministrstva za promet in zveze ter njegovih
organov v sestavi.
- Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga 18. alinee 2.
točke stališč in sklepov državnega zbora, po katerem naj se
v delovno področje pristojnih ministrstev... (Manjka tekst) Kolesarske steze so eden od prometnih sistemov, katerih normativno urejanje, gradnja in vzdrževanje je že zajeto v delovnem
področju Ministrstva za promet in zveze. Njihovo načrtovanje
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pa je sestavni del prostorskega planiranja, ki je v pristojni
Ministrstva za okolje in prostor. Predlagatelj zato meni'
dopolnitve besedila predloga zakona v tem smislu ^
potrebne.
- Predlog iz 19. alinee 2. točke stališč in sklepov driBfH
zbora, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti opravlja'*
zadeve, ki se nanašajo na pridobivanje in varovanje g601 ,
malne energije, je predlagatelj sicer proučil, vendar oceni '
da navedena dopolnitev v predlogu zakona ni potrebni,'
sodi geotermalna energija med obnovljive vire, ki so že ti
v opisu pristojnosti navedenega ministrstva.
- Predlagatelj je proučil tudi stališče, da se ustanovi unj^j
zaščito in reševanje kot samostojna vladna služba,
jih ta urad opravlja, pa črtajo pri delovnem področju
stva za obrambo (6. točka stališč in sklepov državnega zt>° .
ter ugotovil, da je tako stališče neuresničljivo v dolot»J
prihodnjem obdobju zaradi vsebinskih, tehničnih, kadrov
in organizacijskih razlogov.
Sistem zaščite in reševanje se vse od 1991. leta dalje
o obrambi in zaščiti, Uradni list RS št. 15/91). posle
j
- postoj
■ :iO
organizira kot samostojna organizacijska in funkciof
celota tako, da bo v prihodnje izpeljana jasna l°-j
.i
obrambne, varnostne in zaščitne funkcije. Takšna ločite1'
čite in reševanja temelji tudi na resoluciji o izhodiščihg t*
nove nacionalne varnosti (Uradni list RŠ, št. 71/93).
namenom je bil ustanovljen poseben organ v sestavi- ^
stva za obrambo, to je Republiška uprava za zaščito in \
nje (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševani'L
predlogu zakona), ukinjen pa je bil sektor za civilno
v sestavi ministrstva. Omenjena uprava opravlja upravno
kovne naloge za celotno področje zaščite in reševanj (
roma varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Z j
namenom so bili v upravah za obrambo, ki delujejo na mL
ravni, organizirani odseki, ki delujejo na področju
f
reševanja. Podobna je organizacija v upravnih organih L
*-—*• zadeve,
- ■■v občinah. Tako flepiMf
stojnih za obrambne
uprava za zaščito in reševanje, odseki v regijskih upravu
v občinskih upravnih organih uporabljajo skupne tehij! j
administrativne, informacijske in druge zmog'11
v obrambnem sistemu.
Nadaljnja stopnja ločevanja obrambnega in zaiči"ffl
sistema je predvidena z novo sistemsko zakonodajo-'lf
zakon o obrambi bo urejal le obrambni sistem, P0<3 f
zaščite in reševanja (oziroma varstvo pred naravnimi '" j
gimi nesrečami) pa se bo urejalo z zakonom o varstvucTj,
naravnimi in drugimi nesrečami ter z nekaterimi podr° p
zakoni (zakon o varstvu pred požarom, Uradni list flS, j*,
93, zakon o gasilstvu, Uradni list RS, št. 71/93, zakon O fj*
križu, zakon o varstvu pred utopitvami). Organizacij*^
povečano število regijskih uprav ter izvršene bodo dol0^
spremembe v organizaciji sistema za opazovanje, obvezi
in alarmiranje, da bi bila glede na operativno spoS°,f
reševalnih služb (zlasti gasilcev) ustrezno pokrita vsa i* J
žena območja države. Državni zbor je v prvi obravnav U
loga zakona o državni upravi že podprl rešitev, da se
obrambe in zaščite prenesejo v državno pristojnost ^reorganizirajo oziroma jih opravlja neposredno pristojno J
strstvo. V skladu s tem zakonom in predlogom
o obrambi je predvidena ustanovitev 13 regijskih up' <J
obrambo z odseki za zaščito (sedaj 7) ter 13 cent' ^
obveščanje (sedaj 8), ki bodo delovali neprekinjen"J
v miru in na podlagi 49. člena zakona o gasilstvu P\J
funkcijo operativnih centrov za obveščanje in aladffljjf
Izdelani in uresničevati so se začeli tudi projekti na<^ L J
razvoja telekomunikacij ter informacijskega siste^J
potrebe zaščite in reševanja, ki jih bo mogoče vzpo^f
v skladu z materialnimi možnostmi v naslednjih letih ?./
lane so osnovne rešitve, katere zadeve zaščite in
bodo prešle v pristojnost države in katere bodo re
lokalne skupnosti (z zakoni na področju varstva P "lJ>'
pa je ta razmejitev že določena). Omenjeni koncepti P° ■*
jejo za uresničitev nekaj let (4-5 let glede na sedanja "
nja sredstev v ta namen v državnem proračunu).

poroči

delovne in skladiščne prostore za delo upravnih organov,
Pristojnih za obrambne zadeve;
~ centri za obveščanje (56 občinskih, ki se aktivirajo po
potrebi, 8 pokrajinskih, ki delujejo neprekinjeno, ter center za
obveščanje na ravni države, ki prav tako deluje neprekinjeno),
ki so bili zgrajeni za potrebe civilne obrambe. Za potrebe
obrambnega sistema so zakupljeni številni vertikalni in horizontalni vodi žičnih zvez, ki se uporabljajo tako za obrambne
Potrebe (mobilizacija, pripravljenost, redna dejavnost) kot za
zaščito in reševanje;
- vse vrste zvez (žične, radiotelefonske, radijske, radio
r
eiejne), ki so zgrajene in razvite za potrebe vodenja obrambnega sistema med državo, regijami (pokrajinami) in občinami
ter zveze sodelovanja med organi na isti ravni ter obrambnimi
silami;
~ informacijski sistem, ki je vzpostavljen in razvit za
obrambne potrebe in povezan v mrežo (država, regije, občine)
s tipizirano ter unificirano tehnologijo in povezavami;
" drugo tehnično (oprema, vozila ipd.), kadrovsko in logistično podporo, ki je potrebna za delovanje obrambnega
sistema vključno s prilagajanjem nekaterih vojaških sistemov
za izvajanje zaščite in reševanja (letalstvo, inžinerija, skladiščna infrastruktura ipd.).
y primeru, da bi se naloge zaščite in reševanja izločile iz
Ministrstva za obrambo, potem bi bilo potrebno vso navedeno
"tirastrukturo nadomestiti z novo, ker je ni mogoče odvzeti
obrambnemu sistemu. Načrtovano pa je, da se infrastruktura
za potrebe zaščite in reševanja izgrajuje postopoma kot
samostojen sistem (take rešitve imajo tudi sosednje primeriva
države, npr. Avstrija) in z realizacijo teh projektov se je
v
istih 1992 in 1993 že začelo.
ločitev
zaščite in reševanja iz Ministrstva za obrambo ter
n
ieno organiziranje preko samostojne vladne službe bi v tem
trenutku pomenila:
" da služba ne bo razpolagala s potrebno tehnično, telekomunikacijsko, informacijsko in drugo logistično podporo, ki
len nujni pogoj za učinkovito delovanje, opazovanje, obveščaie in alarmiranje ter vodenje sil za zaščito in reševanje ob
travnih in drugih nesrečah;
" da ne bi obstajala neprekinjena in funkcionalna povezava
'ned službo na ravni države, regijami in občinami; še slabše
stanje v trenutku, ko se bodo organizirale nove lokalne
skupnosti;
" da bodo kadrovske zmogljivosti te službe (na ravni države,
re
9ij in občin) nezadostne in jih ne bo mogoče povečati
v
krajšem bodočem obdobju;
" da bo potrebno takoj začeti s spreminjanjem sistemske
zakonodaje,
ki je bila v državnem zboru pravkar sprejeta in je
1
zredno kompleksna (zakon o varstvu pred požarom, zakon
0
9asilstvu), ki predpostavlja, da se uresničuje v okviru delovna področja pristojnega ministrstva;
" zelo realno bi se postavilo tudi vprašanje, ali je za tako
°bsežno
področje sploh možno organizirati le vladno službo,
Sa
i so po zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
" 4/93) le-te ustanovljene predvsem za izvrševanje pravic in
dolžnosti Vlade oziroma za njene organizacijske, tehnične in
druge naloge (28. člen zakona o Vladi Republike Slovenije).
^a podlagi navedenih dejstev predlagatelj ocenjuje, da bi
'ako radikalen poseg v organizacijo in delovanje zaščite in
re
ševanja, kot ga predlaga državni zbor, povzročil daljšo
ne
učinkovitost tega sistema in bistven zastoj pri njegovem
0r
ganlziranju in operativnem delovanju, kar pa je glede na
Veliko ogroženost Republike Slovenije zaradi naravnih in dru9ih nesreč nesprejemljivo in škodljivo.
Predlagatelj ocenjuje, da trenutno ali v krajšem naslednjem
obdobju ni utemeljeno in smotrno izločiti zaščite in reševanja
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iz Ministrstva za obrambo niti ju ni možno organizirati brez
negativnih posledic kot vladno službo. V samem sistemu
zaščite in reševanja bo po končani reorganizaciji vključenih
okoli 100.000 državljanov. Izločitev Republiške uprave za zaščito in reševanje in upravno strokovnih nalog iz Ministrstva za
obrambo bi bistveno zmanjšala organizacijsko, operativno in
tehnično učinkovitost omenjenega sistema. Predlagatelj pa
meni, da je možna izločitev tega sistema iz Ministrstva za
obrambo v štirih do petih letih in njegova organizacija v pristojnosti samostojne vladne službe, kar bi ustrezalo trendom,
ki se pojavljajo pri razvoju civilne zaščite v svetu.
Dejstvo je, da je sedanji način organizacije zaščite in reševanja specifičen, pogojen pa z dosedanjim razvojem civilne
obrambe. V večini zahodnih držav se je civilna obramba
razvila v resorju notranjih zadev. Med drugim obsega tudi
civilno zaščito. V naši državi pa je sprejeta opredelitev, da
potrebe obrambnih sil pokrivamo z naslonitvijo na civilne
zmogljivosti. Zato morajo tudi priprave civilne obrambe ostati
v pristojnosti Ministrstva za obrambo, če želimo doseči čim
višjo usklajenost priprav vojaške in civilne obrambe in če ne
želimo občutno povečati stroškov za obrambo. V skladu
s političnimi opredelitvami v resoluciji o izhodiščih zasnove
nacionalne varnosti, s katero je predvidena osamosvojitev
zaščite in reševanja vključno s Civilno zaščito, pa je za to
potreben določen čas, da bi se lahko izvršile organizacijske,
tehnične in druge priprave brez negativnih posledic za sposobnost za operativno delovanje.
- Predlagatelj je proučil predlog iz 7. točke stališč in sklepov
državnega zbora in ugotovil, da v predlog zakona, ki ureja
organizacijo in delovna področja ministrstev in organov v njihovi sestavi, glede na vsebino zakona, ni mogoče vključiti
določb o lokacijski razmestitvi posameznih ministrstev oziroma organov v njihovi sestavi. Predlagatelj tudi pripominja,
da je že sedaj sedež Pristaniške uprave v Kopru, prav tako pa
je predvideno, da bo sedež Direkcije za rudna bogastva, ki se
ustanavlja s tem zakonom, v Velenju.
V predlogu zakona je predlagatelj opravil tudi nekatere redakcijske popravke.
II.
Pri organiziranju opravljanja inšpekcijskega nadzorstva na
področju jedrske varnosti izven Uprave Republike Slovenije
za jedrsko varnost je predlagatelj upošteval iste organizacijske in strokovne razloge, ki so narekovali funkcionalno organiziranost opravljanja inšpekcijskih nalog na vseh drugih
upravnih področjih (večja samostojnost in odgovornost
inšpektorjev, preprečevanje kompenzacije funkcij v posameznih organih, ki ima za posledico lahko tudi medsebojno kritje
neustreznega opravljanja nalog znotraj organa itd.). Načelo
funkcionalne organizacije inšpekcijskih organov je dosledno
uporabljen na vseh upravnih področjih v okviru posameznih
ministrstev. To pa je še posebno pomembno na tako občutljivem področju, kot je jedrska varnost, saj je prav zaradi specifičnosti nalog na tem področju nedopustno kopičenje funkcij
v enem organu oziroma koncentracija odgovornosti v eni
osebi. Taka organiziranost je v predlaganem zakonu predvidena tudi v primerih, ko upravne naloge na določenem upravnem področju opravlja en organ v sestavi ministrstva, inšpekcijske naloge na istem področju pa drug organ v sestavi
istega ministrstva. Enaka organiziranost velja tudi za vsa
delovna področja Ministrstva za okolje in prostor (npr. Uprava
Republike Slovenije za varstvo narave naj bi opravljala
upravne naloge na področju varstva okolja in na področju
voda, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor pa
inšpekcijske naloge na teh področjih).
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Amandmaji Vlade Republike Slovenije

Zato Vlada Republike Slovenije predlaga v sprejem državnemu zboru navedene amandmaje.

i.
K 3. členu

II.

V 3. členu se:
- prva alinea 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»- Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in
razvoj,«;
- druga alinea 9. točke črta;
- tretja alinea 9. točke spremeni tako, da se glasi:
»- Urad Republike Slovenije za prostorsko in okoljsko planiranje,«;
- prva alinea 12. točke spremeni tako, da se glasi:
»- Urad Republike Slovenije za šolstvo,«.

K3. členu
Prva alinea 7. točke 3. člena se črta.
K10. členu
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
okviru Ministrstva za notranje zadeve deluje Višja šola za
notranje zadeve, ki se lahko povezuje v Univerzo.«.
K 19<. členu

K 5. členu

Šesta alinea prvega odstavka 19. člena se črta.

V drugem odstavku 5. člena se beseda »Zavod« nadomesti
z besedo »Urad«.

OBRAZLOŽITEV

12. členu

Vlada Republike Slovenije vlaga navedene amandmaje, ki s o
vsebinsko povezani, ker po ponovni proučitvi meni, da ni
ustrezno, da je Višja šola za notranje zadeve organizirana kot
organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Iz predloga
zakona o upravi izhaja, da se organ v sestavi ustanovi za
posamezno ožje upravno področje ali za oprav Ijanje posameznih funkcij ministrstva, za opravljanje določenih organi"
zacijskih ali specializiranih strokovnih zadev z delovnega
področja ministrstva, za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov.

V 12. členu se: - črta tretji odstavek; - v četrtem odstavku
beseda »Zavod« nadomesti z besedo »Urad«; za besedilom
»opravlja strokovne« pa vstavi besedilo »in z njimi povezane
upravne«.
K 15. členu
V drugem odstavku 15. člena se beseda »Zavod« nadomesti
z besedo »Urad«.
K 20. členu
V 20. členu se - prvi alinei prvega odstavka črta; - v petem
odstavku besedilo »Zavod Republike Slovenije za šolstvo.«
nadomesti z besedilom »Urad Republike Slovenije za šolstvo.«.
K prehodnim in končnim določbam
Doda se nov 22. a člen, ki se glasi:
»Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije in Seizmološki zavod Republike Slovenije nadaljujeta s 1.1.1995 z delom
kot Zavod Republike Slovenije za meteorologijo, hidrologijo
in geofiziko po določbah zakona, ki ureja javne zavode.«.
K 23. členu
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Arhiv Republike Slovenije ima položaj upravne organizaci
je.«.
OBRAZLOŽITEV
Navedeni amandmaji so med seboj povezani in pomenijo
uskla ditev besedila predloga zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev s predlogom zakona o upravi.
V zakonu o upravi zavodi niso predvideni kot oblika upravne
organiza cije v sestavi ministrstev. Glede na to tudi s predlogom zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev
ni mogoče ustanavljati zavodov kot upravnih organizacij
v sestavi. Zato se mora spremeniti tudi status navedenih
organov, saj bi bilo brez dejavnosti, ki jih opravljata ta dva
organa onemogočeno izpolnjevanje obveznosti, ki jih imata
ministrstvi, v čigar sestavi sta navedena organa.
V skladu s stališčem, ki ga je državni zbor sprejel ob obravnavi
predloga zakona o upravi, pa sta kot strokovna zavoda iz
sestave Ministrstva za okolje in prostor izvzeta Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije in Seizmološki zavod Republike Slovenije, za katera je bila v predlogu zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev predvidena združitev
v enoten organ. Ta dva zavoda naj bi kot enoten Zavod
Republike Slovenije za meteorologijo, hidrologijo in geofiziko
po 1.1.1995 nadaljevala z delom kot javna zavoda.
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Osnovna dejavnost Višje šole za notranje zadeve je izobra
ževanje za pridobitev izobrazbe, kar pa ni temeljna dejav nos'
Ministrstva za notranje zadeve oziroma ni ožje upravno
področje ali posamezna funkcija ministrstva, niti specia''
zirana strokovna zadeve ali nadzorstvo nad izvajanjem zako-1
nov, kar naj bi bile po predlogu zakona o upravi dejav nos'
organa v sestavi. Morebitna organiziranost šole kot organa
v sestavi ministrstva bi onemogočila kakršnokoli organiziranost šole v okviru univerze, zlasti še ob upošte vanju zakona
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93). Glede na osnovn"
funkcijo Višje šole za notranje zadeve, to je usposabljanje i"
izobraževanje policistov in s tem povezanim opravljanje^
posebnih nalog, pa je potrebna takšna institucionalna pov08'
zanost z Ministrstvom za notranje zadeve, ki hkrati omogoc
tudi povezanost z Univerzo.
Zato Vlada Republike Slovenije predlaga državnemu zbor"
sprejem teh amandmajev.
III.
K 3. členu
V 5. točki 3. člena se spremeni naziv ministrstva tako, da se
glasi: »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;"'
K 8. členu
V 8. členu se - prvi odstavek spremeni tako, da se glas'_
»Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravi)"
zadeve, ki se nanašajo na kmetijstvo; na gozdarstvo; na živ"
stvo, vključno z živilsko predelavo in industrijo; na dopolnijn
dejavnosti na kmetijah; na veterinarstvo; na lovstvo in riD'
štvo; na kmetijska zemljišča, gozdove in gozdni prostor; n
gozdne rezervate; na prosto živeče divje živali; na trajnostn0
usmerjanje razvoja gozdnih ekosistemov in njihovo int '
gralno varstvo; na celostno urejanje in razvoj podeželja i
vasi; na usmerjanje državnih vlaganj v gozdove, podežels*
prostor in vas; na prehrano z vidika proizvodnih, predelova'
nih in oskrbnih možnosti ter potreb: na proizvodnjo zdra '
stveno neoporečnih kmetijskih in živinorejskih proizvodov <«
živil; na kakovost kmetijskih in živinorejskih proizvodov te
živil: na vzgojo kakovost nega lesa in drugih gozdnih dobri£
na sooblikovanje tržno- cenovne in zaščitne politike kmetu
skih, gozdnih in živil skih proizvodov ter politike na podrocj
oskrbljenosti z živili ter delovanja Direkcije za blagovn
poročevalk

'ezerve v delu, ki se nanaša na živila; na socialni položaj
»meta; na kmetijsko, gozdarsko, ribiško in drugo zadružništvo.
četrtem odstavku črta besedilo »izvajanje zadev v zvezi
Registracijo fitofarmacevtskih sredstev,«.
*6Prehodnim in končnim določbam Doda se nov 18. a člen, ki
glasi: »Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo nadaljuje
'delom z dnem uveljavitve tega zakona kot Ministrstvo za
■netijstvo, gozdarstvo in prehrano.«.
*27. členu
Tretja alinea 27. člena se spremeni tako, da se glasi: »°°ločba
11. alinee 32. člena in določbe 34 do 37. člena zakona
0
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93).
Obrazložitev
^Zakonom
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/
'3) ie bila iz naziva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarst vo in
Pohrano črtana beseda »prehrana«. Tako spreminjanje
^ziva je strokovno nesprejemljivo, poleg tega pa vnaša tudi
pasnosti glede pristojnosti nad proizvodnjo in predelavo
, Živilsko industrijo, prehransko bilanco, kakovostjo kmečkih pridelkov in živil itd.
J^etijska proizvodnja je neločljivo povezana s predelavo tako
. Pogledu načrtovanja sodobne intenzivne proizvodnje kot
."Jji kakovosti izdelkov, ki jih zahtevajo potrošniki. Zato mora
za ti dve dejavnosti pristojno eno ministr stvo, kar naj pove
? 'udi njegov naziv. Tudi v drugih državah je pristojno za ti
Je dejavnosti eno ministrstvo in je to povedano tudi v nazivu
l?9a ministrstva (npr. Nemčija, Italija, Velika Britanija, Irska,
*aiada, Španska, Portugal ska, Romunija, Malta).
L®1* Pojmoma »prehrana« se celovito uokvirja povezanost
Jietijske pridelave, predelave, skladiščenja in distribucije
nii,n ov in živilskih izdelkov z vidika proizvodnih ter oskrbMožnosti in potreb.
jtade na predlagano spremembo naziva ministrstva je predla
"Ha tudi sprememba opisa delovnega področja ministrstva.
4rt<anje besedila v četrtem odstavku je potrebno zato, ker ne
a6
za inšpekcijsko temveč za upravno pristojnost.
Vlada Republike Slovenije predlaga državnemu zboru,
Prejme te, med seboj povezane amandmaje.

as

IV.
* 3- členu
točka 3. člena se spremeni tako, da se glasi: »10. MinistrJ°
za pravosodje; v njegovi sestavi je: - Uprava Republike
0v
enije za izvrševanje kazenskih sankcij;«
*13. členu
,jj' 'len se spremeni tako, da se glasi: »Ministrstvo za pravome opravlja zadeve, ki se nanašajo na zakonodajo
Področja kazenskega prava, prava o prekrš kih, stvarnega,
."'igacijskega in dednega prava; na zakono dajo o sodnih
^stopkih; na organizacijsko zakonodajo s področja sodstva,
"avnega tožilstva, javnega pravobranil stva, odvetništva in

notariata ter izvrševanja kazenskih sankcij; na pripravo pobud
in osnutkov za sklepanje medna rodnih pogodb o sodelovanju na področju kazenskega in civilnega prava; na financiranje ter zagotavljanje kadrov skih, tehničnih in prostorskih
pogojev za poslovanje sodišč, državnih tožilstev in javnega
pravobranilstva; na usposab Ijanje kadrov za potrebe pravosodja in strokovne izpite; na mednarodno pravno pomoč; na
amnestijo in pomilostitve; na nadzor nad poslovanjem sodišč,
državnih tožilstev, javnega pravobranilstva, odvetništva in
notariata; na pravosodno statistiko; na informacijsko pravo;
na zaščito osebnih podatkov ter na inšpekcijsko nadzorstvo
v zvezi s tem.
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na
izvrševanje kazenskih sankcij; na organizacijo in vodenje
kazenskih poboljševalnih zavodov; na zagotavljanje finanč
nih, materialnih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za
delovanje kazensko poboljševalnih zavodov; na usposabljanje kadrov za potrebe izvrševanja kazenskih sankcij in na
_ uveljavljanje pravic in obveznosti oseb, ki jim je odvzeta
' prostost.«.
K 19. členu
V prvem odstavku 19. člena se doda nova alinea, ki se glasi:
»- Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje;«.
K 22. členu
V 22. členu se besedilo »Ministrstva za pravosodje,« nadome
sti z besedilom »Uprave Republike Slovenije za izvrševanje
kazenskih sankcij«.
OBRAZLOŽITEV
V času, ko je bil predlagani zakon že v parlamentarnem
postopku, se je pri preučevanju delovanja kazenskih poboljševalnih zavodov v okviru Ministrstva za pravosodje pokazalo,
da le-ti ne bi bili primerno organizirani kot notranje organizacijske enote tega ministrstva. V takem primeru bi namreč bilo
Ministrstvo za pravosodje neposredni izvrševalec kazenskih
sankcij in tudi prva stopnja v vseh zadevah, kjer se vodijo
upravni postopki za to področje. Taka ureditev bi predvsem
obremenila Vlado Republike Slovenije, ki bi v taki organiziranosti bila drugostopenjski organ za vse odločbe, ki bi jih
izdalo Ministrstvo za pravosodje na prvi stopnji, teh pa je zelo
veliko. Ob takem dejanskem stanju se pokaže kot najprimernejša rešitev organiziranost oziroma vzpostavitev posebne
uprave kot upravnega organa v sestavi Ministrstva za pravosodje, ki bi skrbela za izvrševanje kazenskih sankcij v celoti in
ki bi tudi vodila vse upravne postopke na prvi stopnji. Taka
organiziranost bi pomenila tudi racionalizacijo predvsem na
področju zagotavljanja materialnih pogojev za izvrševanje
kazenskih sankcij, saj bi bila na ta način predvsem združena
vsa sredstva za ta namen v okviru enega organa v okviru
Ministrstva za pravosodje. Pri tem gre tako za sredstva za
materialne izdatke kazenskih poboljševalnih zavodov, kot tudi
za sredstva za investicijsko vzdrževanje vseh zgradb za izvrševanje kazenskih sankcij. Enotna sistemizacija delovnih mest
v vseh službah za izvrševanje kazenskih sankcij bo tudi omogočila racionalnejšo zasedbo delovnih mest in tudi večjo
prožnost pri razporejanju delavcev na posamezna delovna
mesta in v posamezne delovne enote.
Zato Vlada Republike Slovenije predlaga državnemu zboru,
da sprejme navedene amandmaje, ki so med seboj povezani.

(
Predlog zakona o UPRAVI — EPA 293 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 74. seji, dne 16. marca
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O UPRAVI,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč
in sklepov 17. seje Državnega zbora Republike Slovenije
z dne 1/2-1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.
Hkrati je Vlada Republike Slovenije določila tudi besedilo

amandmajev v predlogu zakona o upravi, ki vam jih pošiljamo v prilogi.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.
f

P red log zakona o upravi
6. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Uprava kot del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji izvršuje
upravne naloge.

Javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državn®
uprave se lahko da, kadar se na ta način zagotovi bolj s"10'
trno in učinkovito opravljanje upravnih nalog.

2. člen

Kot javno pooblastilo ni mogoče poveriti zadev inšpekcU*
skega nadzorstva, razen posameznih dejanj in strokovnih <>e
tega nadzorstva.

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

Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih pooblas,i'
pravice in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon.

Uprava je pri svojem delu samostojna.
3. člen
Kadar uprava v mejah in na podlagi zakona odloča v upravnih
zadevah o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij, mora vsakomur zagotoviti enako pravno
varstvo njegovih pravic ali na zakonu temelječih interesov.
4. člen
Uradni jezik v upravi je slovenščina.
Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in
madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina
ali madžarščina. Na teh območjih uprava posluje, vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v slovenščini in v jeziku
narodne skupnosti, če stranka, ki živi na tem območju, uporablja italijanski oziroma madžarski jezik.
Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek tudi
v italijanščini oziroma madžarščini, mora biti tudi drugostopna odločba izdana v istem jeziku.
Osebo, ki ni državljan Republike Slovenije ali ki ne more
uporabljati uradnega jezika, mora upravni organ seznaniti
z gradivom in svojim delom v njenem jeziku in ji omogočiti, da
spremlja postopek po tolmaču.
5. člen
Naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva.
Za izvrševanje nalog ministrstva na posameznih področjih se
lahko z zakonom organizirajo upravni organi in upravne organizacije v sestavi ministrstva.
Za izvrševanje z zakonom določenih nalog uprave, ki zaradi
narave ali načina dela zahtevajo dekoncentrirano opravljanje,
se za posamezna območja organizirajo upravne enote.
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II. FUNKCIJE UPRAVE
7. člen
Uprava izvršuje zakone, druge predpise in akte Državne!!3
zbora, kakor tudi predpise in druge akte vlade.
Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka uprava iz^a?
upravne predpise, upravne in druge akte ter opravlja mate
alna dejanja.
Upravni predpisi morajo biti v skladu z ustavo in zakoni.
Upravni in drugi akti ter materialna dejanja uprave mow°
neposredno temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu.
8. člen
Uprava opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajani^
zakonov in drugih predpisov ter aktov, pri čemer ima poot>'
stila in dolžnosti, ki jih določa zakon.
9. člen
Uprava nadzoruje zakonitost dela organov lokalnih skupno5'1
V zadevah, ki jih je država prenesla na organe lokalnih sKw1
nosti, nadzoruje uprava tudi primernost in strokovnost nj''
vega dela.
10. člen
Uprava zagotavlja opravljanje javnih služb iz pristojnosti ^
blike.
1
Uprava opravlja naloge iz prejšnjega odstavka z neposred^J
,
izvajanjem dejavnosti iavnih služb (režijski obrati), z zago'3

poročevalec

'ianjem dejavnosti javnih služb preko javnih podjetij in javnih
zavodov, z dajanjem koncesij, z vlaganjem kapitala ter z dru9|mi ukrepi, ki omogočajo učinkovito in racionalno opravljale dejavnosti republiških javnih služb.

Upravne organizacije v sestavi

Uprava izvaja nadzor nad zakonitostjo dela javnih podjetij in
lavnih zavodov in instančni nadzor nad posamičnimi akti,
s
katerimi ti odločajo o pravicah in dolžnostih državljanov in
0r
9anizacij.

Upravne organizacije v sestavi so direkcije in agencije.

Oprava v skladu z zakonom opravlja strokovni nadzor nad
dejavnostjo javnih služb.
11. člen
Uprava pospešuje gospodarski, socialni, kulturni, ekološki in
Plošni družbeni razvoj s sprejemanjem ukrepov iz svoje
Pristojnosti ter s predlaganjem ukrepov vladi ter drugim prisojnim organom.

20. člen
Z zakonom se lahko izjemoma glede na naravo nalog določi,
da je direkcija ali agencija pravna oseba.
21. člen
■"1
Direkcija se ustanovi za opravljanje posameznih upravnih,
strokovnih, organizacijskih ter nadzornih nalog, ki zadevajo
dejavnosti javpih služb.

s

12. člen
Uprava za vlado pripravlja zakone, druge predpise in akte,
Poročila
in druga gradiva ter opravlja druge strokovne naloge,
kl
iih ji naloži vlada.
13. člen
Uprava po pooblastilu vlade opravlja strokovne in druge
naloge v zvezi z upravljanjem z nepremičninami in drugim
^emoženjem Republike Slovenije.

22. člen
Agencija se ustanovi za opravljanje razvojnih in pospeševalnih nalog države.
Režijski obrati

23. člen

Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki jih
neposredno izvaja uprava, se ustanovi režijski obrat. Režijski
obrat se ustanovi, kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske javne službe iz tehničnih ali ekonomskih
razlogov ni smotrno ustanoviti javnega podjetja. Režijski
obrat ima lahko položaj upravne organizacije v sestavi ministrstva ali pa se organizira kot notranja organizacijska enota
ministrstva oziroma organa v njegovi sestavi.
IV. VODENJE MINISTRSTEV

ORGANIZACIJA MINISTRSTEV
14. člen
Str
stva se ustanovijo z zakonom za posamezno upravno
dročje ali za več med seboj povezanih področij.

24. člen
Minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo.

DriH
TO

25. člen
15. člen
okviru ministrstva se ustanovijo upravni organi in upravne
9anizacije v sestavi.

r

26. člen

Upravni organi v sestavi
16. člen
fckt"1'

or9ani v sestavi

ministrstev so uprave, uradi in in-

j^akonom se lahko določi drugačen naziv upravneaa oraana
Ustavi.
17. člen
^Prava
se ustanovi za posamezno ožje upravno področje ali
a
opravljanje posameznih funkcij ministrstva.
18. člen
^ad se ustanovi za opravljanje določenih organizacijskih ali
Pecializiranih strokovnih in z njimi povezanih upravnih nalog
delovnega področja ministrstva.
19. člen
'nsPektorat se ustanovi za opravljanje nadzorstva nad izvajalem zakonov, drugih predpisov in aktov z delovnega
otročja ministrstva.
Poročevalec

Minister izdaja predpise in druge akte iz pristojnosti ministrstva in organov v njegovi sestavi ter opravlja druge naloge, ki
jih določa zakon ali drug predpis.

Za obravnavo strokovnih vprašanj iz delovnega področja
ministrstva lahko minister ustanovi strokovni svet kot svoj
strokovno-posvetovalni organ.
27. člen
V ministrstvu se lahko imenuje državni podsekretar. Državni
podsekretar vodi strokovno delo na posameznem ožjem
področju v ministrstvu.
Državni podsekretar je za svoje delo odgovoren ministru in
državnemu sekretarju.
Državnega podsekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra.
28. člen
V ministrstvu se lahko imenuje generalni sekretar. Generalni
sekretar neposredno pomaga ministru pri vodenju organa ter
zagotavlja usklajevanje in kontinuiteto dela.
Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren ministru.
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Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog
ministra.
Vodenje organov in organizacij v sestavi
29. člen
Upravo, urad, direkcijo in agencijo vodi direktor, inšpektorat
pa glavni inšpektor (v nadaljnjem besedilu: predstojnik).
Z zakonom se lahko določi za predstojnika upravnega organa
ali upravne organizacije v sestavi tudi drugačen naziv. „
30. člen
Predstojnik vodi in predstavlja upravni organ oziroma
upravno organizacijo v sestavi (v nadaljnjem besedilu: organ
v sestavi).
Pred državnim zborom in vlado predstavlja organ v sestavi
minister.
Predstojnik izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti organa v sestavi in opravlja druge naloge, ki jih
določa zakon ali drug predpis.

V upravni enoti se glede na obseg, naravo in način opravljanj®
upravnih nalog ter krajevne razmere in potrebe lahko organi'
zirajo izpostave za območje ene ali več lokalnih skupnosti35. člen
Upravno enoto vodi načelnik.
Načelnika upravne enote imenuje in razrešuje vlada na P'eo'
log ministra, pristojnega za upravo po predhodnem mnenju
občinskega sveta.
36. člen
Načelnik upravne enote predstavlja upravno enoto, izdaj'
odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, koordinirah
notranjih organizacijskih enot, zagotavlja opravljanje stroko'"1
nih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijski "
enotam, opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z dele1 1
vanjem upravne enote ter skrbi za sodelovanje z lokalni "
skupnostmi z območja upravne enote.
V upravnih zadevah iz pristojnosti upravne enote lahko odi""
čajo uslužbenci, ki vodijo notranje organizacijske enoj116
upravne enote, in drugi delavci upravne enote po pooblastil
načelnika upravne enote.

31. člen
Predstojnik je za svoje delo in za delo organa v sestavi
odgovoren ministru.
Predstojnika imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra.
V. TERITORIALNA ORGANIZACIJA UPRAVE
32. člen
Upravna enota se organizira za območje ene ali več lokalnih
skupnosti, tako da se zagotovi racionalno in učinkovito opravljanje z zakonom določenih nalog državne uprave.
Zakon lahko izjemoma določi za posamezno področje drugačno teritorialno organiziranost uprave, razmerja, pristojnosti in odgovornosti teritorialnih enot ter pooblastilo za odločanje na prvi stopnji v upravnih zadevah.
33. člen
Upravne enote odločajo na prvi stopnji v upravnih zadevah iz
državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne
zadeve ni drugače določeno.
Upravne enote opravljajo določene naloge iz pristojnosti
ministrstev v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti oziroma nadzorstvom nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela v zadevah iz državne
pristojnosti, ki so prenešene na lokalno skupnost.
Upravne enote opravljajo tudi druge upravne naloge iz
državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna
področja.
34. člen
V upravni enoti se organizirajo notranje organizacijske enote
za posamezna področja. Notranje organizacijske enote
upravne enote se določijo z aktom o organizaciji, ki ga izda na
predlog pristojnih ministrstev načelnik upravne enote
s soglasjem vlade.
Vodjo notranje organizacijske enote imenuje načelnik
upravne enote s soglasjem pristojnih ministrov.
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37. člen
Upravna enota opravlja zadeve iz svojega delovnega podro^i3
pod strokovnim vodstvom ministrstev, v katerih delovn"
področje sodijo posamezne zadeve.
38. člen
Za sodelovanje med upravno enoto in lokalnimi skupnost^
se ustanovi poseben sosvet načelnika upravne enote K"
posvetovalni organ načelnika upravne enote.
Člane sosveta izvolijo pristojni organi lokalnih skupnosti.
Sosvet obravnava vprašanja, ki se nanašajo na opravljanj
nalog upravne enote, ter daje načelniku upravne enote
nja in predloge.
39. člen
Ministrstvo, v katerega delovno področje sodijo zadeve, kil"1
opravlja upravna enota:
|(1
- daje upravnim enotam usmeritve, strokovne napoti5 drugo strokovno pomoč za izvrševanje nalog iz svoje pri ''
nosti,
j(
- daje upravnim enotam obvezna navodila za izvrševani
nalog iz svojega delovnega področja,
.. „
- skrbi, da se naloge v upravni enoti učinkovito in pravi|n
opravljajo,
J*
- spremlja organizacijo dela v upravni enoti oziro'
v ustrezni notranji organizacijski enoti, usposobljenost us'"1
bencev za opravljanje nalog in učinkovitost dela pri reševa"
upravnih zadev,
.j
- lahko naloži upravni enoti, da v mejah svoje pristojno1,1
opravi določene naloge ali sprejme določene ukrepe ter
o tem poroča.
Načelnik upravne enote mora ravnati v skladu z usmeritvajj.
strokovnimi napotki in obveznimi navodili ministrstva, prisI
nega za ustrezno področje.
40. člen
Ministrstvo, v katerega delovno področje sodijo zadeve,
opravlja upravna enota, opravlja nadzorstvo nad izvrševan)
.
nalog s svojega delovnega področja, ki jih izvršuje upra
enota.
poročev3^

(

. ^čelnik upravne enote mora redno poročati ustreznemu
"inistrstvu o izvrševanju nalog iz njegove pristojnosti, ki jih
kravlja upravna enota.

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

41. člen
^ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, ugo■ ®»i, da upravna enota ne izvršuje nalog iz pristojnosti ministri **a oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, mora na
"opozoriti načelnika upravne enote in mu naložiti, da zagori izvrševanje teh nalog oziroma da odpravi ugotovljene
^Pravilnosti v roku, ki mu ga določi.
načelnik upravne enote ne ravna v skladu z opozorilom
'^istrstva, lahko ministrstvo neposredno opravi posamezno
J?'°go iz pristojnosti upravne enote. Ministrstvo mora nepolno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti upravne
'Pote, če bi zaradi tega utegnile nastati škodljive posledice za
'"ljenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko oko16 a
li premoženje.
42. člen
k'niu ster, pristojen za upravo, predlaga vladi začetek postopka
J® 9otavljanje odgovornosti načelnika upravne enote in nje>°vo razrešite«, če ugotovi, da načelnik ne izvršuje svojih
a
'°9 oziroma jih ne izvršuje pravilno in pravočasno.
43. člen
^istrstvo, pristojno za določeno upravno področje, odloča
Pritožbi zoper odločbo ali drug posamični akt, ki ga je
"Pravnih zadevah na prvi stopnji izdala upravna enota.
A .
v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen
'9an v sestavi, odloča o pritožbi zoper odločbo ali drug
parnični akt, ki ga je na prvi stopnji izdala upravna enota,
9an v sestavi.
44. člen
s

^ Porih o pristojnosti med upravnimi enotami odloča vlada.
PsPorih o pristojnosti med notranjimi organizacijskimi enou ravne
Cn'
P mnenju
enote
odloča ministrstev.
načelnik upravne
po pred„rin
?nem
pristojnih
Če se enote
ministrstvo
ne
a ia z odločitvijo načelnika upravne enote, lahko zahteva,
0
spornem vprašanju odloči vlada.

48. člen
Ministrstva in drugi upravni organi morajo med seboj sodelovati v vseh skupnih vprašanjih.
Ministrstva ustanavljajo skupna delovna telesa v zadevah, ki
po svoji naravi zahtevajo sodelovanje več ministrstev.
Za obravnavo posameznih vprašanj oblikujejo ministrstva
skupne delovne skupine ali organizirajo druge oblike medsebojnega sodelovanja.
49. člen
Ministrstva morajo pri pripravljanju predpisov in drugih splošnih aktov medsebojno sodelovati oziroma si predhodno pridobiti mnenje drugih zainteresiranih ministrstev.
Če ministrstvo ne sprejme pomembnejših pripomb drugega
ministrstva, mora ob predložitvi predpisa ali drugega splošnega akta o tem obvestiti vlado.
50. člen
Kadar je z zakonom določeno, da izda izvršilni predpis posamezno ministrstvo v soglasju z drugim ministrstvom, pa med
njima ni doseženo soglasje, mora ministrstvo, ki je pooblaščeno za izdajo predpisa, o spornem vprašanju obvestiti vlado
in zahtevati, da odloči o spornem vprašanju.
Če se pri delu ministrstev pojavijo druga sporna vprašanja,
odloči o tem sporu vlada, ki da usmeritve za njihovo rešitev.
51. člen
Če posamezna naloga zadeva delovna področja dveh ali več
ministrstev, prevzame vodenje take naloge ministrstvo, v katerega delovno področje sodi naloga po pretežnosti, druga
ministrstva pa morajo pri tem sodelovati.
Če med ministrstvi ni doseženo soglasje, odloči o spornem
vprašanju vlada.
3. Razmerja v ministrstvih

'• Razmerja ministrstev
52. člen

'' "ozmerja do vlade
45. člen
'"'strstva se morajo ravnati po političnih usmeritvah vlade.
n Zahtevo

vlade morajo ministrstva proučiti določeno vpral8 ali opraviti določeno nalogo in ji o tem poročati.
46. člen

Hj.^strstva poročajo vladi o svojem delu, zlasti o stanju na
Pro°Vem delovnem področju, o izvrševanju zakonov, drugih
n Opisov in usmeritev vlade, o ukrepih, ki so jih sprejeli, ter
Mihovih učinkih.
47. člen
Ml •
v
lahko da e vladi
Prai,rstV0
i
predloge in pobude za urejanje
z ne
a
"lan
'
'
' 9ovega
delovnega področja, ki so v pristojnosti
" e ali državnega
zbora.
p

°foče valeč

Minister usmerja in nadzoruje delo organov v sestavi ministrstva, ki ga vodi.
Predstojnik mora ravnati v skladu z usmeritvami, obveznimi
navodili in nalogi ministra ter mu redno poročati o izvrševanju
nalog organa v sestavi in o vseh pomembnejših vprašanjih
z delovnega področja organa v sestavi.
Minister pri nadzorstvu dela organov v sestavi zahteva poročila in podatke o opravljanju njegovih nalog ter odloča
v upravnem postopku na drugi stopnji o pravnih sredstvih
zoper upravne akte, ki jih organ v sestavi izdaja na prvi
stopnji, če ni z zakonom določeno, da o teh pravnih sredstvih
odloča drug organ.
53. člen
Minister daje organu v sestavi obvezna navodila za delo ter
mu naloži, da v mejah svoje pristojnosti opravi določene
naloge ali sprejme določene ukrepe ter mu o tem poroča.
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Minister lahko naloži dvema ali več organom v sestavi, da
skupno opravijo določeno nalogo.
54. člen
Predstojnik organa v sestavi lahko zahteva, da minister zavzame stališče ali da mu da usmeritve za reševanje posameznih vprašanj z njegovega delovnega področja.
Predstojnik organa v sestavi daje ministru predloge in pobude
za urejanje vprašanj iz delovnega področja organa v sestavi,
ki so v pristojnosti ministrstva, vlade ali državnega zbora.
Predstojnik organa v sestavi predlaga ministru predpise iz
delovnega področja organa v sestavi, ki jih izdaja minister.
55. člen
Minister odloča o sporih o pristojnosti med organi v sestavi
ministrstva.
4. Razmerja do organov lokalnih skupnosti
56. člen
Ministrstva, vsako na svojem področju, pri opravljanju nadzorstva nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti
nadzorujejo zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih
izdajajo organi lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti
lokalnih skupnosti.
Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti,
ki je izdal akt, ki ni v skladu z ustavo in zakonom, in mu
predlagati ustrezne rešitve.
Če organ lokalne skupnosti ne uskladi svojega akta z ustavo
ali zakonom, mora ministrstvo predlagati vladi, da zahteva
začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa lokalne skupnosti z ustavo in zakonom.
57. člen
Pristojno ministrstvo mora opozoriti organ lokalne skupnosti,
ki nadzoruje delo uprave lokalne skupnosti, če ugotovi, da
uprava lokalne skupnosti ne ravna v skladu z zakonom in
drugim zakonitim predpisom, in mora predlagati ustrezne
ukrepe.
58. člen
Ministrstva, vsako na svojem področju, opravljajo nadzor nad
zakonitostjo posamičnih upravnih aktov organov lokalnih
skupnosti, kadar ti odločajo v upravnih zadevah iz državne
pristojnosti.
O pritožbi zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne
pristojnosti na prvi stopnji izdajajo organi lokalnih skupnosti,
odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje. Če je
v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen
organ v sestavi, odloča o pritožbah zoper odločbe iz tega
upravnega področja, organ v sestavi.

Pristojno ministrstvo si zagotavlja pregled nad delom organ°
lokalnih skupnosti pri izvrševanju nalog iz državne pristop
sti; v ta namen zahteva od organov lokalnih skupnosti P°J1
čila, obvestila, mnenja in podatke ter njihovo obvezno sod« '
vanje.
Ministrstva dajejo organom lokalnih skupnosti strokov"
pomoč.
60. člen
Če ministrstvo ugotovi, da organ lokalne skupnosti ne ij-J
šuje nalog iz državne pristojnosti, mora opozoriti
lokalne skupnosti in mu z odločbo naložiti, da zagotovi ifl"*
vanje teh nalog v roku, ki ga določi.
Če organ lokalne skupnosti nalog iz državne pristojnosti
nj
izvršuje pravilno in pravočasno, ga mora ministrstvo op02"
na ugotovljene nepravilnosti ter mu določiti način in fO*
njihovo odpravo.
V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
ministrstvo predlaga pristojnemu organu lokalne skup"
tudi ukrepe zoper odgovorno uradno osebo.
61. člen
Če organ lokalne skupnosti ne ravna v skladu z opozor'|fj
ministrstva, lahko ministrstvo na stroške lokalne skup"
neposredno opravi posamezno nalogo iz državne pristoji
ki bi jo moral opraviti organ lokalne skupnosti.
Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalo9°
pristojnosti organa lokalne skupnosti, če bi zaradi opu5'}
nalog utegnile nastati škodljive posledice za življe")® (
zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali Pre
ženje.
Če organ lokalne skupnosti kljub večkratnim opozorilo^
opravlja nalog iz državne pristojnosti, ki jih je po predhoi>n^
soglasju na lokalno skupnost prenesla država, ali čee
izvršuje pravilno in pravočasno, lahko ministrstvo P' . "
vladi, da začne postopek za odvzem prenošenih nalos
njihov prenos na upravno enoto.
5. Razmerja do izvajalcev javnih služb
62. člen
Ministrstva, vsako na svojem področju, nadzorujejo z8'
tost splošnih aktov, ki jih izdajajo izvajalci javnih služb,
rih ustanovitelj je Vlada Republike Slovenije.
Pristojno ministrstvo mora opozoriti pristojni organ izVi
javne službe, ki je izdal akt, ki ni v skladu z ustavo in zak°n
in mu predlagati ustrezne rešitve.
J
Če pristojni organ izvajalca javne službe ne uskladi 5 J,
aktov z ustavo in zakonom, mora ministrstvo predlaga"^ ji
da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodišč
oceno skladnosti splošnega akta z ustavo in zakonom63. člen

59. člen
V zadevah, ki jih na organe lokalnih skupnosti prenese
država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva iz prejšnjega odstavka lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
delovnih mest za te naloge ter daje obvezna navodila za
opravljanje nalog iz državne pristojnosti.
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Pristojno ministrstvo, vsako na svojem področju, . w.
nadzor nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov o'Q'3 i
izvajalca javne službe, s katerimi ti odločajo o pravic
dolžnostih državljanov in organizacij.
Če je zoper posamične akte, ki jih na prvi stopnji
'
izvajalci javnih služb, dovoljena pritožba na upravni OJL
odloča o pritožbi ministrstvo, pristojno za ustrezno 0
Če je v ministrstvu za določeno upravno področje ustan (Jj»
organ v sestavi, odloča o pritožbah zoper odločbe
upravnega področja, organ v sestavi.
porodef*'

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

- predpisov o evidencah o reševanju upravnih zadev,
- določb aktov, ki določajo pogoje za delovna mesta, na
katerih se opravljajo naloge v zvezi z reševanjem upravnih
zadev,
- predpisov o pisarniškem poslovanju,
- ukrepov pristojnih organov za izboljšanje dela pri reševanju
upravnih zadev.
71. člen

65. člen
Pravice, dolžnosti in pooblastila uprave pri opravljanju nadzorstva nad zakonitostjo dela izvajalcev javnih služb in strokovnega nadzora podrobneje določajo predpisi, ki urejajo
dejavnost javnih služb iz pristojnosti republike.
6. Nadzorstvo nad predpisi o upravnem postopku
66. člen
Ministrstva in drugi upravni organi, vsak v mejah svojega
delovnega področja, skrbijo za izvajanje zakona o splošnem
upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem
Postopku.
67. člen

V ministrstvu, pristojnem za upravo, opravljajo nadzorstvo
nad izvrševanjem predpisov o upravnem postopku delavci
s posebnimi pooblastili - upravni inšpektorji. Pri izvrševanju
nadzorstva sodelujejo upravni inšpektorji z ustreznimi ministrstvi.
Upravni inšpektor je samostojen pri opravljanju zadev
upravne inšpekcije.
Upravni inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo
pravne ali upravne smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega tri leta pri reševanju upravnih zadev.
72. člen
Upravni inšpektor ima pri opravljanju nadzorstva pravico in
dolžnost odrediti, da se nezakonitosti in druge nepravilnosti
ali pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga sam določi; v ta
namen uvede in vodi upravni postopek, izdaja upravne
odločbe in izreka druge ukrepe.

V upravnih organih lahko vodi upravni postopek in odloča
o upravnih zadevah samo uradna oseba, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za opravljanje teh zadev.

73. člen

Pooblastilo za odločanje o upravnih zadevah oziroma za
dejanja v postopku pred izdajo odločbe lahko izda minister
oziroma predstojnik uradni osebi tega organa, ki izpolnjuje
pogoje glede strokovne izobrazbe. Pooblastilo za odločanje
v
upravnih zadevah obsega tudi pooblastilo za dejanja
v postopku pred izdajo odločbe.

Če upravni inšpektor ugotovi, da opravlja dejanja oziroma
odloča v upravnem postopku uradna oseba upravnega
organa, ki nima pooblastila ali nima strokovne izobrazbe ali
preizkusa strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem
postopku, z odločbo odredi, da uradna oseba takoj preneha
z opravljanjem teh dejanj oziroma z odločanjem o upravnih
stvareh.

68. člen

Predstojnik upravnega organa mora v primerih iz prejšnjega
odstavka tega člena takoj zagotoviti, da druga uradna oseba,
ki izpolnjuje predpisane pogoje, prevzame opravljanje dejanj
oziroma odločanje v upravnem postopku.

Pooblastilo za dejanja v upravnem postopku se lahko da
uradni osebi upravnega organa, ki ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, za dejanja v upravnem postopku na prvi
stopnji v enostavnih upravnih zadevah pa tudi uradni osebi, ki
ima srednjo strokovno izobrazbo.
S predpisom ministrstva, pristojnega za upravo, se glede na
vrsto in zahtevnost ter druge značilnosti upravnih stvari
Podrobneje določi strokovna izobrazba, ki jo morajo imeti
uradne osebe upravnega organa za opravljanje dejanj
v upravnem postopku. S posebnim zakonom se določi način
Preizkusa strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem
Postopku.
69. člen
Upravni organi, ki odločajo v upravnem postopku, vodijo
enotno evidenco o upravnih zadevah.
Ministrstvo, pristojno za upravo, predpiše vsebino evidenc in
način spremljanja podatkov o reševanju upravnih zadev.
70. člen
Ministrstvo, pristojno za upravo, nadzoruje v upravnih organih zlasti izvajanje:
- reševanja upravnih stvari v predpisanih rokih,
- predpisov o strokovni izobrazbi uradnih oseb, ki odločajo
upravnih zadevah oziroma opravljajo dejanja v postopku
Pred izdajo odločbe,
~ določb predpisov glede izdajanja potrdil in drugih listin
o določenih dejstvih,
~ predpisov o stroških v upravnem postopku,

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka imata uradna oseba in
predstojnik upravnega organa pravico do ugovora v osmih
dneh. Ugovor ne zadrži izvršitve odločbe. O ugovoru odloči
minister, pristojen za upravo, najkasneje v 15 dneh od vložitve
ugovora.
74. člen
Če upravni inšpektor ugotovi, da uradna oseba upravnega
organa upravnih zadev ne rešuje v predpisanih rokih ali da
krši tiste določbe zakonov in drugih predpisov, ki lahko vplivajo na odločitev o stvari, določi rok za rešitev upravne
zadeve oziroma rok in način za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
75. člen
Upravni inšpektor predlaga uvedbo disciplinskega postopka
zoper uradno osebo upravnega organa, za katero ugotovi:
- da zahteva od strank, da si same priskrbijo podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen za
odločanje, ali kakšen drug državni organ ali nosilec javnih
pooblastil,
- da zahteva od strank predložitev dokazov, ki jih lahko
hitreje in laže priskrbi organ, ki vodi postopek,
- da zahteva od strank potrdila, ki jih organi niso dolžni
izdajati,
- da ponavlja kršitve iz prejšnjega člena.

v

Poročevalec

76. člen
Če upfovni inšpektor ugotovi težje kršitve predpisov o upravnem postopku in drugih predpisov, na podlagi katerih upravni
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organ odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih
strank, predlaga organu, ki je" pristojen za nadzorstvo nad
delom tega organa, da ukrepa v okviru svojih pooblastil.
77. člen
Če upravni inšpektor ugotovi, da nosilec javnih pooblastil
v zvezi z opravljanjem dejanj oziroma odločanjem v upravnem
postopku, ni sposoben opravljati poverjenih pooblastil oziroma da jih opravlja nevestno ali malomarno, predlaga ministrstvu, pristojnemu za ustrezno področje, da začne postopek
za odvzem poverjenih javnih pooblastil.
78. člen
Upravni inšpektor sestavi o opravljenem pregledu zapisnik in
ga v osmih dneh pošlje upravnemu organu, pri katerem je bil
opravljen pregled, in ministrstvu, pristojnemu za ustrezno
področje.

83. člen
Če ni s predpisi o posamezni inšpekciji drugače določeno,
mora imeti inšpektor visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet
let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.
Inšpektor mora opraviti strokovni izpit v roku enega leta od
dneva imenovanja za inšpektorja. Vsebino strokovnega izpit3
za posamezno inšpekcijo predpiše pristojni minister.
Inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne sme izdajati odloči)'
lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
84. člen
Inšpektor se razreši, če v predpisanem roku ne opravi strokovnega izpita iz prejšnjega člena.
Z dnem razrešitve preneha inšpektorju delovno razmerje.

79. člen

85. člen

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

Inšpektor ne sme, poleg del, ki niso združljiva z deli v državnem organu, opravljati samostojno osebno delo oziroma #
drugega delodajalca enakih ali podobnih del iz stroke, na
področju katere opravlja inšpekcijsko nadzorstvo.

O ugovoru na zapisnik odloči minister, pristojen za upravo,
najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je bil ugovor vložen.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljen upravni
spor.
80. člen
O izločitvi predstojnika organa v sestavi in uradnih oseb
v ministrstvu odloča minister.
O izločitvi uradne osebe v organu v sestavi odloča predstojnik
tega organa.
O izločitvi uradne osebe upravne enote odloča načelnik
upravne enote.
O izločitvi načelnika upravne enote odloča minister, pristojen
za upravo.
81. člen
Določbe 66. do 80. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
za organe lokalnih skupnosti, kadar ti odločajo v upravnem
postopku o zadevah iz državne pristojnosti.
Določbe 70. do 76. člena, 78. in 79. člena tega zakona se
smiselno uporabljajo tudi za organe lokalnih skupnosti, kadar
ti odločajo v upravnem postopku o zadevah iz pristojnosti
lokalnih skupnosti, in za izvajalce javnih služb iz pristojnosti
republike, kadar ti v upravnem postopku odločajo o pravicah
in dolžnostih državljanov in organizacij.
Določbe 77. do 79. člena in drugega odstavka 80. člena tega
zakona se smiselno uporabljajo tudi za nosilce javnih pooblastil.
VII. IZVRŠEVANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA
82. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo inšpektorji
kot delavci s posebnimi pooblastili.

Opravljanje del iz prejšnjega odstavka je hujša kršitev delo^'
nih obveznosti in dolžnosti, za katero se lahko izreče ukrep
prenehanja delovnega razmerja.
Inšpektor, ki je v disciplinskem postopku, ne sme do dokončnosti odločbe o disciplinskem ukrepu oziroma do pravnomočnosti odločbe sodišča, opravljati inšpekcijskega nadzorstva.
86. člen
Inšpektor mora varovati poslovno, uradno ali drugo tajnost,
s katero se seznani pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstv^
Dolžnost varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti tra|>
tudi po prenehanju delovnega razmerja inšpektorja.
Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave, sporoči'8
oziroma pritožbe.
Predstojnik upravnega organa lahko v utemeljenem primež
oziroma na zahtevo pristojnih organov s soglasjem ministf^
pristojnega za področje, na katerem je inšpektor izvedel z°
poslovno, uradno ali drugo tajnost, razreši inšpektorja varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti.
87. člen
Inšpektor samostojno opravlja zadeve inšpekcijskega nadzo'"
stva, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in od'er
druge ukrepe, za katere je pooblaščen. Posamezna dejani"
v postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih zadevah, zlas
ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za odločite'
lahko opravljajo tudi druge uradne osebe upravnega orga^
Uradne osebe iz prejšnjega odstavka ne morejo izdaj3
odločb in takih sklepov, s katerimi se onemogoči nadaP
postopek.
88. člen
Posamezna strokovna dela v inšpekcijskih zadevah (izvedel
sko delo, preizkusi itd.) lahko opravljajo specializirane organl6
zacije, zavodi ali posamezniki, kadar to ni v nasprotju z in' '
resi postopka.

Inšpektor ima trajen mandat.
Inšpektor je osebno odgovoren predstojniku upravnega
organa za opravljanje ali opustitev dejanj v inšpekcijskem
postopku.
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89. člen
Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva se iz*a
poročevalk

zuje s službeno izkaznico. Izkaznico izda predstojnik upravna organa.
Obrazec izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše minister, pristojen za upravo.

Pritožba zoper odločbo, ki jo izda inšpektor v primerih iz
prvega do tretjega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
95. člen

90. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor pravico pregledati prostore, objekte, naprave, predmete, blago
ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, podjetij,
zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov, zasliši stranke in priče v upravnem postopku, pregledati listine,
s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb, vzeti vzorce blaga
ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekc
ijskega nadzorstva.
91. člen
Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila ter brez
dovoljenja pravne osebe ali posameznika, katerega poslovale oziroma prostori, objekti in naprave so predmet inšpekcijskega
nadzorstva (v nadaljnjem besedilu: zavezanca) oziroma
n
iegove odgovorne osebe, ne glede na delovni čas, vstopiti
v
Prostore in objekte ter k napravam iz prejšnjega člena, če
2
zakonom ni drugače določeno.
^e mora inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
Pregledati posamezne prostore v stanovanju, v katerih zavezanec opravlja obrtno in drugo dovoljeno dejavnost, pa temu
zavezanec nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča.
92. člen
Zavezanec lahko prisostvuje opravljanju inšpekcijskega nadzorstva, razen v primeru, ko inšpektor oceni, da bi njegova
Prisotnost ovirala učinkovitost inšpekcijskega nadzorstva.
Svojo odločitev mora inšpektor v zapisniku o inšpekcijskem
Nadzorstvu posebej utemeljiti.

Zavezanec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje
inšpekcijskega nadzorstva.
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva naleti
na fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno pričakuje,
lahko zahteva pomoč policije.
96. člen
Inšpektor mora pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
ustrezno ukrepati, da se preprečijo škodljive posledice, ki bi
lahko nastale zaradi kršitve zakonov, drugih predpisov ali
aktov.
97. člen
Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in
druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na
njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.
VIII. PRAVNI AKTI
98. člen
Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega
zbora ter predpisov in aktov vlade izdajajo ministri pravilnike,
odredbe in navodila.
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe zakona, drugega predpisa ali akta za njegovo izvrševanje.
Z odredbo se določajo ukrepi, ki imajo splošen pomen.

93. člen
^e inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ter drug predpis ali drug akt, katerega
'zvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:
~~ odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti
v
roku, ki ga sam določi,
" predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma
v
skladu z zakonom izreči mandatno kazen,
prijaviti kazniva dejanja,
" predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
" odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je
Pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom.
94. člen
A
^e zavezanec v roku, ki ga določi inšpektor, ne odpravi
Ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor
z odločbo prepove opravljanje dejavnosti do odločitve pristojna organa.
[išpektor
začasno prepove opravljanje dejavnosti tudi, če je
10
Potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življejie
ali zdravje ljudi ali za nastanek škode v naravnem oziroma
?lv
ljenjskem okolju in na premoženju.
A
^e inšpektor ugotovi, da kljub izdanim odločbam zavezanec
Ponavlja
kršitve, lahko z odločbo začasno odvzame predmete
a
'i dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so
s
kršitvami nastali.
Vn Primeru iz prvega do tretjega odstavka tega člena mora
' Spektor nemudoma začeti postopek pred pristojnem or9anu.
Poročevalec

Z navodilom se za izvršitev posameznih določb zakona, drugega predpisa ali akta predpisuje način ravnanja.
99. člen
Pri odločanju o upravnih zadevah izdajajo ministri in predstojniki odločbe in sklepe.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
100. člen
S 1. 9. 1994 prevzame država od občin vse upravne naloge in
pristojnosti na področju geodetske službe, inšpekcij, kmetijstva, lovstva, ribištva, veterinarstva, varstva vojnih veteranov
in žrtev vojnega nasilja, notranjih zadev, obrambe in zaščite,
kakor tudi upravne zadeve, ki se nanašajo na vodno gospodarstvo, na urejanje prostora, razen priprave prostorskih planov občin, na posege v prostor, na varstvo naravne in kulturne dediščine in narave, na premoženjskopravne zadeve
v zvezi z nepremičninami, na graditev objektov, na izdajo
dovoljenj za opravljanje obrtnih, gostinskih in turističnih
dejavnosti, na zdravstveno varstvo v skladu s posebnim zakonom ter naloge obče uprave - upravnega nadzorstva.
Upravne naloge na področjih iz prejšnjega odstavka opravljajo upravne enote, razen nalog upravnega nadzorstva ter
nalog na področju obrambe in zaščite, ki jih opravljajo neposredno pristojni ministrstvi.
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za najem oziroma odkup prostorov in sredstev iz prejšnje?®
odstavka.

101. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se organizirajo upravne enote
za območja sedanjih občin in za območje mesta Ljubljana in
Obalne skupnosti.
Vlada Republike Slovenije lahko glede na krajevne razmere in
potrebe ter obseg upravnih nalog po posameznih upravnih
enotah spremeni območja iz prejšnjega odstavka, vendar ne
pred konstituiranju občin kot lokalnih skupnosti.
102. člen
Upravne enote oziroma ministrstva, v katerih delovno
področje sodijo naloge iz prvega odstavka 100. člena tega
zakona, prevzamejo hkrati tudi delavce občinskih upravnih
organov, ki so opravljali te naloge, ter ustrezen del administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev, kakor tudi
dokumentarno gradivo in nedokončane zadeve.
Upravne enote opravljajo delo v prostorih in s sredstvi, ki so
jih kot družbeno premoženje do tedaj uporabljali občinski
upravni organi za področja iz prvega odstavka 100. člena tega
zakona.
Sredstva iz prejšnjega odstavka preidejo v posest Republike
Slovenije po stanju na dan 31.12.1993. Medsebojne obveznosti v zvezi s prostori in sredstvi za delo se uredijo s pogodbo
med Republiko Slovenijo in občino. Če posamezna občina ne
sklene pogodbe, uredi vsa vprašanja glede medsebojnih
obveznosti Vlada Republike Slovenije s sklepom.
Vlada Republike Slovenije s svojim aktom določi enotno ceno

103. člen
2 dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati za republik®
upravne organe zakon o sistemu državne uprave in o Iz*"''
nem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravi*18
organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in
88), razen določb, ki se nanašajo na razmerja do občins^
upravnih organov (členi 246 do 253), ki prenehajo veljati z>
posamezno občino z dnem, ko se konstituirajo organi obči1n®1
kot lokalne skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja lokal "
samoupravo.
Za upravne organe posamezne občine prenehajo V#!'
določbe zakona iz prejšnjega odstavka z dnem, ko se kons"'
tuirajo organi občine kot lokalne skupnosti v skladu z za^
nom, ki ureja lokalno samoupravo.
104. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na razmerja do orga"^
lokalnih skupnosti, se začnejo uporabljati z dnem, ko j;
konstituirajo organi občine kot lokalne skupnosti v skU""
z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo.
105. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem li5'11
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITE V
Državni zbor Republike Slovenije je ob prvi obravnavi predloga zakona o upravi na 17. seji, dne 1. 2. 1994, predlog
zakona sprejel, hkrati pa sprejel tudi stališča in sklepe, ki naj
jin predlagatelj upošteva pri pripravi zakonskega predloga za
drugo obravnavo.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteval stališča in sklepe državnega zbora, vključno
z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
državnega zbora. Zaradi tega je besedilo predloga zakona za
drugo obravnavo spremenjeno oziroma dopolnjeno v naslednjem:
1. V skladu z 2. točko stališč in sklepov državnega zbora je
dodan nov člen, po katerem se kot posvetovalno telo načelnika upravne enote ustanovi sosvet. V upravni enoti se bodo
opravljale naloge, ki so sicer po svoji naravi državne, vendar
so zanje zainteresirane tudi lokalne skupnosti, naj bi sosvet
predstavljal povezavo med načelnikom upravne enote in
lokalnimi organi.
2. Glede na 3. točko stališč in sklepov državnega zbora v predlogu zakona ni več predviden zavod kot organizacijska oblika
upravnih organizacij v sestavi, pač pa je dopolnjena opredelitev urada kot upravnega organa v sestavi. Zaradi tega je
spremenjen 18. člen predloga zakona in izpuščena določba
prejšnjega 21. člena predloga zakona, kot je bil pripravljen za
prvo obravnavo.
Zakon o upravi ureja samo upravne organe in upravne organizacije v sestavi ministrstev, torej organe in organizacije, ki
opravljajo upravne naloge, ne more pa urejati drugih državnih
organov. Strokovni zavodi, ki so ustanovljeni izven državne
uprave, lahko samo na podlagi javnega pooblastila v skladu
z ustavo opravljajo posamezne upravne naloge, zaradi česar
pa seveda nimajo položaja upravnega organa in zato ne
morejo biti ustanovljeni z zakonom o upravi. Glede na to, da
ministrstva niso pravne osebe, prav tako seveda ne upravni
organi in organizacije v sestavi, samo izjemoma se lahko za
posamezni upravni organ z zakonom določi, da ima glede na
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naravo svojega dela lastnost pravne osebe. Tudi agendfi,}
direkcije so lahko upravne organizacije samo v primeru:6
opravljajo upravne naloge in da so kot take ustanovil
z ustreznim zakonom.
3. Predlagatelj je v skladu s 4. točko stališč in sklepov drft..
nega zbora in na podlagi mnenja Sekretariata za zakonoM
in pravne zadeve državnega zbora dopolnil 100. člen Pre°ff
0.
zakona, ki določa prevzem upravnih nalog z občin na dri3 a
Tako naj bi država prevzela vse upravne naloge W0' ž
področju kmetijstva, lovstva, ribištva in veterine, kakortu"' m
področju varstva naravne in kulturne dediščine ter narave■■
področju gozdarstva pa že velja nov zakon o gozdovih (Urfe
list RS, št. 30/93), ki je že določil upravne pristojnosti gle° ^
predvideno reorganizacijo uprave. Iz upravnih zadev
področju urejanja prostora je izvzeta priprava občinskih P.f.
storskih planov, ki je lokalna zadeva, ki zadeva samorePy „
valce občine in jo občina lahko ureja samostojno. V P °
zakona so določneje opredeljene tudi premoženjskop^5
zadeve, ki jih prevzame država. Gre za tiste premoženj . .
pravne pravne zadeve, ki se nanašajo na nepremit^0 ^
Katere upravne naloge in v kakšnem obsegu se opravljal j,
posameznem področju, določa področna zakonodaja6
zakonov za posamezno področje je zato razvidno, katert0
upravne naloge. Na posebej naštetih področjih bo .e
država prevzela vse upravne naloge (ki so opredeli106 2
v področnih zakonih). Za področje obrti je v predlogu za* 0
predvideno, da bo država že s tem zakonom prevzela s3. l3
tiste upravne naloge, ki se nanaša jo na izdajo dovoljen .3
opravljanje obrtnih dejavnosti. Za ostale upravne nalog6 ^
bo moral področni zakon določiti, ali gre za zadeve iz dria
aH lokalne pristojnosti.
Z zakonom o lokalni samoupravi so določene tiste natoQ6'L
jih lokalna skupnost opravlja kot lokalne zadeve za zadov°>^
vanje potreb svojih prebivalcev, vendar pri tem ne 9,e
upravne zadeve iz državne pristojnosti.
Zaradi uskladitve z drugimi zakoni, predvsem pa z zakon1^
o lokalni samoupravi, glede prevzema pristojnosti na P°
poročevalk

Veznih področjih je predviden kot datum prevzema upravnih
• "slog, ki jih sedaj opravljajo občine, na državo 1. september
'994.

'
5
,

I

V skladu s 5. točko stališč in sklepov državnega zbora in
"Penjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve državna zbora je spremenjena določba 102. člena predloga
*akona. V spremenjenem členu je sicer predvideno, da
pravne enote opravljajo delo (na podlagi prevzema državnih
Pristojnosti) v prostorih in s sredstvi, ki so jih do prevzema
"Porabljali občinski upravni organi, vendar pa je določeno, da
Se
medsebojne obveznosti glede teh prostorov in sredstev
"redijo s pogodbo med republiko in posamezno občino.
Zaradi
enotnega urejanja teh vprašanj ter zaradi ohranitve
Sr
*akega položaja vseh občin oziroma drugih lastnikov teh
Prostorov in sredstev je v predlogu zakona predvideno, da
"teda Republike Slovenije s svojim aktom določi enotno ceno
*8 odkup oziroma najem teh prostorov in sredstev.
5

Na podlagi 6. točke stališč in sklepov državnega zbora je
členu predloga zakona določeno, v katerih primerih mora
upravni organ osebam v upravnem postopku omogočiti, da
Opremljajo postopek po tolmaču.
6
- Glede na pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve državnega zbora (7. točka stališč in sklepov državnega
zbora)
je v 60. členu predloga zakona izrecno navedeno, da
la
hko pristojno ministrstvo naloži organu lokalne skupnosti

^"landmaji Vlade Republike Slovenije
V|
ada
n

Republike Slovenije vlaga k predlogu zakona o upravi
aslednji amandma:

^ Predlogu zakona o upravi naj se za 5. člen doda nov 5.
''len, ki se glasi:
"Upravni organi morajo varovati tajnost podatkov, ki so
*v zakonom ali z drugim predpisom določeni kot državna,
°jaška, uradna ali poslovna tajnost.
Minister s svojim aktom določi, kateri podatki z delovnega
Področja ministrstva in upravnih organov ter upravnih organi*acij v njegovi sestavi pomenijo državno, vojaško, uradno ali
Poslovno tajnost, stopnjo tajnosti teh podatkov ter ukrepe in
Postopek za njihovo zavarovanje.«
Obrazložitev
^'ada Republike Slovenije predlaga navedeni amandma, ker
"}8ni, da je v zvezi z varovanjem tajnosti podatkov potrebna
sistemska ureditev za vse upravne organe, čeprav posamezni
Predpisi
že urejajo obveznost varovanja tajnosti podatkov.
p
oleg splošne obveznosti varovanja tajnosti podatkov je
s
Predlagano dopolnitvijo tudi določeno, da minister, ki je
Odgovoren za celotno področje, ki ga vodi, predpiše, katere
Podatke z delovnega področja celotnega ministrstva je
Potrebno varovati, način njihovega zavarovanja in stopnjo
Mihovega varovanja. Šele taka ureditev je lahko tudi podlaga
*a uveljavljanje odgovornosti delavcev v zvezi z varovanjem
'ajnosti podatkov.
*ato Vlada Republike Slovenije predlaga državnemu zboru,
sprejme navedeni amandma.
K 35. členu
v
35. členu se v drugem odstavku črta besedilo »po predhodne
m mnenju občinskega sveta«.
obrazložitev
^Pravne enote se v skladu s predlogom zakona organizira za
območje ene ali več lokalnih skupnosti. Po zakonu o lokalni
samoupravi ima vsaka občina kot lokalna skupnost svoj
občinski svet. Po določbi 35. člena zakona o upravi, kot je
Predviden na podlagi stališč in sklepov državnega zbora, bi
Tiorali občinski sveti vseh lokalnih skupnosti, na območju
katerih je organizirana upravna enota, dati predhodno mnePoročevalec

izpolnitev nalog z odločbo.
Prav tako v skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve državnega zbora je predlagatelj dopolnil prvi
odstavek 103. člena predloga zakona z besedilom, ki določa,
da določbe zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, ki se nanašajo na razmerja do občinskih upravnih organov, prenehajo veljati za posamezno občino z dnem, ko se
konstituirajo organi občine kot lokalne skupnosti.
7. Predlagatelj je proučil pripombo Komisije za politični
sistem državnega sveta (8. točka stališč in sklepov državnega
zbora) in spremenil prvi odstavek 33. člena predloga zakona
tako, da se upravna enota lahko organizira za območje ene ali
več lokalnih skupnosti.
V skladu s pripombo Komisije za politični sistem državnega
sveta naj bi bila v zakonu določena pristojnost občinskega
sveta dajati mnenje k imenovanju predstojnikov republiških
upravnih organov. Predstojnika upravnega organa imenuje in
razrešuje vlada na predlog pristojnega ministra; ker gre za
upravni organ v sestavi posameznega ministrstva, predlagatelj meni, da take pristojnosti vseh občinskih svetov ni
mogoče predvideti. Vendar pa je predlagatelj smiselno upo• števal pripombo navedene komisije in spremenil drugi odstavek 36. člena tako, da zainteresirani občinski svet daje predhodno mnenje k imenovanju načelnika upravne enote.
nje. Glede na to, da bodo lokalne skupnosti znotraj upravne
enote različno oblikovane in bodo tudi njihovi občinski sveti
zastopali različne interese, bo težko uskladiti in upoštevati
njihova mnenja in bodo nastale težave pri imenovanju načelnika posamezne upravne enote.
Da ne bi prihajalo do zapletov pri imenovanju posameznih
načelnikov, zlasti v upravni enoti, na področju katere bo
oblikovano več lokalnih skupnosti, Vlada Republike Slovenije
predlaga državnemu zboru v sprejem navedeni amandma.
K 102. členu
102. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravne enote oziroma ministrstva, v katerih delovno
področje sodijo naloge iz prvega odstavka 100. člena tega
zakona, prevzemajo hkrati tudi delavce občinskih upravnih
organov, ki so opravljali te naloge, ter ustrezen del administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev, kakor tudi
dokumentarno gradivo in nedokončane zadeve.
Prostori in sredstva, ki so jih kot družbeno premoženje do
tedaj uporabljali občinski upravni organi, ki so opravljali
naloge iz prvega odstavka 100. člena, postanejo državna last
po stanju na dan 31. 12. 1993.
Vpis pravic na nepremičninah iz prejšnjega odstavka se izvrši
na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije«.
OBRAZLOŽITEV
Po predlogu zakona prehajajo na večini upravnih področij
v državno pristojnost naloge, ki jih sedaj opravljajo občine kot
del državne uprave. Prenos državnih pristojnosti naj bi zahteval le sistemske premike v javni porabi - v financiranju države
in lokalnih skupnosti. Že sedaj se je namreč opravljanje
upravnih nalog financiralo iz proračunov, iz katerih so bila
zagotovljena tudi sredstva za prostore in opremo, s katero
razpolagajo posamezne občine. Gre torej za družbeno premoženje, za katerega je velik del prispeval tudi republiški proračun, iz katerega so bila posameznim občinam zagotovljena
dodatna sredstva za njihove proračune. Določba, po kateri bi
morala država sklepati pogodbe za najem ali odkup posameznih prostorov in opreme, bi torej pomenila, da bo država za
iste prostore in opremo plačala dvakrat.
Država bi bila s predlagano rešitvijo tako v veliko težjem
položaju, saj mora po eni str ini zagotoviti opravljanje vseh
državnih nalog, po drugi strani pa bi morala zagotoviti večja
sredstva, kot so potrebna za >inkovito opravljanje takih
nalog. Zato Vlada Republike Avenije predlaga državnemu
zboru, da sprejme navedeni c.inandma.
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Predlog zakona o OBRAMBI — EPA 334 — DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 74. seji, dne 16. marca
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O OBRAMBI,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč
in sklepov 12. seje Državnega zbora Republike Slovenije
z dne 26/10-1993 in 187. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Janez JANŠA, minister za obrambo,
- Franci ŽNIDARŠIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo,
- Miran BOGATAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za obrambo.

Predlog zakona o obrambi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona))
(1) Ta zakon ureja vrsto, organizacijo in obseg obrambe
države.
2. člen
(namen obrambe)
(1) Temeljni namen obrambe je odvračanje napada na državo
ter obramba neodvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti države.
3. člen
(obrambni sistem)
(1) Obrambo države sestavljata vojaška in civilna obramba
(2) Vojaško obrambo izvajajo obrambne sile, ki jih sestavljata
Slovenska vojska in Narodna zaščita kot posebej organiziran
del obrambnih sil.
(3) Civilna obramba obsega ukrepe državnih organov in organov lokalnih skupnosti za delovanje v vojni, gospodarsko in
psihološko obrambo ter druge nevojaške oblike obrambe, ki
jih izvajajo državljani, lokalne skupnosti, državni organi,
podjetja, zavodi in druge organizacije.
(4) Vojaška in civilna obramba države tvorita celoto.
(5) Obrambne zadeve so v državni pristojnosti.
4. člen
(spoštovanje mednarodnega vojnega prava)
(1) Vse oblike vojaške in civilne obrambe temeljijo in se
izvajajo v skladu z načeli mednarodnega vojnega prava oziroma sprejetimi mednarodnimi obveznostmi.
»
5. člen
(pomen pojmov)
(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Vojaška obramba je obramba države z orožjem in drugimi
vojaškimi sredstvi, izvajajo pa jo obrambne sile.
2. Civilna obramba je celota ukrepov in dejavnosti državnih
organov, lokalnih skupnosti, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter državljanov, s katerimi se z nevojaškimi sredstvi in
načini podpira in dopolnjuje vojaška obramba države, zagotavlja delovanje oblasti ter preskrba, zaščita in preživetje
nrphi\/alct\/a \/ l/rtinom etortin
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3. Zaščita in reševanje je sistem, ki obsega varstvo ljudi, živali'r
premoženja in okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami t®
pred nevarnostmi v izrednem in vojnem stanju.
4. Izredno stanje se razglasi, kadar velika ali splošna nevarnost ogroža obstoj države. Izredno stanje se lahko razglasi,
grozi povečana nevarnost napada na državo oziroma nastal
neposredna vojna nevarnost.
5. Vojno stanje se razglasi ob neposrednem napadu na11
državo. Vojaški napad na katerikoli del države in s kakršnin
koli vojaškimi sredstvi in načini se šteje za napad na celo
državo.
6. Ukrepi za pripravljenost so celota organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in drugih ukrepov ter aktivnosti s katerimise
zagotovi načrtno, pravočasno in organizirano povečanje P"'
pravljenosti za obrambo države in organiziran prehod v vojn"
stanje.
7. Obrambne sile so organizirane formacijske in druge
kadrovske sestave namenjene za izvajanje vojaške obramb
države, ki so pod enotnim poveljstvom, z enotnimi oznakam1
pripadnosti Slovenski vojski in, ki odkrito nosijo orožje.
8. Stalna sestava vojske je formacija, ki jo sestavljajo poklic"11
pripadniki vojske.
9. Mirnodobna sestava vojske je formacija, ki jo sestavljaj"
poklicni pripadniki vojske, vojaški obvezniki na služenju voja;
škega roka in pripadniki rezervne sestave kadar so vpoklican1
v vojaško službo.
10. Vojna sestava vojske je formacija, ki jo sestavljajo pripad'
niki stalne sestave, vojaški obvezniki na služenju vojaškeg03
roka in pripadniki rezervne sestave, ki so razporejeni v vojn
sestavo vojske.
11. Rezervna sestava so vsi vojaški obvezniki, ki niso pripad'
niki mirnodobne sestave vojske in niso razporejeni v vojn"3
sestavo, v Civilno zaščito, na delovno dolžnost ozirom
v organe za notranje zadeve ali ne opravljajo drugih dolžnost'
pri obrambi države oziroma zaščiti in reševanju v sklad"
z zakonom.
12. Formacija je seznam funkcionalnih in kadrovskih dolžn?'
sti, pogojev za njihovo opravljanje ter potrebnih materialnih
sredstev in opreme za vojaško poveljstvo, enoto ali zavo®
v stalni, mirnodobni in vojni sestavi.
13. Vojaška služba je opravljanje vojaških in drugih del v voja;
ških poveljstvih, enotah in zavodih ter drugih sestavah, jf[1
sestavljajo obrambne sile in na določenih delovnih mesti'
v Ministrstvu za obrambo (v nadaljnem besedilu: ministrstvo)'
14. Vojaška oseba je oseba, ki opravlja vojaško službo.
poročevalk

15. Upravne zveze so posebej organiziran sistem zvez za
vodenje obrambe, ki povezuje državne organe, podjetja,
zavode in druge organizacije, katerih dejavnost je posebnega
pomena za obrambo, ter državne organe in Slovensko vojsko.
16. Obrambne priprave so celota organizacijskih, kadrovskih,
tehničnih in drugih ukrepov ter dejavnosti za zagotovitev
potrebne pripravljenosti vojaške in civilne obrambe ter za
njuno izvajanje.
17. Vodja priprav civilne obrambe je predstojnik državnega
organa, poslovodni organ podjetja, zavoda ali druge organizacije katere dejavnost je posebnega pomena za obrambo,
oziroma drugega podjetja, zavoda ali organizacije, ki je
dolžna opravljati proizvodnjo ali storitve v vojnem stanju,
župan oziroma predsednik pokrajine.
•I. DOLŽNOSTI IN PRAVICE DRŽAVLJANOV PRI OBRAMBI
DRŽAVE
6. člen
(vrste obrambnih dolžnosti)

10. člen
(delovna dolžnost)
(1) Delovno dolžnost izvajajo državljani, ki so stari najmanj 18
in ne več kot 63 (moški) oziroma 55 let (ženske) in so zdravstveno sposobni za delo.
(2) Med izvajanjem delovne dolžnosti delavci nimajo pravice
do stavke.
(3) Vlada podrobneje uredi izvajanje delovne dolžnosti.
11. člen
(materialna dolžnost)
(1) Državljan, ki je zavezan materialni dolžnosti, ima pravico
do nadomestila za uporabo sredstev, ki jih je predal za
obrambne potrebe.
(2) Materialna dolžnost se lahko naloži tudi pravnim osebam,
razen za sredstva in opremo, ki je namenjena zaščiti in reševanju, zdravstvenemu varstvu ter delovanju organov za notranje
zadeve.

(1) Pri obrambi države imajo državljani v skladu z ustavo
naslednje dolžnosti:
~ vojaško dolžnost, ki jo uresničujejo v Slovenski vojski,
Narodni zaščiti in enotah za zveze;
- delovno dolžnost, ki jo uresničujejo z opravljanjem del, ki
s
o nujna za oskrbo Slovenske vojske, prebivalstva, delovanje
državnih organov, organov lokalnih skupnosti in druge
obrambne potrebe;
~ materialno dolžnost, ki jo uresničujejo z dajanjem vozil,
Strojev, objektov in drugih sredstev za obrambne sile, državne
organe ter druge obrambne potrebe.

(3) Za materialno dolžnost se šteje tudi začasna uporaba
zemljišč ali objektov na katerih se izvaja mobilizacija vojske
ali vojaške vaje.

(2) Državljan, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti,
sodeluje pri obrambi države tako, da nadomestno civilno
službo praviloma opravi v Civilni zaščiti ali reševalnih službah
oziroma se usposobi za zaščito in reševanje ter te dolžnosti
opravlja tudi v vojni.

12. člen
(razporejanje)

7. člen
(pravica do samoobrambe)

(4) Vlada določi vrsto sredstev in opreme, za katero pristojna
organizacijska enota Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem
besedilu; upravni organ, pristojen za obrambne zadeve),
lahko naloži materialno dolžnost, višino nadomestila za uporabo ter način ugotavljanja in izplačevanja škode.

(1) K opravljanju vojaške in delovne dolžnosti državljane razporedi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.
(2) Državljan, ki je razporejen k opravljanju vojaške dolžnosti,
ne more biti razporejen na drugo dolžnost.

(1) Državljani imajo v vojnem stanju pravico, da se samoorganizirajo in vključijo v obrambo države.

(3) Državljan, ki je razporejen na delovno dolžnost ali v Civilno
zaščito, oziroma, ki opravlja operativne dolžnosti v službah za
zaščito in reševanje, praviloma ne more biti razporejen na
vojaško dolžnost.

(2) Državljani iz prejšnjega odstavka so se dolžni podrediti
najbližjemu vodstvu Narodne zaščite oziroma vojaškemu
Poveljstvu ali enoti, do tedaj pa zagotovi enotno poveljevanje,
nošenje oznake pripadnosti slovenski vojski, odkrito nošenje
orožja in spoštovanje mednarodnega vojnega in humanitarnega prava.

(4) Vlada podrobneje predpiše kriterije za razporejanje na
obrambne dolžnosti.
13. člen
(dolžnost usposabljanja)

(3) Za državljane iz prvega odstavka tega člena smiselno
veljajo določbe kot jih ta zakon določa za pravice in dolžnosti
vojaških oseb.
8. člen
(vojaška dolžnost)
(1) Vojaško dolžnost ureja poseben zakon.
(2) Narodna zaščita se organizira in pripravlja v miru, mobilizira in uporablja pa v vojnem ali izrednem stanju, če tako
odloči Državni zbor.
9. člen
(izvrševanje delovne materialne dolžnosti)
(1) Delovna dolžnost se izvršuje v vojnem stanju ali v izrednem
stanju, če tako odloči Državni zbor.
(2) Materialna dolžnost se izvršuje v vojnem ali v izrednam
stanju, če tako določi Državni zbor, v miru pa le zaradi
pregledov in vaj.
poročevalec

(1) Državljan, ki je razporejen na vojaško ali delovno dolžnost,
se je dolžan usposabljati za opravljanje te dolžnosti v skladu
s predpisi.
14. člen
(dolžnost varovanja skrivnosti)
(1) Državljan, ki se seznani pri opravljanju obrambnih dolžnosti z državno, vojaško, uradno ali poslovno skrivnostjo, jo je
dolžan varovati v skladu s predpisi.
15. člen
(dolžnost zglasitve)
(1) Državljan, ki je zavezan vojaški, delovni ali materialni
dolžnosti, se je dolžan zglasiti na določenem kraju in ob
določenem času, oziroma dostaviti materialno sredstvo, na
podlagi poziva pristojnega organa.
(2) Če se vpoklicani ne odzove na poziv in ne opraviči svojega
izostanka, lahko upravni organ, ki je izdal poziv, izda nalog,
da ga privede policija.
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16. člen
(omejitev prostega giban]a)
(1) Poveljnik pokrajine ali območja, oziroma poveljnik brigade
ali višji starešina, v vojnem stanju lahko praviloma v sporazumu s pristojnim organom za notranje zadeve prepove prosto gibanje prebivalcev na območju, kjer potekajo boji.
(2) Omenitev iz prejšnjega odstavka sme trajati le toliko časa,
kolikor je to nujno potrebno.
17. člen
(varstvo pri opravljanju obrambnih dolžnosti)
(1) Poškodba ali bolezen, ki nastane pri opravljanju delovne
ali materialne dolžnosti, se šteje kakor poškodba pri delu ali
poklicna bolezen. Državljan, ki se pri opravljanju vojaške
dolžnosti poškoduje ali zboli, ima pravice po posebnih predpisih.
(2) Za poškodbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi
poškodba, ki jo je utrpel državljan na poti z doma ali delovnega mesta na zbirališče oziroma pri povratku po običajni
poti do doma ali delovnega mesta.
(3) Družinski člani državljana, ki je izgubil življenje pri opravljanju obrambnih dolžnosti, imajo po njem pravico do pokojnine, ter pravico do povračila stroškov prevoza in pogrebnih
storitev, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju oziroma zdravstvenem zavarovanju.
(4) Osnova za odmero pravic po tem členu je povprečna
mesečna plača na zaposlenega delavca v državi v zadnjem
mesecu pred nastankom poškodbe, če je to za državljana
ugodneje.
(5) Stroške za zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje in pravice iz prejšnjih odstavkov tega člena krije država,
če državljan ni zavarovan na drugi podlagi.
18. člen
(telesna okvara)
(1) Državljan, ki se je v miru pri opravljanju obrambnih dolžnosti poškodoval brez svoje krivde tako, da je njegov organizem
okvarjen najmanj za 20% po predpisih o vojnih invalidih, ima
pravico do enkratne denarne pomoči.
(2) Do enkratne denarne pomoči po prejšnjem odstavku je
upravičen državljan tudi v primeru, kadar je njegov organizem
okvarjen najmanj za 20% zaradi bolezni, ki je nastala ali se
poslabšala neposredno zaradi opravljanja obrambnih dolžnosti.
(3) Do enkratne denarne pomoči iz prvega odstavka tega
člena so upravičeni tudi družinski člani državljana, ki je pri
opravljanju obrambnih dolžnosti izgubil življenje.

(4) Minister za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister)
predpiše postopek za ugotavljanje škode in izplačilo odškodnine iz drugega odstavka tega člena.
20. člen
(zbiranje in varstvo osebnih podatkov)
(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, zbira, obdeluje, uporablja in hrani naslednje osebne podatke:
1. o državljanih, ki bodo v tekočem letu dopolnili sedemnajst
let starotni, podatke o enotni matični številki, o imenu in
priimku, datumu in kraju rojstva, stalnem in začasnem prebivališču, zdravstvenem stanju, družinskem stanju, šolski izobrazbi, zaposlitvi in poklicu, vojaško strokovni usposobljenosti in znanjih pomembnih za vojaške dolžnosti, zato, da se
ugotovi njihova sposobnost za vojaško službo, izvajanje vojaške dolžnosti ter jim določi razpored v obrambnih silah;
2. o državljanih, ki želijo delati v stalni sestavi Slovenske
vojske ali poklicno opravljajo delo na obrambnem področju,
poleg podatkov iz prejšnje točke, še podatke o predkaznovanosti v skladu z zakonom o delavcih v državni upravi, da se
zagotovi izvrševanje njihovih pravic in dolžnosti v skladu
s tem zakonom;
3. o državljanih, ki vodijo priprave civilne obrambe o imenu in
priimku, rojstvu in podatke o zaposlitvi ter prebivališču zato,
da se zagotovi ažurnost priprav civilne obrambe;
4. o družinskih članih pripadnikov Slovenske vojske in enot za
zveze podatke o imenu in priimku, rojstvu, prebivališču in
zaposlitvi zaradi izplačila preskrbnin v vojnem stanju;
5. o osebah, ki jih na zahtevo organov, podjetij, zavodov in
drugih organizacij, razporedi na delovno dolžnost, o imenu in
priimku, rojstvu, prebivališču in delovnem mestu oziroma
dolžnosti na katero so razporejene, zato, da zagotovi ažurnost
priprav za izvajanje delovne dolžnosti;
6. o vrsti, zmogljivostih, stanju transportnih in drugih sredstev
ter o imenu in priimku ter prebivališču lastnikov in uporabnjkov ter sredstev oziroma zemljišč in objektov, zaradi popolnitve obrambnih sil ter drugih obrambnih potreb.
(2) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, vodi
v skladu s prejšnjim odstavkom zbirke osebnih podatkov
o vojaških obveznikih, pripadnikih Slovenske vojske in štipendistih, pripadnikih Narodne zaščite, vodjih priprav civilne
obrambe, upravičencih do preskrbnin in razporejenih na
delovno dolžnost.
(3) Upravni organ iz prejšnjega odstavka je odgovoren za
varstvo osebnih podatkov iz prvega odstavka tega člena
v skladu z zakonom.
21. člen
(posredovanje osebnih podatkov)

(4) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne more
biti nižja od dvanajstih zajamčenih plač, ter postopek za
uveljavljanje pravic iz 17. člena tega zakona in tega člena.

(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, lahko
osebne podatke iz prejšnjega člena posreduje:

19. člen
(odškodninska odgovornost)

1. vojaškemu poveljstvu, enoti ali zavodu ter organu v katerega je državljan razporejen na podlagi vojaške dolžnosti,
oziroma službi pristojni za izplačilo preskrbnin;

(1) Državljan, ki je pri opravljanju obrambnih dolžnosti utrpel
škodo, ima pravico do njenega povračila po splošnih predpisih.

2. organu, podjetju, zavodu in drugi organizaciji kamor je
državljan razporejen na podlagi delovne dolžnosti;

(2) Državljan ali pravna oseba imata pravico do povračila
dejanske škode, ki sta jo je utrpela zaradi vojaških vaj.

3. vojaškemu poveljstvu, enoti ali zavodu, organu, podjetju,
zavodu in drugi organizaciji v katero je razporejeno transportno ali drugo sredstvo, zemljišče ali objekt na podlagi
materialne dolžnosti.

(3) Državljan, ki je med izvajanjem obrambnih dolžnosti ali
v zvezi z njimi, povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti
škodo, odgovarja po predpisih, ki urejajo odškodninsko
odgovornost delavcev v državni upravi.
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(2) Vojaško poveljstvo, enota ali zavod, organ, podjetje, zavod
in druga organizacija ter služba iz prejšnjega odstavka je
odgovorna v skladu z zakonom za varstvo osebnih podatkov,
poročevalec

'jih je sprejela od upravnega organa, pristojnega za
®'ambne zadeve.
22. člen
(zbiranje osebnih podatkov in pravica do vpogleda)
Organi in službe, ki zbirajo osebne podatke iz 20. člena
J0* zakona, so jih dolžni dati na razpolago upravnemu
^lanu, pristojnemu za obrambne zadeve, na njegovo zah-

(4) O mobilizaciji državnih organov in drugih izvajalcev civilne
obrambe ter Civilne zaščite odloča Vlada. O preverjanju mobilizacijske pripravljenosti odloča minister.
(5) Ministrstvo skrbi za usklajenost mobilizacijskih priprav ter
prenos povelj za izvajanje mobilizacije.
(6) Vlada podrobneje uredi postopek in način izvajanja mobilizacije.
26. člen
(kurirska služba)

Upravni organ iz prejšnjega odstavka zbira neposredno
«bne podatke iz 20. člena tega zakona praviloma le, če jih ni
°9oče zagotoviti iz obstoječih zbirk podatkov.

(1) Ministrstvo ureja in organizira kurirsko službo za izvajanje
mobilizacije.

'I Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih
"lem vodi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve.

(2) Kurirska služba se popolnjuje praviloma z vojaškimi obvezniki, ki so izenačeni s položajem pripadnikov enot za zveze.

') Upravni organ iz prejšnjega odstavka je dolžan v osmih
•Jeh od dneva vložitve pismenega zahtevka seznaniti vsakoSr
z osebnimi podatki, ki jih o njem vodi.

(3) Lokalne oblasti so dolžne pomagati pri organizaciji kurirske službe in izvajanju mobilizacije.

Osebni podatki iz 20. člena tega zakona se uničijo, ko
eha rok in namen za katerega so se zbirali.

27. člen
(odgovornost za izvedbo mobilizacije)

en

23. člen
(prijava spremembe osebnih podatkov)
J Vojaški obvezniki, državljani ali pravne osebe, ki jim je
ena ma,er a na
' ' obrambe
dolžnost, so
obvezniki
delovne dolžnosti
in
®aie priprav civilne
dolžni sporočiti
upravnemu
Janu, pristojnemu za obrambne zadeve, spremembo osebji Podatkov iz 20. člena oziroma uničenje ali odtujitev mate''nega sredstva, za katero jim je naložena materialna dolžni v petnajstih dneh po nastanku spremembe.
^obrambni ukrepi
"krepi za pripravljenost
24. člen
(ukrepi za pripravljenost)
j'.' S pripravami za izvajanje ukrepov za pripravljenost se
Jotavlja postopen in organiziran prehod Slovenske vojske,
'odne zaščite in izvajalcev civilne obrambe na delovanje
<°inem
stanju. Priprave za izvajanje ukrepov za pripravljest
obsegajo tudi priprave Civilne zaščite.
Sst'ada

določa

Poprave za izvajanje ukrepov za pripravlje-

j|'6 Ob povečanju nevarnosti napada na državo ali v nepoj <Jni vojni nevarnosti Vlada predlaga Državnemu zboru uve™yltev potrebnih ukrepov za pripravljenost. Ob neposredni
3ni nevarnosti Vlada lahko predlaga tudi razglasitev izredstanja, mobilizacijo in uporabo obrambnih sil ter druge
"lie ukrepe.
Ministrstvo skrbi za prenos in seznanjanje z ukrepi za
'Pravljenost ter usklajuje priprave za njihovo izvajanje.

(1) Za izvedbo mobilizacije so odgovorni minister, vojaški
poveljniki, načelniki Narodne zaščite, predstojniki državnih
organov, župani oziroma predsedniki pokrajin, vodje priprav
civilne obrambe in poveljniki Civilne zaščite.
3. Varovanje obrambnih podatkov
28. člen
(varovanje obrambnih podatkov)
(1) Obrambne podatke, ki so državna, vojaška ali uradna
skrivnost, je potrebno varovati z izvajanjem predpisanih
splošnih in posebnih ukrepov. Vrsto in stopnjo zaupnosti
obrambnih podatkov določi tisti, ki je podatke prvi zbral ali
posredoval.
(2) Dolžnost varovanja obrambnih podatkov iz prejšnjega
odstavka velja tudi po prenehanju dela ali opravljanju dolžnosti.
(3) Vlada predpiše merila za določanje obrambnih podatkov,
ki so zaupni ter splošne in posebne ukrepe za njihovo varovanje ter tiste podatke, ki se ne smejo vnašati v javne publikacije.
29. člen
(obrambni objekti in okoliši)
(1) Minister določi objekte in okoliše objektov, ki so posebnega pomena za obrambo in predpiše ukrepe za njihovo
varovanje ter daje soglasje za meritve, snemanje in raziskave
v teh objektih in okoliših.

25. člen
(mobilizacija)

(2) Okoliš iz prejšnjega odstavka je funkcionalno, ograjeno ali
neograjeno zemljišče vojaškega ali drugega objekta, ki je
posebnega pomena za obrambo in je potrebno za uporabo
takega objekta.

^ Mobilizacija obsega postopke in aktivnosti, s katerimi
genska vojska in državni organi preidejo v skladu z načrti
ci aelovanje v vojnem tanju, Narodna zaščita, ostali izvajalci
. !'ne obrambe in Civilna zaščita pa v stanje pripravljenosti
dajanje nalog v vojni.

30. člen
(dela posebnega pomena za obrambo)

Mobilizacija

$ Mobilizacija je po obsegu delna ali splošna, po načinu
®dbe pa tajna ali javna.

(1) Minister določi dela v vojaških poveljstvih in enotah ter
v ministrstvu, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepe
za njihovo varovanje.

$0 splošni mobilizaciji odloča Državni zbor na predlog
k,"O mobilizaciji obrambnih sil odloča predsednik repuna predlog Vlade.

(2) Minister daje predhodno mnenje k zaposlitvi delavcev, ki
poklicno delajo na obrambnem področju v drugih državnih
organih, razen v ministrstvu za notranje zadeve.
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31. člen
(aerosnemanje in raziskave)

obrabmnih sil, o tem obvesti pristojne organe za notrOT
zadeve oziroma Slovensko obveščevalno varnostno agencf

(1) Aerosnemanja in druge vrste raziskav za izdelavo kartografskih publikacij, lahko opravljajo le pravne osebe, ki jih
pooblasti Vlada.

(4) Če organi za notranje zadeve ali Slovenska obveščev#
varnostna agencija, pri opravljanju svojih nalog, odkril«!®
kaznivo dejanje, ki ga je storila vojaška oseba, o tem obvestj)
obveščevalno varnostno službo ministrstva. Če vojaško os«®
zalotijo pri kaznivem dejanju, jo pridržijo do prihoda voja»<
policije.

(2) Tuje fizične in pravne osebe, ki opravljajo raziskovanja na
področjih, za katera je predpisano, da so pomembna za
obrambo, morajo predhodno pridobiti soglasje ministrstva ter
ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost in tehnologijo.
4. Strokovne obveščevalno varnostne naloge obrambe
32. člen
(obveščevalno varnostne naloge)

(5) Obveščevalno varnostna služba ministrstva pri opravljaj
svojih nalog sodeluje z organi za notranje zadeve in Slove""
sko obveščevalno varnostno agencijo.
(6) Vlada podrobneje uredi organizacijo, delovanje in doW*
pravila za opravljanje pooblastil obveščevalno varnost''
službe ministrstva ter vojaške policije.

(1) Strokovne varnostne naloge na področju obrambe države
obsegajo:

34. člen
(pooblastila delavcev in pripadnikov obveščevalno
varnostne službe)

1. odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje dejavnosti tujih
držav, njihovih obveščevalnih služb, varnostnih organov ter
drugih tujih organov in organizacij, ki ogrožajo obrambne
interese države, njene obrambne sile in ministrstvo;

(1 Delavci stalne in pripadniki vojne sestave obveščev«1"'
varnostne službe ministrstva, ki jih določi minister in.
opravljajo naloge iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke drugega odsta"
33. člena tega zakona, imajo pri opravljanju strokovnih ob"«
čevalno varnostnih nalog pravice in pooblastila, kot jih in»i
po zakonu uradne osebe organov za notranje zadeve s po|lCI
skimi pooblastili.

2. odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje ogrožanja varnosti določenih oseb, delovnih mest, objektov in okolišev, ki so
posebnega pomena za obrambo, vojaških poveljstev, enot in
zavodov ter podatkov v obrambnem sistemu, ki so državna,
vojaška ali uradna skrivnost v skladu z zakonom;
3. odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje kaznivih dejanj
v ministrstvu in obrambnih silah,
(2) Strokovne obveščevalne naloge na področju obrambe
države obsegajo zbiranje, dokumentiranje in analiziranje
informacij in podatkov o tujini, ki so pomembni za obrambne
interese države.
(3) Strokovne obveščevalno varnostne naloge opravljata
obveščevalno varnostna služba ministrstva in vojaška policija.
33. člen
(obveščevalno varnostna služba)
(1) Obveščevalno varnostna služba iz prejšnjega člena se
organizira kot organizacijska enota ministrstva, ki ima svoje
izpostave v vojaških teritorialnih poveljstvih ter v enotah Slovenske vojske.
(2) Obveščevalno varnostna služba ministrstva opravlja:
1. protiobveščevalne naloge iz 1. točke prvega odstavka 32.
člena tega zakona v ministrstvu in obrambnih silah;
2. varnostne naloge iz 2. točke prvega odstavka 32. člena tega
zakona v ministrstvu in obrambnih silah ter pri varovanju
obrambnih podatkov v obrambnem sistemu;
3. štabno varnostne naloge v obrambnih silah;
4. preprečuje in odkriva kazniva dejanja v ministrstvu in
v obrambnih silah;
5. izvaja določene splošne in posebne tehnične varnostne
ukrepe za varovanje sistemov zvez v obrambnem sistemu ter
sistemov za varovanje objektov in okolišev, ki so posebnega
pomena za obrambo;
6. strokovno usmerja delovanje vojaške policije;

(2) Pripadniki vojne sestave obveščevalno varnostne slu*re|
ministrstva smejo uporabljati pravice in pooblastila iz P
njega odstavka le kadar opravljajo vojaško službo.
(3) Delavci stalne in pripadniki vojne sestave se pri izvrševanj
pooblastil iz prvega odstavka tega člena izkazujejo s služb«
izkaznico.
(4) Minister imenuje in razrešuje delavce stalne in pripadni
vojne sestave obveščevalno varnostne službe ministrstva.
35. člen
(posebne operativne metode in sredstva)
(1) Pooblaščene osebe iz prejšnjega člena, imajo pri °PraV!fj.
nju strokovnih obveščevalno varnostnih nalog pravico in P ^
blastilo uporabljati posebne operativne metode in sredstva
način in po postopku kot ga določa zakon za Sloven®
obveščevalno varnostno agencijo in kriminalistično služb
(2) Posebne operativne metode in sredstva iz prejšn|«j|J
odstavka lahko uporabljajo tudi osebe, ki jih določi m«nl® a
in, ki opravljajo obveščevalne naloge iz 7. točke drug"
odstavka 33. člena tega zakona.
(3) Pri dajanju in izvajanju pooblastil iz prejšnjega
uporabi posebnih operativnih metod in sredstev iz tega c|e2a
ima minister pooblastila, kot jih zakon določa ministru
notranje zadeve oziroma predstojniku Slovenske obves
valno varnostne agencije za opravljanje obveščevalne del
nosti.
36. člen
(varnostno preverjanje oseb)
(1) Za uresničevanje varnostnih nalog iz 2. točke
odstavka 32. člena tega zakona, delavci obveščevalno
nostne službe ministrstva, ki imajo pooblastila iz pr""
odstavka 34. člena tega zakona, lahko opravljajo varnost
preverjanje oseb kot posebno obliko zbiranja osebnih po°
kov, zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja:

7. obveščevalne naloge iz drugega odstavka 32. člena tega
zakona.

1. ogrožanja oseb, delovnih mest in dolžnosti, za katere®®
v skladu s tem zakonom lahko sklene delovno razmerje b'e
predhodne javne objave;

(3) Če pri opravljanju nalog obveščevalno varnostna služba
ministrstva odkrije kaznivo dejanje izven ministrstva ali

2. ogrožanja oseb in del ter dolžnosti v vojaških poveljstvih f
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enotah ter ministrstvu, ki so določena kot posebnega pomena
a obrambo;

2

3. ogrožanja vojaških poveljstev, enot in zavodov ter objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo.
(2) Kadar pooblaščeni delavci obveščevalno varnostne službe
Ministrstva zbirajo v skladu s prejšnjim odstavkom podatke iz
obstoječih
zbirk podatkov, so jih organi, službe in druge
0r
9anizacije, ki te zbirke vodijo, dolžni posredovati obveščevalno varnostni službi ministrstva za njeno pisno zahtevo.
37. člen
(zbirke podatkov)
(1) Obveščevalno varnostna služba ministrstva vodi zbirke
°sebnih podatkov, upoštevaje strokovne obveščevalno varnostne naloge iz svoje pristojnosti, pod pogoji ter na način in
' obsegu, ki je predpisan za področje javne varnosti in za
Slovensko obveščevalno varnostno agencijo.
(2) Dostop do arhiviranih podatkov iz prejšnjega odstavka je
dopusten po pisni odločitvi ministra, odločitvi delovnega
'elesa Državnega zbora pristojnega za nadzor nad delom
^mostnih in obveščevalnih služb ali na zahtevo posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
■V. OBRAMBNE SILE
]■ SLOVENSKA VOJSKA
'■1- Naloge in organizacija
38. člen
(naloge vojske)
(1) Naloge Slovenske vojske so:
" izvaja vojaško usposabljanje za oborožen boj in druge
oblike vojaške obrambe;
" zagotavlja bojno pripravljenost;
~ izvaja vojaško obrambo ob napadu na državo;
- sodeluje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih
nesrečah v skladu s svojo organizacijo in opremljenostjo;
- izvršuje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih
9anizacijah.

(2) Vojaška teritorialna poveljstva se organizirajo kot pokrajinska in območna poveljstva. Območje odgovornosti posameznega poveljstva določi minister.
(3) Operativna poveljstva se lahko organizirajo za poveljevanje z večjimi združenimi enotami ali za poveljevanje na
območju dveh ali več pokrajinskih poveljstev.
(4) Zavodi se organizirajo praviloma v vojni za izvajanje vojaškega usposabljanja in opravljanje drugih nebojnih vojaških
nalog.
(5) Poveljstva, enote in zavode ustanavlja, organizira, popolnjuje in opremlja ministrstvo v skladu s splošnim določenim
programom razvoja in opremljanja obrambnih sil, ki ga
sprejme Državni zbor.
41. člen
(organizacija enot)
(1) Slovensko vojsko sestavljajo združene taktične in operativne enote, organizirane in opremljene za delovanje na
območju celotne države in za izvajanje vseh oblik in vrst
bojnega delovanja, ter enote organizirane po teritorialnem
načelu.
(2) Enote, ki se organizirajo po teritorialnem načelu, so namenjene zlasti za bojni nadzor določenega širšega območja in
izvajanje določenih vrst bojnega delovanja.
(3) Organizacija vojske je enotna in se ne deli na zvrsti,
obsega pa rodove pehoto, oklepne enote, letalstvo, pomorstvo, artilerijo, zračno obrambo, inženirstvo, radiološko
kemično in biološko obrambo ter zveze.
(4) V vojski so prištabna služba, služba informatike, sanitetna,
intendantska, tehnična in prometna služba.
(5) Materialne, zdravstvene in druge zaledne potrebe vojske
se zagotavljajo v vojnem stanju zlasti z delovanjem civilne
obrambe.
(6) Minister določa specialnosti v rodovih in službah ter formacijo poveljstev, enot in zavodov.
42. člen
(zastave, himna in oznake v vojski)

0r

(2) Sloenske vojske ni dovoljeno uporabljati za politično ali
strankarsko dejavnost ali namen.
(3) O sodelovanju vojske pri zaščiti in reševanju odloča Vlada,
nujnih primerih pa minister na predlog poveljnika Civilne
*aščite.
v

39. člen
(sestava vojske)
(1) Slovenska vojska ima stalno, mirnodobno in vojno sestavo.
(2) Vojna sestava obsega pripadnike stalne in mirnodobne
Sestave ter pripadnike rezervne sestave razporejene v vojsko
'n materialna sredstva iz popisa.

(1) Slovenska vojska ima svojo zastavo in himno.
(2) Bojne zastave imajo lahko tudi vojaško teritorialna poveljstva, operativna poeljstva, brigade, samostojni bataljoni in
njim enake ali višje enote.
(3) Himno, obliko zastav ter oznako pripadnosti Slovenski
vojski določi Vlada, druge oznake v Slovenski vojski pa minister.
(4) Nihče ne sme reproducirati ali uporabljati oznake pripadnosti in drugih oznak vSIovenski vojski oziroma v obrambnih
silah, uniform, ki so po barvi, kroju in oznakah enake ali
podobne uniformam Slovenske vojske ter reproducirati ali
v prometu uporabljati vozil, ki so po grafični podobi enaka
vozilom in drugim prevoznim sredstvom Slovenske vojske.
1.2. Vodenje in poveljevanje

(3) Vojna sestava se organizira in pripravlja v miru.

43. člen
(vrhovni poveljnik)

40. člen
(organizacija poveljstev)

(1) Vrhovni poveljnik obrambnih sil je predsednik republike.

(1) Slovensko vojsko sestavljajo Generalštab kot organ
sestavi ministrstva, vojaška teritorialna poveljstva, operativna poveljstva, enote in njihova poveljstva ter zavodi.

(2) Vrhovni poveljnik odloča o mobilizaciji obrambnih sil na
predlog Vlade.

v
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44. člen
(dolžnosti do vrhovnega poveljnika)

(3) Poveljnik pokrajine je odgovoren za bojno pripravljeno^
delo in uporabo vseh podrejenih poveljstev, enot in zavodo*

(1) Ministrstvo za obrambo tekoče seznanja predsednika
republike s stanjem bojne pripravljenosti vojske in drugimi
zadevami v zvezi z obrambnimi silami pomembnimi za
obrambo države.

(4) Poveljnik območja je odgovoren za bojno pripravljeno!1
delo in uporabo vseh podrejenih poveljstev, enot in zavodo*

(2) V miru ministrstvo zagotavlja predsedniku republike tehnične in druge pogoje za zveze z ministrstvom in za opravljanje protokolarnih zadev ter straže.
(3) V vojnem stanju ministrstvo zagotavlja predsedniku republike poleg obveznosti iz prejšnjega odstavka tudi nastanitev,
zavarovanje in druge pogoje za delo ter opravljanje funkcije
vrhovnega poveljnika.
(4) Minister podrobneje določi po predhodnem soglasju predsednika republike, pogoje in postopke za opravljanje dolžnosti iz tega člena.
45. člen
(vodenje vojske)
(1) Minister preko Generalštaba odreja potrebne razvojne,
organizacijske, tehnične in druge ukrepe ter usmeritve, ki jih
izvršujejo načelnik Genalštaba in podrejeni poveljniki. Poveljniki so ministru odgovorni za izvajanje teh ukrepov in usmeritev preko svojih nadrejenih.
(2) Minister določa planiranje in opremljanje, vrsto oborožitve
in druge vojaške opreme, ki jo uporablja vojska, organizacijo
materialne in zdravstvene oskrbe, programe usposabljanja,
vojaško strokovno literaturo, izdaja strokovna navodila in
ureja druga vprašanja organizacije in dela vojske.
(3)Minister določa po predhodnem mnenju predsednika republike Generalštabu praviloma letne usmeritve za načrtovanje
operativnih, materialnih in organizacijskih priprav za uporabo
vojske.
46. člen
(poveljevanje)
(1) Vojaško poveljevanje s podrejenimi poveljstvi, enotami in
zavodi je v pristojnosti načelnika Generalštaba in drugih poveljnikov.
(2) Vojaško poveljevanje temelji na načelih enostarešinstva,
subordinacije in obveznega izvrševanja povelj.

(5) Poveljniki enot in zavodov so odgovorni za bojno priprt'
Ijenost, delo in uporabo svojih enot oziroma zavodov.
48. člen
(imenovanje poveljnikov)
(1) Načelnika Generalštaba imenuje Vlada na predlog mil*"
stra.
(2) Ob imenovanju ministra je načelnik Generalštaba dolža°
ponuditi ministru svoj odstop.
(3) Poveljnike in namestnike poveljnikov v mirnodot*1'
sestavi, poveljnike in namestnike poveljnikov samostoj"1
bataljonov, njim enakih in višjih enot vojne sestave imenif
minister.
(4) Minister pooblasti poveljnike, ki imenujejo poveljnike
namestnike poveljnikov ter druge starešine v mirnodobni
v vojni sestavi v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Pristojnost za imenovanje iz tega člena obsega tudi pristol*
nost za razrešitev.
49. člen
(akti vodenja in poveljevanja)
(1) Vodenje vojske se izvaja s predpisi in z akti vodenja, kot*®
smernice, obvezne usmeritve, odredbe, pravila in navodila *
jih izdaja minister razen pravil službe, ki jih izdaja Vlada.
(2) Poveljevanje v vojski se izvaja z akti poveljevanja kol50
direktive, odločitve, načrti, ukazi ali povelja.
(3) Akti vodenja in poveljevanja so obvezni za vse, na katere5®
nanašajo.
(4) Akti vodenja in poveljevanja, razen povelj, se pravilo^
izdajajo pismeno.
1.3. Vojaška služba
50. člen
(opravljanje vojaške službe)

(3) Vsaka vojaška oseba mora biti vselej seznanjena, katera
vojaška oseba ji je nadrejena in katera podrejena.

(1) Vojaška služba je opravljanje vojaških in drugih del v voja
ških poveljstvih, enotah in zavodih.

(4) Vsak poveljujoči mora imeti namestnika, če tega ni, pooblasti vojaško osebo, ki ga nadomešča.

(2) Vojaško službo opravljajo pripadnik stalne sestave, voj^
ški obvezniki, ki so na služenju vojaškega roka ter pripadi'
rezervne sestave, kadar so vpoklicani v vojaško službo.

(5) Vsaka enota mora biti vselej seznanjena, kdo ji neposredno poveljuje.

(3) Za vojaško službo se šteje tudi opravljanje nalog v Narod1"
zaščiti, obveščevalno varnostni službi ministrstva in v vol3"
ških šolah.

(6) Poveljujoči mora nadzorovati, da se njegova povelja izvršujejo.
(7) Nihče ni dolžan in ne sme izvršiti povelja, če je očitno, da
bi s tem storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno vojno
pravo.

(4) Minister lahko določi, da se vojaška služba opravlja tudinnj
določenih delovnih mestih v ministrstvu in, da se opravlja '
določenih pomožnih ali vzdrževalnih del v stalni sestavi v*""
ske, ne šteje za vojaško službo.

47. člen
(odgovornost poveljnikov)

51. člen
(vojaške osebe)

(1) Načelnik Generalštaba je odgovoren za bojno pripravljenost, delo in uporabo vseh poveljstev, enot in zavodov
v vojski.

(1) Kdor opravlja vojaško službo je vojaška oseba in je pod^
jen vojaški disciplini.

(2) Poveljnik operativnega poveljstva je odgovoren za bojno
pripravljenost, delo in uporabo vseh podrejenih poveljstev,
enot in zavodov.
56

(2) Pripadnik stalne sestave postane vojaška oseba z dne"1'
ko nastopi delo v stalni sestavi vojske ali drugo delo ^
katerem se opravlja vojaška služba in preneha biti vojašK"
oseba, ko preneha opravljati tako delo.
poročevalk

(3) Vojaški obveznik, ki je na služenju vojaškega roka, postane
ojaška oseba z vstopom v vojaško enoto ali zavod in preneha
biti vojaška oseba z odpustom iz vojaške enote ali zavoda.
v

W Vojaški obveznik, pripadnik rezervne sestave, postane
"ojaška oseba z vstopom v vojaško enoto ali zavod in preneha
biti vojaška oseba z odpustom iz enote ali zavoda.
52. člen
(prisega)
(1) Kdor prvič nastopi vojaško službo mora dati prisego.
(2) Prisega se glasi:
"Slovesno prisegam, da bom branil samostojnost, neodvisnost, svobodo in ozemeljsko celovitost svoje domovine RepuOjike Slovenije ter vestno in odgovorno izvrševal dolžnosti pri
Njeni obrambi.«
53. člen
(pooblastila in prepovedi)
P) Vojaška oseba med opravljanjem službe nosi službeno
Paznico ali vojaško knjižico, uniformo in orožje v skladu
s
pravili službe.
(2) Vojaška oseba se ne sme v uniformi udeleževati shodov
Političnih strank.
(3)
Prepovedana je strankarsko delovanje, propaganda ali
s
hodi strank v vojaških objektih ter v vojaških poveljstvih,
®notah in zavodih.

plačnega zdravstvenega varstva, denarnih prejemkov in
povračil stroškov nastalih v zvezi z vojaško službo. Pripadniki
stalne sestave imajo pravico do brezplačne nujne zdravstvene
pomoči med vojaško službo.
(2) Stroške zdravstvenega varstva in zavarovanja iz prejšnjega
odstavka krije država, če vojaškim obveznikom zavarovanje ni
zagotovljeno na drugi podlagi.
(3) Pripadniki rezervne sestave imajo med vojaško službo
v miru pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega
zaslužka v višini in pod pogoji, ki jih določi Vlada.
(4) Družinski člani pripadnika vojne sestave Slovenske vojske,
ki jih je dolžan preživljati, imajo po razglasitvi vojnega stanja
pravico do preskrbnine toliko časa, dokler se pripadnik ne
vrne iz vojaške službe. Pogoje in višino preskrbnine določi
Vlada.
(5) Minister predpiše vrsto in obseg pravic iz prvega odstavka
tega člena ter postopek za uveljavljanje teh pravic, nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka in preskrbnin.
57. člen
(priznanja)
(1) Vojaške osebe so lahko pohvaljene za zasluge in hrabrost
ter uspehe pri opravljanju vojaške službe.
(2) Pohvala oziroma priznanje za zasluge in hrabrost ter
uspehe pri opravljanju vojaške službe se lahko podeli tudi
osebi, ki ni državljan Republike Slovenije oziroma tujemu
organu ali organizaciji.

54. člen
(uporaba orožja)

(3) Vrste priznanj, ki se podeljujejo vojaškim in drugim osebam, organom in organizacijam za zasluge in krepitve
obrambe države, predpisuje minister.

I1) Vojaška oseba lahko uporabi orožje pri opravljanju stražarske, patruljne, požarne ali druge podobne službe, če ne
"iore drugače:

58. člen
(hramba vojaške oborožitve in opreme)

'• zavarovati življenja moštva, ki ga varuje;
2- odvrniti napad na objekt ali druga sredstva, ki jih varuje;

(1) Vojaškim osebam se lahko da osebno vojaško oborožitev
in opremo v hrambo.

odvrniti neposreden napad s katerim je ogroženo njeno
življenje.

(2) Osebna vojaška oborožitev in oprema se lahko da
v hrambo tudi vojaškim obveznikom, ko ne opravljajo vojaške
službe.

(2) Vojaške osebe, ki službo opravljajo pod neposrednim
nadrejenega, smejo orožje uporabiti le po njegoem povelju.

(3) Kdor izgubi, poškoduje, odtuji ali uniči osebno vojaško
oborožitev ali opremo, ki mu je dana v hrambo, mora pokriti
nastalo škodo.

(3) Pri opravljanju bojnih nalog vojaške osebe uporabljajo
orožje po pravilih za bojno delovanje.

(4) Vojaška oseba oziroma vojaški obveznik mora osebno
vojaško oborožitev in opremo, ki mu je dana v hrambo,
skrbno varovati ter hraniti v skladu z navodili in na lastne
stroške.

v
vodstvom

(4) V skladu s prejšnjim odstavkom ravna tudi poveljstvo ali
iota, ki je napadena v miru.
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55. člen
(varstvo človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter ugovor)
<1)
v

59. člen
(kazenska in odškodninska odgovornost)
(1) Vojaške osebe kazensko odgovarjajo po kazenskem zakonu.

Vojaška oseba lahko da pobudo za začetek postopka pri
aruhu človekovih pravic, če meni, da so ji med vojaško
službo te pravice ali temeljne svoboščine omejene ali kršene.

(2) Vojaške osebe odškodninsko odgovarjajo po predpisih, ki
urejajo odškodninsko odgovornost delavcev v državni upravi.

(2) Vojaška oseba ima pravico do ugovora zoper prejeto
Povelje v skladu s pravili službe. Ugovor ne zadrži izvršitve
dobljenega povelja, razen v primeru iz sedmega odstavka 46.
filena tega zakona.

60. člen
(disciplinska odgovornost)

56. člen
(posebne pravice med vojaško službo)
(1)
Vojaški obvezniki, ki služijo vojaški rok, in pripadniki
r
ezervne sestave, imajo med vojaško službo pravico do brezPoročevalec

(1) Vojaške osebe so disciplinsko odgovorne nadrejenemu za
kršitev vojaške discipline.
(2) Kršitve vojaške discipline so:
1. neupravičena zapustitev ali nepravočasna vrnitev v vojaško
enoto ali zavod;
2. uživanje alkohola ali drugih omamnih sredstev, ki onemo57

goča opravljanje vojaške službe;
3. opustitev varnostnih in drugih ukrepov, ki lahko ogrozijo
varnost moštva ali vojaškega premoženja;
4. malomarno izvrševanje dolžnosti;
5. odklonitev, neizvršitev ali nepopolna izvršitev dobljenega
povelja;
6. napačno poročanje ali prikrivanje podatkov v zvezi z vojaško službo ali opravljanjem določenih dolžnosti v zvezi z njo;
7. neupravičeno sprejemanje daril ali kakršnihkoli koristi od
podrejenih in drugih oseb v zvezi z vojaško službo;
8. namerno povzročanje škode na vojaškem premoženju;
9. žaljivo ali nasilno obnašanje do podrejenih, predpostavljenih ali drugih vojaških oseb na istem položaju oziroma do
civilnih oseb.

63. člen
(odnosi, red in notranje službe)
(1) Vlada podrobneje uredi odnose v vojaški službi, redi"|f
notranje službe, pristojnosti in postopek za uveljavljanje d
ciplinske in odškodninske odgovornosti, za izrekanje varst#
nih ukrepov ter druga vprašanja vojaške službe.
1.4. Čini, podeljevanje činov in povišanje
64. člen
(vrste činov)

(4) Disciplinska odgovornost za pripadnike stalne sestave se
ugotavlja po postopku predpisanem za delavce v državni
upravi v kolikor ni s pravili službe določeno drugače.

(1) V Slovenski vojski so naslednji čini:
- za vojake in slušatelje vojaških šol poddesetnik in desetr*
- za podčastnike, slušatelje šole za častnike ter šole ®
častnike vojnih enot vodnik, višji vodnik, štabni vodnik"
praporščak;
,
- za častnike in generale podporočnik, poročnik, stotn*1
major, podpolkovnik, polkovnik, brigadir, generalpolkovnik "
generalpolkovnik.

61. člen
(disciplinski ukrepi)

(2) Mornariški častniški in admiralski čini so podporo^1
poročnik korvete, poročnik fregate, kapitan korvete, kapi'*
fregate, kapitan bojne ladje, kapitan, viceadmiral in admW

(3) Za pripadnike stalne sestave, se kot kršitve vojaške discipline štejejo tudi vse kršitve delovne dolžnosti predpisane za
delavce v državni upravi.

(1) Za kršitev vojaške discipline se lahko vojaškemu obvezniku na služenju vojaškega roka, izreče naslednje disciplinske
ukrepe:
- opomin;
- javni opomin;
- prepoved izhoda iz vojaške enote ali zavoda v prostem
času;
- podaljšano opravljanje dolžnosti v notranji službi;
- premestitev v drugo enoto.
(3) Ukrepi iz prejšnjega odstavka razen podaljšanega opravljanja dolžnosti, se lahko izrečejo tudi pripadniku rezervne
sestave, kadar je v vojaški službi.
(4) Pripadnika rezervne sestave se lahko v miru zaradi kršitve
vojaške discipline, kadar je v vojaški službi, predčasno odpusti iz enote.
(5) Vojaški osebi se kot disciplinski ukrep za kršitev vojaške
discipline lahko odvzame čin ali se razporedi na drugo ali
nižjo dolžnost.
(6) Pripadniku stalne sestave se za kršitev vojaške discipline
lahko izrečejo disciplinski ukrepi predpisani za delavce
v državni upravi in ukrepi iz prejšnjega odstavka.
(7) V vojnem stanju se izrekajo le tisti disciplinski ukrepi, ki so
smotrni in uresničljivi. Kot poseben disciplinski ukrep se
lahko v vojnem stanju izreče zapor do 30 dni.
62. člen
(varstveni ukrepi)
(1) Vojaški osebi, pripadniku stalne sestave, ki krši vojaško
disciplino ali pravila službe tako, da neposredno ogrozi varnost moštva ali vojaškega premoženja, se lahko izreče poleg
disciplinskega ukrepa tudi eden od naslednjih varstvenih
ukrepov:
1. prepoved samostojnega opravljanja dolžnosti do treh mesecev;
2. prepoved samostojnega upravljanja vojaškega vozila, stroja
ali plovila do šestih mesecev;
3. razporeditev na drugo ali nižjo dolžnost do šestih mesecev.
(2) Vojaški osebi, kateri je bil izrečen varstveni ukrep, pripadajo med trajanjem ukrepa pravice glede na dolžnost, ki jo
dejansko opravlja.
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(3) Podčastniki in častniki, ki imajo nižji čin kot je predpi^J
za dolžnost, ki jo opravljajo v stalni ali v vojni sestavi, i"ra131
pravico do naslovnega čina, ki preneha, ko prenehajo op r''
Ijati dolžnost. Pravica do naslovnega čina ni izenačena s P °
vicami imetnikov činov iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena65. člen
(poviševanje vojakov in podeljevanje činov)
(1) V čin poddesetnika ali desetnika se lahko poviša vojak a'1
slušatelj vojaške šole.
*0
(2) Vojaškemu obvezniku se lahko podeli čin vodnika, K*
izpolnjuje predpisane pogoje in je opravil predpisano voja*
šolanje.
(3) Podčastniku se lahko podeli čin podporočnika, če izp®K
njuje predpisane pogoje in je opravil predpisano voja=
šolanje.
(4) Vojake povišuje poveljnik bataljona ali njemu enak stare
šina oziroma predstojnik vojaške šole.
(5) Čine podeljuje minister.
66. člen
(poviševanje podčastnikov in častnikov)
(1) Podčastnik in častnik oziroma mornariški častnik je lahk°
povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje naslednje P"
goje:
- da ima predpisano splošno izobrazbo;
kJ
- da je imenovan na dolžnost ria kateri se opravlja voja"
služba in za katero se zahteva višji čin;
- da je dolžnost opravljal določen čas;
- da je uspešno končal vojaške vaje ali drugo vojaško usp°
sabljanje;
- da je od zadnjega povišanja preteklo najmanj eno leto(2) Vojaškemu obvezniku se v vojnem stanju ali zaradi voj^jj
izkušenj pridobljenih v miru, lahko podeli čin ali se ga P°
v neposredno višji čin, če je postavljen na dolžnost, za kate'
se zahteva neposredno višji čin.
(3) Častnike do vključno brigadirja in kapitana povišuje rnf1'
ster praviloma na predlog Generalštaba in njemu podrejenc'
poveljstev. Generalpodpolkovnike, generalpolkovnike, vi ,
admirale in admirale povišuje predsednik republike na pre°
log ministra za obrambo in po predhodnem soglasju Vladeporočevalk

(4) Minister pooblasti načelnika Generalštaba in druge poveljnike za poviševanje podčastnikov.
(5) Vlada podrobneje predpiše pogoje in postopke za podeljevanje činov, poviševanje vojakov, podčastnikov in častnikov
ter odvzem činov.
1-5. Vojaške šole
67. člen
(vrste vojaških šol)

6. ureja in nadzoruje vojaški promet;
7. zbira obvestila, zahteva podatke od oseb in ugotavlja istovetnost oseb in predmetov.
(2) Vojaška policija lahko pridrži vojaško osebo, ki pod vplivom alkohola ali drugih omamnih sredstev moti javni red in
mir ali vojaško disciplino do iztreznitve, vendar ne dalj kot 24
ur.
(3) Pripadniki vojaške policije vojne sestave imajo pravice in
poblastila vojaške policije le kadar opravljajo vojaško službo.
70. člen
(območje pristojnosti)

(1) Ministrstvo organizira:
-

šolo za podčastnike;
šolo za častnike;
šolo za častnike vojnih enot;
šolo za poveljniško-štabno usposabljanje.

(2) V šole iz prejšnjega odstavka, razen v šolo za častnike
vojnih enot, se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje
za poklicno delo v stalni sestavi vojske.
(3) Šolo za častnike vojnih enot kandidati opravijo med služenjem vojaškega roka. Zanje ne velja prepoved članstva v političnih strankah.
(4) V poveljniško-štabni šoli se šolajo častniki stalne in vojne
sestave.
(5) Vojaške osebe se lahko za opravljanje določenih vojaških
dolžnosti šolajo v tujini oziroma tuje vojaške osebe se lahko
šolajo na vojaških šolah iz prvega odstavka tega člena.
(6) Podrobnejše pogoje za vpis in programe za vojaške šole
določa minister.
1-6. Vojaška policija
68. člen
(naloge vojaške policije)
(1) Vojaška policija skrbi za vojaški red in disciplino, varnost
vojaškega prometa ter opravlja določena opravila v zvezi
s preprečevanjem in odkrivanjem kaznivih dejanj v vojski,
varovanjem objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo.
(2) Vojaška policija skrbi tudi za varovanje poveljstev in enot
ter varnost vrhovnega poveljnika v vojnem stanju oziroma
kadar se nahaja v vojaških poveljstvih, enotah ali zavodih
oziroma v objektih in njihovih okoliših, ki so posebnega
pomena za obrambo.
(3) Strokovno delo vojaške policije usmerja obveščevalno
varnostna služba ministrstva.

(1) Pravice in pooblastila iz prejšnjega člena vojaška policija
uporablja le:
- v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za
obrambo;
- na območju tabora, če je enota ali zavod izven vojašnice;
- zoper vojaške osebe.
(2) Vojaška policija lahko uporablja vozila s prednostjo.
(3) Pri urejanju vojaškega prometa v javnem prometu vojaška
policija svoje delo usklajuje s policijo.
(4) Vojaška policija lahko ugotovi istovetnost osebe, ki nosi
uniformo ali dele uniforme Slovenske vojske ne glede na to
kje se taka oseba nahaja, oziroma istovetnost voznika in
potnikov, če uporabljajo vozilo z oznakami Slovenske vojske.
71. člen
(ukrepanje vojaške policije)
(1) Če vojaška policija v objektu ali okolišu, ki je posebnega
pomena za obrambo, oziroma na območju tabora, pri kaznivem dejanju ali neoopoblaščenem zadrževanju zaloti civilno
osebo, o tem obvesti policijo. Zoper osebo vojaška policija
lahko uporabi le najnujnejše ukrepe in prisilna sredstva, da jo
pridrži do prihoda policije oziroma uspešno odvrne napad na
moštvo, osebe ali objekte in premoženje, ki ga varuje.
2. Narodna zaščita
72. člen
(naloge Narodne zaščite)
(1) Narodno zaščito organizirajo v lokalnih skupnostih pristojna območna poveljstva za:
1. bojni nadzor območja lokalne skupnosti;
2. varovanje objektov pomembnih za materialno in zdravstveno oskrbo Slovenske vojske, prebivalstva, državnih organov in druge obrambne potrebe.

(4) Organizacija vojaške policije se določa s formacijo.

(2) Narodno zaščito se organizira kot skupine ali enote za
opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka.

(5) poveljniki enot vojaške policije so podrejeni in odgovorni
za svoje delo poveljnikom poveljstev ali enot, pri katerih se
organizira vojaška policija v skladu s prejšnjim odstavkom.

(3) Za vodenje Narodne zaščite, delovanje in odnose v njej se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo odnose
v Slovenski vojski.

64. člen
(pravice in pooblastila vojaške policije)

73. člen
(vodenje in popolnjevanje Narodne zaščite)

(1) Vojaška policija ima pod pogoji, ki so predpisani za policijo, pravico in pooblastila da;

(1) Narodno zaščito v lokalni skupnosti vodi načelnik, ki ga
imenuje poveljnik pokrajine na predlog poveljnika območja
po predhodnem mnenju župana.

1. opozarja ter daje navodila;
2. legitimira, napoti, vabi, privede, pridrži, omeji gibanje ali
odvzame prostost;
3. opravlja osebne preglede prevoznih sredstev, prtljage ter
objektov in njihovih okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo;
4. zaseže predmete;
5. uporablja prisilna sredstva razen vodnega curka, konjenice
in lesene palice;
poročevalec

(2) Načelnik ima namestnika in enega ali več pomočnikov, ki
se razporedijo na dolžnost v Narodno zaščito.
(3) Za opravljanje nalog v Narodni zaščiti se razporedijo in po
potrebi vpokličejo vojaški obvezniki, ki nimajo vojnega razporeda niti niso razporejeni na delovno dolžnost, v Civilno
zaščito ali ne opravljajo operativnih dolžnosti v službah za
zaščito in reševanje.
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(4) Načelnik usklajuje varovanje objektov s pristojnimi organi
za notranje zadeve in županom.

77. člen
(organi lokalnih skupnosti)

(5) Načelnik Narodne zaščite je odgovoren, da vključi v organizacijo Narodne zaščite čim je to mogoče, državljane, ki so
se v skladu s tem zakonom samoorganizirali in vključili
v obrambo države.

(1) Občinski in pokrajinski organi določijo svojo organizacijo
in način dela v vojnem stanju tako, da zagotovijo nepretrgano
opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.

(6) Pri opravljanju nalog pripadniki Narodne zaščite nosijo
oznako pripadnosti Slovenski vojski, orožje in vojaško knjižico.

(2) Župan oziroma predsednik pokrajine v vojnem stanju
sprejema potrebne ukrepe in akte, če se občinski oziroma
pokrajinski svet ne more sestati in jih predloži v potrditev
svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

74. člen
(pravice in pooblastila pripadnikov)

(3) Občinam in pokrajinam lahko Vlada v vojnem stanju
naloži, da opravljajo določene naloge v zvezi z izvajanjem
civilne obrambe.

(1) Pripadnik Narodne zaščite ima pri opravljanju nalog pravice in pooblastila kot vojaška oseba.
(2) Kadar Narodna zaščita opravlja naloge skupaj z vojaško
enoto, skupno delovanje vodi poveljnik vojaške enote.
(3) Kadar Narodna zaščita opravlja naloge samostojno, je njen
načelnik podrejen poveljniku območja.
(4) Poveljnik območja usmerja in vodi delovanje Narodne
zaščite ter je odgovoren za njeno usposabljanje in opremljanje.
(5) Za usposabljanje pripadnikov Narodne zaščite se smiselno
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo usposabljanje pripadnikov vojne sestave vojske.
(6) Vlada podrobneje uredi organizacijo, priprave in delovanje
Narodne zaščite.

(4) Župan oziroma predsednik pokrajine lahko predlaga
upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, da se
na delovno dolžnost razporedijo občinski oziroma pokrajinski
delavci potrebni za delo v vojni.
78. člen
(upravne zveze in varstvo prenosa podatkov)
(1) Ministrstvo organizira za vodenje obrambe upravne zveze
s katerimi se zagotavlja zveza za državne organe, podjetja,
zavode in druge organizacije, katerih dejavnost je posebnega
pomena za obrambo države po odločitvi Vlade ter zveze
sodelovanja med državnimi organi in Slovensko vojsko.
(2) Upravne zveze se uporabljajo tudi za obveščanje lokalnjh
oblasti ter po potrebi za delovanje službe za opazovanje in
obveščanje.
(3) Za potrebe upravnih zvez se lahko uporablja tudi dele
drugih sistemov zvez.

V. CIVILNA OBRAMBA
1. Ukrepi državnih organov In organov lokalnih skupnosti za
delo v vojni
75. člen
(naloge Vlade)
(1) Vlada sprejema oceno ogroženosti države pred napadom
ter za delovanje gospodarstva in drugih dejavnosti v vojni.

(4) Delovanje upravnih zvez v vojni zagotavljajo enote za
zveze, ki jih po načelih, ki veljajo za vojaške enote, organizira
ministrstvo. Za pripadnike teh enot se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki urejajo pravice in dolžnosti vojaških
oseb.
(5) Ministrstvo organizira tudi kriptografsko in protieelektronsko zavarovanje prenosa podatkov v sistemih zvez, ki se
uporabljajo za obrambne potrebe.

(2) Vlada sprejema obrambni načrt države. Načrt sestavljajo
načrt uporabe obrambnih sil, načrt Vlade in ministrov ter
Štaba za civilno zaščito. Upravitelj obrambnega načrta države
je ministrstvo.

2. Gospodarska obramba

(3) Vlada podrobneje predpiše postopek izdelave in vsebinooobrambnih načrtov ter načrtovanja proizvodnje in storitev
v vojni, organizacijo upravnih zvez in kriptografskega ter
protielektronskega zavarovanja prenosa podatkov na
področju obrambe.

(1) Gospodarska obramba obsega priprave in delovanje
v vojni podjetij, zavodov in drugih organizacij, katerih dejav-r
nost je po odločitvi Vlade posebnega pomena za obrambo, te
materialno in zdravstveno oskrbo Slovenske vojske, prebivalstva, državnih organov in druge obrambne potrebe.

76. člen
(naloge državnih organov)

(2) Gospodarska obramba obsega tudi priprave državnih jn
drugih organov za preprečevanje gospodarskih in drug^
ukrepov proti državi v vojni, ki bi oslabili njeno obrambno
moč.

79. člen
(gospodarska obramba)

(1) Državni organi določijo v obrambnih načrtih svojo organizacijo in način dela v vojnem stanju tako, da zagotovijo
nepretrgano opravljanje dejavnosti iz svoje pristojnosti.

(3) Sestavni del gospodarske obrambe je proizvodnja in pf°'
met z vojaškim orožjem ter opremo.

(2) Ministrstva so oogovorna za stanje priprav za delovanje
v vojni dejavnosti na področjih iz njihove pristojnosti.

80. člen
(materialna in zdravstvena oskrba)

(3) Delovanje organov za notranje zadeve v vojnem stanju,
njihovo opremljanje in usposabljanje v ta namen ureja zakon.

(1) Pristojni državni organi na podlagi potreb Slovenske vojske, prebivalstva in drugih obrambnih potreb v vojnem stanju,
določijo vrsto in obseg proizvodnje ter storitev v vojni.

(4) Ministrstvo strokovno usmerja in usklajuje ukrepe in priprave za delo državnih organov v vojni ter zagotavlja pogoje
za delo predsednika republike, Vlade in Državnega zbora
v vojnem stanju.
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(2) Na podlagi potreb iz prejšnjega odstavka pristojni državn1
organi določijo katera podjetja, zavodi in druge organizacije
bodo v vojnem stanju opravljale proizvodnjo in storitve ter
poročevalec

| takšnem obsegu. Pristojni državni organi z izbranimi
Ujetji, zavodi in drugimi organizacijami sklenejo pogodbe.
1 (zbrana podjetja, zavodi in druge organizacije so dolžne
'Hiru izvršiti kadrovske in druge priprave za določeno proizJJtojo in storitve v vojni. Priprave, ki presegajo njihovo redno
javnost, financira država.
Hokalne oblasti so dolžne pomagati pri pripravah in orga^aciji proizvodnje ter storitev v vojni.
?! Državni organi iz drugega ostavka tega člena, lahko uporaJj° podatke o poslovnih subjektih za namene iz prvega
^stavka tega člena, ki so zbrani z nacionalnim programom
"^stičnih raziskovanj, za določitev nosilcev proizvodnje in
°'itev v vojnem stanju.
81. člen
(zagotovitev pogojev za delo v vojni)
^Podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je
™odločitvi
Vlade posebnega pomena za obrambo države ter
r
9anizacije iz prejšnjega člena, lahko predlagajo upravnemu
'9anu, pristojnemu za obrambne zadeve, da razporedi na
"ovno
dolžnost potrebno število njihovih delavcev ter sredev
iz popisa, da bi lahko opravljale zahtevano proizvodnjo
'storitve v vojnem stanju..
82. člen
(racionirana preskrba in drugi ukrepi) »
[''Vlada lahko v vojnem stanju zaradi zagotavljanja oskrbe
®bivalstva in drugih obrambnih potreb poleg omejitev, ki jih
0|
očajo predpisi o varstvu konkurence in drugi predpisi:
J uvede racionirano preskrbo z določenimi izdelki in storili ter določi merila za njeno izvajanje;
omeji prosto prodajo določenih proizvodov iz surovin;
odredi obvezen odkup določenih proizvodov;
_ °dredi utesnitev za sprejem in nastanitev evakuirancev;
odredi posebne ukrepe za delovanje določenih podjetij,
o°vr°dov in drugih organizacij, katerih dejavnosti bi lahko
" ozila prebivalstvo zaradi vojnih dejstvovanj.
jjj) eVlada lahko v vojnem stanju odredi izmik ali evakuacijo,
r? ii pravico do prostega gibanja prebivalcev na določenih
ornočjih ter omeji ali prepove prost vstop in čas bivanja
icev v državi. Izmik ali evakuacijo državljanov Vlada odredi
j! šiloma po predhodnem mnenju župana tiste lokalne skupki na območju katere se izmik ali evakuacija izvaja.
& 2 razglasitvijo vojnega stanja pripadniki vojne sestave
°JSke lahko odpotujejo iz države le s soglasjem upravnega
98na, pristojnega za obrambne zadeve.
83. člen
(promet z vojaškim orožjem in opremo)
'''Vojaško orožje in opremo lahko prodaja, izvaža ali uvaža le
^ietje, zavod ali druga organizacija, ki pridobi koncesijo
"ade.
?j Za vsak izvoz, uvoz ali za tranzit vojaškega orožja in
Jr^me čez državno ozemlje, je potrebno predhodno soglasje
""»Istrstva.
jj?' Minister najmanj enkrat letno poroča Vladi o izdanih
9'asjih za izvoz, uvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme.
Vlada predpiše kaj se šteje za vojaško orožje in opremo.
84. člen
(proizvodnja vojaškega orožja in opreme)
?!•
Kdor želi poroizvajati vojaško orožje ali opremo mora
0le
D 9 izpolnjevanja pogojev določenih s splošnimi predpisi
w
®dhodno pridobiti soglasje ministrstva.
Poročevalec

(2) Za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme se šteje tudi
proizvodnja posameznih sklopov ali sestavnih delov vojaškega orožja in opreme.
(3) Ministrstvo določi v skadu z 80. členom tega zakona
naloge podjetij, zavodov in drugih organizacij iz 83. in tega
člena v vojnem stanju ter izda podrobnejše predpise v zvezi
s preizkušnjam, označevanjem, transportom in skladiščenjem
vojaškega orožja in opreme.
3. Psihološka obramba in druge nevojaške oblike obrambe
85. člen
(namen in obseg)
(1) Psihološka obramba obsega organizacijo, priprave in
delovanje informativno propagandne dejavnosti ter medijev
za obveščanje javnosti v vojnem stanju.
(2) Priprave psihološke obrambe ureja Vlada.
(3) Načrt psihološke obrambe je sestavni del obrambnega
načrta države.
86. člen
(druge nevojaške oblike obrambe)
(1) Državljani imajo pravico organizirati in izvajati v vojnem
stanju različne nevojaške oblike obrambe kot so bojkot, sabotaža, nespoštovanje odredb napadalca in druge.
(2) Državljani se seznanjajo in usposabljajo za nevojaške
oblike obrambe iz prejšnjega odstavka na neobvezen način.
(3) Za usposabljanje iz prejšnjega odstavka skrbijo ministrstva
vsako v okviru svojih pristojnosti.
(4) Državni organi po potrebi usmerjajo in usklajujejo nevojaške oblike obrambe iz prvega odstavka tega člena.
87. člen
(zaščita in reševanje)
(1) Zaščito in reševanje prebivalstva, živil, premoženja in drugih dobrin v vojnem stanju opravljajo organi, službe, enote in
organizacije, ki to dejavnost opravljajo v miru.
(2) Organom, službam, enotam in organizacijam iz prejšnjega
odstavka v vojnem stanju ni dovoljeno nalagati nalog
v nasprotju z mednarodnim vojnim in humanitarnim pravom.
VI. VODENJE IN NADZOR OBRAMBE DRŽAVE
88. člen
(Državni zbor)
(1) Državni zbor določa temeljne usmeritve za organizacijo in
izvajanje obrambe in pri tem zlasti:
1. razglasi izredno stanje na predlog Vlade kadar velika in
splošna nevarnost ogroža obstoj države predvsem, če grozi
povečana nevarnost napada na državo oziroma nastane
neposredna vojna nevarnost;
2. razglasi vojno stanje na predlog Vlade, če je izvršen napad
na državo;
3. odloči o uveljavitvi delovne in materialne dolžnosti v izrednem stanju, ki je razglašeno zaradi povečane nevarnosti
napada na državo oziroma neposredne vojne nevarnosti;
4. odloči o splošni mobilizaciji in uporabi obrambnih sil
v izrednem stanju, če je to razglašeno zaradi povečane nevarnosti napada na državo oziroma neposredne vojne nevarnosti;
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5. sprejema splošne dolgoročne programe razvoja in opremljanja obrambnih sil;
6. preko pristojnega delovnega telesa določa strateške smeri
delovanja obveščevalno varnostne službe ministrstva kot
sestavnega dela varnostno obveščevalne dejavnosti države.
(2) Šteje se, da je z razglasitvijo vojnega stanja sprejeta tudi
odločitev o izvedbi splošne mobilizacije in uporabi obrambnih sil.
(3) Državni zbor nadzira organizacijo, priprave in izvajanje
obrambe države neposredno in preko pristojnih delovnih
teles.
89. člen
(predsednik republike)
(1) Predsednik republike na predlog Vlade:
1. razglasi izredno stanje, če se Državni zbor ne more sestati;
2. razglasi vojno stanje, če je izvršen napad na državo in če se
Državni zbor ne more sestati;
3. sprejema v izrednem ali vojnem stanju uredbe z zakonsko
močjo, ki se nanašajo na obrambo, če se Državni zbor ne
more sestati;
4. odloči o uporabi obrambnih sil, uvedbi delovne in materialne dolžnosti ter splošni mobilizaciji v izrednem stanju, če se
Državni zbor ne more sestati, v skladu s tem zakonom.
90. člen
(Vlada)
(1) Vlada usklajuje organizacijo, priprave in vodi izvajanje
vojaške in civilne obrambe države.
(2) Vlada neposredno vodi civilno obrambo usklajeno z vojaško obrambo.
(3) Vlada skrbi za izvajanje nujnih ukrepov po razglasitvi
izrednega ali vojnega stanja.
(4) Vlada odloča o sodelovanju Slovenske vojske pri izvrševanju obveznosti prevzetih v mednarodnih organizacijah.

92. člen
(nadzor nad obveščevalno varnostno službo in vojaško
policijo)

(2) K
mor;
drža
nem

(1) Minister je dolžan omogočiti stalen nadzor nad de
t
obveščevalno varnostne službe ministrstva in vojaške po« (3)
delovnemu telesu Državnega zbora, pristojnemu za n Pog
nasi
nad delom varnostnih in obveščevalnih služb.
-d
(2) Minister pošlje v januarju za preteklo leto redno I®1"' voje
poročilo delovnemu telesu iz prejšnjega odstavka o ^ -d
obveščevalno varnostne službe ministrstva in vojaške pol«" - d
ter o uporabi posebnih operativnih metod in sredstev.

razi

VII. INŠPEKCIJA

(5)
iez
sre

93. člen
(inšpektorat za obrambo

(1) Inšpekcijo na obrambnem področju opravlja Inšpektor*1
(6)
obrambo, ki je organ v sestavi ministrstva:
alir
1
(2) Inšpektorji za obrambo nadzirajo izvrševanje predpiso""
obrambnem področju in pri tem zlasti:
- preverjajo stanje priprav civilne obrambe;
- preverjajo stanje in usposobljenost za izvajanje ukrep«
pripravljenost in mobilizacijo;
- prevarjajo izvajanje vojaškega usposabljanja;
.
- preverjajo in ocenjujejo bojno pripravljenost in delo vol
ških poveljstev, enot in zavodov;
- preverjajo opravljanje upravnih in strokovnih zadev
področju obrambe.
(3) Glavni inšpektor za obrambo lahko odredi za uresničil^
smotrov inšpekcije iz prejšnjega odstavka praktični Pre'*L
ali vajo. Če vaja ali preizkus obsega tudi preverjanje mob"'z
cije, mora inšpektor predhodno pridobiti soglasje ministra
(4) Inšpektorji za obrambo se pri izvajanju inšpekcije iz*aZlf
jejo s službenimi izkaznicami.
(5) Minister podrobneje predpiše način in postopek za oprS'
Ijanje inšpekcije na obrambnem področju.
94. člen
(inšpekcijski ukrepi)

(5) Vlada poroča Državnemu zboru o stanju na področju
obrambe pred obravnavo državnega proračuna.

(1) Inšpekcija iz prejšnjega člena ima poleg splošnih poo"'8
stil predpisanih za inšpekcije, pravico in dolžnost:

(6) Za usklajevanje nalog iz tega člena Vlada imenuje Svet za
nacionalno varnost, kot posvetovalni in usklajevalni organ.

- naložiti, da se v določenem roku ali na določen
odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladja s predp
načrti ali akti vodenja in poveljevanja";
j
- odrediti, da se do odločitve pristojnega organa oćsv'
z dela delavec oziroma pripadnik vojne sestave, ki s svol
delom ogroža varnost ljudi in premoženja;
- odrediti, da se do odločitve pristojnega organa usta1lodejanja ali aktivnosti, ki bi lahko ogrožale ljudi ali pr®^
žen e;
'
n
- predlagati
uvedbo postopka za razrešitev z dela ali dol*i*nO"
sti oziroma za ugotovitev odgovornosti.

(7) Svet za nacionalno varnost in njegove pristojnosti ureja
zakon.
91. člen
(koordinacijske skupine)
(1) Za operativno usklajevanje vojaške in civilne obrambe ter
varnostnih nalog v vojni Vlada imenuje koordinacijsko skupino, ki jo sestavljajo predstavniki vojaške in civilne obrambe,
notranjih in zunanjih zadev, obveščevalno varnostnih služb,
zaščite in reševanja ter drugi.
(2) Vlada imenuje koordinacijske skupine tudi za operativno
usklajevanje vojaške in civilne obrambe na posameznih
območjih države.

(2) Zoper odločitev inšpektorja iz prejšnjega odstavka je dov?
Ijena pritožba ministru v roku petnajst dni. Pritožba ne zao
izvršitve naloženega ukrepa, če gre za ukrep iz druge ali tre
alinee prejšnjega odstavka.
VII. POKLICNO DELO NA OBRAMBNEM PODROČJU

(3) Koordinacijske skupine iz prejšnjega odstavka so odgovorne koordinacijski skupini ustanovljeni na ravni države.

95. člen
(posebni pogoji)

(4) Koordinacijske skupine iz tega člena nimajo pravice odločanja v zadevah, ki so z zakonom dane v izrecno pristojnost
posameznih državnih organov.

(1) Za delavce na obrambnem področju ,8l|a|
o delavcih v državni upravi, če s tem zakonom ni°dE$
drugače.
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poročevalk

(2) Kdor želi poklicno opravljati delo na obrambnem področju
Nora biti državljan Republike Slovenije. Osebe z dvojnim
državljanstvom ne morejo poklicno opravljati dela na obrambnem področju.
13) Kdor želi poklicno opravljati vojaško službo, mora poleg
Pogoja določenega v prejšnjem odstavku, izpolnjevati še
"aslednje pogoje:
~ da je telesno in duševno spobosen za poklicno opravljanje
ojaške službe in da je odslužil vojaški rok;
' da ima ustrezno splošno izobrazbo;
' da ni član nobene politične stranke.

v

W) Služenje vojaškega roka ni pogoj za sklenitev delovnega
Ozmerja za ženske.
(5) Ustrezna splošna izobrazba iz tretjega odstavka tega člena
I® za vojaka praviloma končana poklicna šola, za podčastnika
srednja in za častnika višja ali visoka šola.
(®)
Minister določi kriterije za ugotavljanje sposobnosti iz prve
a|
inee tretjega odstavka tega člena.

99. člen
(pogodba o zaposlitvi)
(1) Kdor izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške
službe lahko sklene z ministrstvom pogodbo o zaposlitvi kot
kandidat za vojaka, podčastnika ali častnika. Pogodba se
sklene:
- za vojaka za 5 let in se nato lahko podaljšuje za enako
časovno obdobje, venar ne dalj kot do 45 let starosti;
- za podčastnika za 10 let in se nato lahko podaljšuje za
časovno obdobje po 5 let, vendar ne dalj kot do 55. leta
starosti;
- za častnika za 10 let in se nato lahko podaljšuje za časovno
obdobje po 5 let.
(2) Kandidat, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi iz prejšnjega
odstavka, mora uspešno opraviti vojaško strokovno usposabljanje in sicer:
- kandidat za vojaka osnovno vojaško strokovno usposabljanje v enem letu od sklenitve pogodbe;
- kandidat za podčastnika šolo za podčastnike v enem letu
od sklenitve pogodbe;

96. člen
(sklenitev delovnega razmerja brez objave)

- kandidat za častnika šolo za častnike v dveh letih od
sklenitve pogodbe.

'J) Delovno razmerje na olframbnem področju se lahko
Wene brez javne objave za delovna mesta:

(3) Šteje se, da je kandidat opravil strokovni izpit po predpisih
o delavcih v državni upravi, če je uspešno končal šolanje na
podčastniški oziroma častniški šoli v skladu s prejšnjim
odstavkom. Kandidatu, ki ne opravi uspešno vojaškega strokovnega usposabljanja, se pogodba o zaposlitvi odpove.

s

mišjih upravnih in upravnih delavcev oziroma strokovno
hničnih delavcev, ki opravljajo operativna dela civilne
^Orambe, upravnih zvez, informatike in telekomunikacij, krip'ozaščite in protielektronske zaščite, tehnične zaščite, vojake, razvojne in strokovno varnostne zadeve;
poveljnikov vojaških teritorialnih poveljstev iz njihovih
J.arnestnikov, poveljnikov bataljonov in drugih njim enakih ali
V|
5jih položajev;
" starešin, ki opravljajo operativne dolžnosti v vojski;
" inšpektorjev.
,e

12) Delovna mesta iz prejšnjega odstavka se določijo s sistematizacijo in formacijo.
97. člen
(štipendisti za delo v vojski)
(1) štipendisti na srednjih, višjih in visokih šolah, ki imajo med
panjem sklenjeno štipendijsko pogodbo z ministrstvom, po
Šolanju opravijo vojaški rok v skladu z zakonom.
®) Vojaški rok iz prejšnjega odstavka se šteje v pripravniško
dobo, če štipendist sklene po končanem šolanju z ministrstvom pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi vojske in če je bil
štipendist ministrstva najmanj polovico šolanja.

(4) Ženskam se všteva v pripravniško dobo stažiranje v vojaških enotah pred ali po končani vojaški šoli iz drugega
odstavka tega člena.
100. člen
(pravice in dolžnosti med trajanjem pogodbe o zaposlitvi)
(1) Med trajanjem pogodbe o zaposlitvi ima pripadnik stalne
sestave:
- dolžnost, da se udeležuje dopolnilnega vojaško strokovnega usposabljanja po predpisanih programih;
- pravico, da opravi osnovno ali dopolnilno vojaško strokovno usposabljanje po programih, ki niso obvezni, če izpolnjuje zahtevane pogoje.
(2) Pripadnik stalne sestave lahko pogodbo o zaposlitvi
odpove enostransko, pri čemer mora vrniti ministrstvu glede
na čas trajanja pogodbe o zaposlitvi sorazmerno višino stroškov osnovnega vojaško strokovnega usposabljanja. Povračila stroškov usposabljanja je oproščen, če je moral pogodbo
o zaposlitvi odpovedati zaradi zdravstvenih razlogov.

(3) Štipendist, ki po svoji volji ne sklene pogodbe o zaposlitvi
!* Prejšnjega odstavka, mora ministrstvu vrniti prejemke, ki jih
1®
prejel v času štipendiranja in služenja vojaškega roka,
v
času, ki je enak času štipendiranja in opravljanja vojaškega
r
oka.

(3) Pripadnik, ki mu je iztekel pogodbeno dogovorjeni rok
dela v vojski in pogodbe o zaposlitvi ni podaljšal, ima pravico
do povprečne plače zadnjih šestih mesecev še:
- vojak dva meseca;
- podčastnik tri mesece
- častnik štiri mesece.

M) Prejemke, ki jih je prejel med služenjem vojaškega roka je
"ipendist v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan vrniti
višini, ki presega prejemke drugih vojaških obveznikov med
služenjem vojaškega roka.
98. člen
(konkurenčna prepoved)

(4) Po izteku vsakega nadaljnjega pogodbeno podaljšanega
roka se pravica iz prejšnjega odstavka podaljša še za en
mesec, vendar skupno ne več kot za dva meseca.
101. člen
(odpoved pogodbe o zaposlitvi)

v

(1) Vodje uprav in samostojnih organizacijskih enot ministrstva ter določenih notranjih organizacijskih enot, načelnik
Generalštaba, poveljniki pokrajin in območij, operativnih
Poveljstev, brigad, njim enakih ali višjih enot med poklicnim
delom v obrambi ne smejo sodelovati v upravljanju podjetij,
Zavodov oziroma gospodarskih družb.
(2) Minister določi delovna mesta iz prejšnjega odstavka.
Poročevalec

(1) Ministrstvo lahko pripadniku stalne sestave enostransko
odpove pogodbo o zaposlitvi v primeru:
- če preneha izpolnjevati posebne pogoje iz 95. člena ali se
ne udeležuje obveznih oblik dopolnilnega vojaškega strokovnega usposabljanja;
- če je kršil vojaško disciplino;
- če preneha potreba po dolžnosti, ki jo opravlja ali če se
zmanjša stalna sestava, pa ni mogoča njegova razporeditev
na drugo delo.
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(2) Če vzrok za prenehanje pogodbe o zaposlitvi ni na strani
pripadnika, mu pripadajo pravice iz tretjega in četrtega
odstavka prejšnjega člena, če je opravil najmanj dve tretjini
pogodbeno dogovorjenega časa za katerega je sklenil
delovno razmerje.
102. člen
(usposobitev za civilni poklic)
(1) Pripadnik stalne sestave, ki je v Slovenski vojski delal
najmanj 15 let, ima po prenehanju delovnega razmerja poleg
pravic iz 100. člena tega zakona tudi pravico do usposobitve
za civilni poklic ne glede na vzrok prenehanja delovnega
razmerja.
(2) Pravica iz prejšnjega odstavka obsega pokritje stroškov
šolanja ali druge vrste usposabljanja, ki traja največ dve leti
po prenehanju delovnega razmerja.
(3) Medsebojne obveznosti med ministrstvom in upravičencem do pokritja stroškov usposabljanja za civilni poklic se
uredijo s posebno pogodbo.
103.člen
(posebni delovni pogoji)
(1) Delavec, ki poklicno opravlja delo na obrambnem
področju, je dolžan po odločitvi nadrejenega zaradi potreb
službe opravljati delo v posebnih delovnih pogojih.
(2) Posebni delovni pogoji so:
- delo ob nedeljah ali praznikih;
- delo v deljenem delovnem času;
- delo daljše od polnega delovnega časa
-- dežurstva kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se
odreja izjemoma;
- delo v terenskih razmerah na določenem kraju in času:
- pripravljenost za delo;
- bivanje v vojaški enoti ali zavodu oziroma drugem določenem mestu;
- izraba ali prekinitev dopusta v skladu s potrebami službe.
(3) Če delavec med dežurstvom ali pripravljenostjo za delo
dela, se čas dejanskega dela šteje za delo v podaljšanem
delovnem času.
(4) Če opravljeno delo delavca presega predpisano mesečno
delovno obveznost oziroma tedensko delovno obveznost, se
razlika šteje kot delo preko polnega delovnega časa.
104. člen
(odrejanje dela v posebnih delovnih pogojih)
(1) Delo v posebnih delovnih pogojih se odredi, če to terjajo
varnostne razmere, oziroma kakor je le tako mogoče opraviti
določene naloge, ki jih ni mogoče odlagati, opravljen pa
morajo biti v določenem roku.
105. člen
(razporeditev na drugo delo)
(1) Delavec je lahko razporejen po službeni potrebi na nižje
vrednoteno delovno mesto ali na delo v drug kraj.

obrambnem področju, uresničujejo pravico do stavke P0'
pogoji, ki jih določa zakon za delavce v državni upravi.
(3) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo delavci
stavko zagotoviti:
- nemoteno opravljanje vojaških zadev ter drugih zađe'
povezanih z uresničevanjem temeljnih dolžnosti državljanov,0
podjetij, zavodov in drugih organizacij na obrambnem P "
dročju;
- nemoteno opravljanje zadev civilne obrambe;
- neprekinjeno pripravljenost za izvajanje ukrepov za priprl
Ijenost, kurirske službe in mobilizacije;
- neprekinjeno delovanje dežurnih služb, informacijskegate'
telekomunikacijskega sistema;
- nemoteno in neprekinjeno opravljanje vseh zadev in naM
povezanih z materialno in zdravstveno oskrbo vojske, vzdri®"
vanjem sredstev, objektov in opreme, transportom in skladiščenjem za vojaške potrebe.
(4) Vojaške osebe in delavci, ki opravljajo upravne in strt"
kovne zadeve na obrambnem področju, nimajo pravice
stavke, če grozi povečana nevarnost napada na državo ali"3
je nastala neposredna vojna nevarnost oziroma, če je razg' '
šeno izredno ali vojno stanje, toliko časa, dokler tako stanje^
odpravljeno. Prepoved stavke velja tudi za druge razmere,"
je ogrožena varnost in obramba države in take razmere "9°"
tovi Vlada.
107. člen
(varnost in zdravje pri delu)
(1) Pri opravljanju dela v upravnih prostorih, ambulant^
v kuhinjah, okrepčevalnicah, splošnih delavnicah ter sklad'',
čih, v katerih se ne skladišči vojaško orožje in oprema,5
uporabljajo splošni predpisi o varstvu pred požarom terova'
nosti in zdravju delavcev pri delu.
(2) Minister predpise ukrepe in postpoke za zagotavljaj
varstva pred požarom, varnosti in zdravja delavcev pri delu2
dela na področju obrambe pri katerih se ne uporablja
splošni predpisi.
108. člen
(vrednotenje posebnih delovnih razmer)
(1) Delavcem, ki poklicno delajo na obrambnem področju '®
zaradi posebnih delovnih razmer in odgovornosti povi'3
plača in sicer:
- do 20%, če opravljajo organizacijska, vodstvena, inšpekc'l'
ska ali operativna dela;
,
- do 15%, če opravljajo strokovno tehnična dela v zv«z0
z vzdrževanjem ali delovanjem tehničnih sistemov, mins*
eksplozivnih sredstev ali oborožitve;
,
- do 10%, če opravljajo strokovno tehnična, analitična, na
zorna in druga operativna dela;
- do 5%, če opravljajo pomožna tehnična in manipulati*"1
dela.
(2) Odstotek povišanja plače iz prejšnjega odstavka se dolo''
glede na obseg, vrsto in naravo posebnih delovnih razmeri
odgovornosti.

(2) Delavec iz prejšnjega odstavka obdrži enako plačo, kot jo
je imel pred razporeditvijo, če je to zanj ugodnejše ter druge
pravice v skladu 7 zakonom.

(3) Vlada določi za dela letalskega in letalsko tehnične^
osebja, radarskega osebja, potapljačev ter najzahtevnei'
operativne dolžnosti v obrambi, višje plače, kot veljal
v državni upravi, zaradi specifičnih strokovnih znanj 1
posebne izurjenosti.

106. člen
(pravica do stavke)

109. člen
(dodatno pokojninsko zavarovanje)

(1) Vojaške osebe med opravljanjem vojaške službe nimajo
pravice do stavke.

(1) Delavci, ki stalno opravljajo operativna dela kot vojaKjj
podčastniki ali častniki pri vojaško strokovnem izobraževair
in usposabljanju ali v bojnih enotah oziroma, ki opravlja ,
strokovne obveščevalno varnostne naloge, kriptografsko 3

(2) Delavci, ki opravljajo upravne in strokovne zadeve na
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poročevalk

protielektronsko varovanje, zahtevnejša strokovno tehnično
°Perativna dela, povezana z minsko eksplozivnimi sredstvi,
„I oborožitvijo in borbenimi sistemi, imajo pravico do dodatnega pokojninskega zavarovanja.
it p)u Pravico do dodatnega pokojninskega zavarovanja imajo
y, ' di delavci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva
y dela oziroma dela, na katerih delavci po določeni starosti ne
Korejo več uspešno delati.

i

(p) Delovna mesta in obseg pravic iz prejšnjih dveh odstavkov
določi Vlada.

IX

(1) Za usposabljanje državljanov, ki organizirajo in izvajajajo
ali so odgovorni za priprave civilne obrambe, ter delavcev, ki
opravljajo upravne in strokovne zadeve na področju obrambe,
ministrstvo organizira usposabljanje v ustrezni izobraževalni
organizacijski enoti.
(2) Programe usposabljanja iz prejšnjega odstavka predpisuje minister. Če usposabljanje organizira drugo ministrstvo,
daje minister soglasje k programu usposabljanja.
3) Ministrstvo v skladu s programi pomaga Združenju slovenskih častnikov in drugim organizacijam, katerih dejavnost je
posebnega pomena za obrambo.

UPRAVNE in strokovne zadeve obrambe
110. člen
(organizacija in pristojnosti)

! j1a) Upravne in strokovne zadeve na področju obrambe oprav; ' ' če z zakonom ni določeno drugače, ministrstvo, organi
i "sestavi in organizacijske enote.
■ j^) Upravne in strokovne zadeve na področju obrambe na
^ločenih urbano in geografsko povezanih območjih države
opravljajo uprave ministrstva za obrambo, ki imajo svoje izpostave na območje ene ali več lokalnih skupnosti. Uprave za
hrambo in njihove izpostave določa minister.
j3) Uprave za obrambo iz prejšnjega odstavka skrbijo za
. Oprave civilne obrambe in odločajo v upravnih zadevah na
i n stopnji v zvezi z dolžnostmi državljanov, podjetij, zavodov
drugih organizacij, določenih s tem zakonom.
i

113. člen
(usposabljanje)

(4) Stroške usposabljanja krije tisti, ki je usposabljanje organiziral.
114. člen
(prepoved pridobitne dejavnosti)
(1) Kot pridobitev ali profitne dejavnosti ni dovoljeno opravljati:
- priprave civilne obrambe in usposabljanje za njeno izvajanje;
- vojaško strokovnega usposabljanja;
- delovanje informacijskega in telekomunikacijskega
sistema na področju obrambe;
- kriptografskega in protielektronskega varovanja prenosa
na področju obrambe.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka se nanaša na izvedbo
posameznih projektov ali del, ki jih naroči ministrstvo pri
zunanjih izvajlacih.

W)0,TV upravnih zadevah na drugi stopnji odloča minister oziia predstojnik pristojnega organa v sestavi.
|5) Minister predpiše obliko in vsebino službenih in drugih
paznic določenih s tem zakonom ter merila in kriterije za
ugotavljanje osebne oborožitve in opreme, ki jo uporabljajo
starr"1' or9ani in dru9' izvaJalci civilne obrambe v vojnem
*
111. člen
(informacijski in telekomunikacijski sistem)
jj) Ministrstvo za opravljanje upravnih in strokovnih zadev
, ac9anizira enoten in avtonomen informacijski ter telekomuni'jski sistem, ki obsega tudi potrebe obrambnih sil.
j^) Minister predpiše na katerih ravneh organiziranja sistema
Prejšnjega odstavka delujejo dežurne službe in s kakšnimi
al
°gami.

X. KAZENSKE DOLOČBE
115. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti;
1. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju materialne dolžnosti iz drugega in tretjega odstavka 11. člena tega
zakona:
2. če na zahtevo upravnega organa, pristojnega za obrambne
zadeve, ne da podatkov iz 20. člena v skladu s prvim odstavkom 22. člena tega zakona;
3. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu sprememb podatkov v skladu s 23. členom tega zakona.

112. člen
(arhiv)

4. če ne varuje državne, vojaške ali uradne skrivnosti v skladu
s prvim in drugim odstakvom 28. člena tega zakona;

j.1) Ministrstvo ima arhiv, v katerem se hrani, ureja in varuje
^°kumentarno gradivo, kot so spisi, listine, karte, načrti,
poteke in drugo gradivo, ki nastaja v ministrstvu in obramben silah.

5. če vnese zaupne podatke v javne publikacije v nasprotju
s tretjim odstavkom 28. člena tega zakona;

'')r Gradiva iz prejšnjega odstavka, ki so označena kot
*avna, vojaška ali uradna skrivnost z najvišjo stopnjo zaupati, postanejo dostopna javnosti po preteku 30 let po njihonastanku, druga zaupna gradiva pa po preteku 20 let.
pivska gradnja, ki vsebuje zaupne osebne podatke postavio
dostopna javnosti po preteku 10 let od smrti osebe, na
a,er
o se nanašajo.
!jj| Vlada lahko za določeno gradivo rok iz prejšnjega
Stavka skrajša na predlog ministra.
^[Minister predpiše postopek in način urejanja ter hranjenja
Pivskega gradiva.
Poročevalec

6. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem opravlja meritve, snemanja ali raziskave v objektih oziroma okoliških
objektov, iz 29. člena tega zakona.
7. če brez pooblastila ali v nasprotju s pooblastilom opravlja
aerosnemanja ali druge vrste raziskav iz prvega odstavka 31.
člena tega zakona;
8. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem pristojnega
organa opravlja raziskovanja na področjih iz drugega
odstavka 31. člena tega zakona;
9. kdor reproducira ali uporablja oznake pripadnosti in druge
oznake Slovenske vojske oziroma obrambnih sil, uniforme aii
vozila v nasprotju s četrtim odstavkom 42. člena tega zakona:
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10. če ne izvrši kadrovskih in drugih priprav za določeno
proizvodnjo in storitev v vojni v skladu s tretjim odstavkom 80.
člena tega zakona;

13. če se ne ravna v skladu z omejitvami prostega gibanja a
prehajanja čez državno mejo iz drugega oziroma tretjega
odstavka 82. člena tega zakona;

11. če preizkuša, označuje, opravlja transport ali skladiščenje
vojaškega orožja in opreme v nasprotju s predpisi iz tretjega
odstavka 84. člena tega zakona;

14. če organizira stavko ali stavka v nasprotju s 106. člerto'
tega zakona.

12. če ne ravna v skladu z inšpekcijskim ukrepom Inšpektorata za obrambo iz 94. člena tega zakona;
13. če kot pridobitno ali profitno dejavnost opravlja dejavnost
iz prvega odstavka 114. člena tega zakona;

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. če ne uskladi priprav in organiziranosti v roku iz 128.
člena tega zakona.

(1) Delavcem, ki so pridobili varstvo zatečenih statusnih, sod'
alnih in drugih pravic po 14. členu ustavnega zakona ?
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvi*
nosti Republike Slovenije (Ur. list RS št. 1/91-1) s pristope"
v Teritorialno obrambo Republike Slovenije in delavcem, kis®
bili pripadniki stalne sestave Teritorialne obrambe na dan
7. 1991, pa jih do 31. 12. 1994 ni mogoče razporediti na
oziroma jim zagotoviti druge ustrezne zaposlitve, preneha
delovno razmerje s pravico do pokojnine, če imajo najmanj''
(moški) oziroma 20 let (ženske) skupne pokojninske dob*
Pokojnina se jim odmeri v višini 85% pokojninske osnove,*
jo predstavlja povprečna mesečna plača v zadnjem koleda''
skem letu.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
116. člen
(1) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba državnega organa;
1. če ne varuje državne, vojaške ali uradne skrivnosti v skladu
s prvim in drugim odstavkom 28. člena tega zakona;
2. če ne ravna v skladu z inšpekcijskim ukrepom Inšpektorata
za obrambo iz 94. člena tega zakona.
117. člen

118. člen
(predčasna upokojitev)

(2) Odločbo o prenehanju delovnega razmerja s pravico
pokojnine izda minister. Odločba je dokončna.
(3) Pokojnino odmeri in izplačuje Zavod za pokojninsko
invalidsko zavarovanje Slovenije.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik:

(4) Sredstva za razliko med pokojnino po splošnih predpis'®
in pokojnino po tem zakonu se zagotavljajo iz državne!)
proračuna.

1. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju vojaške delovne ali materialne dolžnosti iz 6. člena oziroma usposabljanja za te dolžnosti iz 13. člena tega zakona;

119. člen
(dodatno zavarovanje in zavarovalna doba s povečanje"1'

2. če ne varuje državne, vojaške, uradne ali poslovne skrivnosti v skladu s 14. členom tega zakona;
3. če se na poziv pristojnega organa brez opravičenega
razloga ne zglasi na določenem kraju in ob določenem času,
prvi odstavek 15. člena;
4. če se kljub prepovedi iz 16. člena tega zakona prosto giblje
na območju, kjer potekajo boji;
5. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu sprememb podatkov v skladu s 23. členom tega zakona;
6. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem opravlja meritve, snemanja ali raziskave v objektih oziroma okoliških
objektov, iz 29. člena tega zakona:
7. če opravlja aerosnemanja ali druge vrste raziskav za
namene iz prvega odstavka 31. člena brez pooblastila oziroma
v nasprotju s pooblastilom pristojnega organa;
8. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem pristojnega
organa opravlja raziskovanja na področjih iz drugega
odstavka 31. člena tega zakona;
9. če reproducira ali uporablja oznako pripadnosti in druge
oznake Slovenske vojske oziroma obrambnih sil, uniformo ali
vozila v nasprotju s četrtim odstavkom 42. člena tega zakona;
10. če nosi vojaško uniformo ali dele te uniforme v nasprotju
s pooblastilom iz 53. člena tega zakona in pravili službe;
11. če ne hrani osebne oborožitve in vojaške opreme v skladu
s četrtim odstavkom 58. člena tega zakona;
12. če je bil kot pripadnik rezervne sestave v miru zaradi
kršitve vojaške discipline predčasno odpuščen iz enote
v skladu s četrtim odstavkom 61. člena tega zakona;
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(1) Do sprejema predpisov o dodatnem zavarovanju iz 1jj!
člena tega zakona oziroma predpisov, ki bodo enotno ure"
štetje zavarovalne dobe s povečanjem, se uporabljajo 1*
delavce, ki poklicno delajo na obrambnem področju, predp '
ki so veljali na dan uveljavitve tega zakona.
120. člen
(carine In druge dajatve)
(1) Do sprejema carinskega zakona in drugih predpisov, se*'
plačevanje carine, davkov in drugih dajatev od vojaške obfr
žitve in vojaške opreme ter drugih sredstev in objektov '
obrambne potrebe, uporabljajo predpisi, ki so veljali na
uveljavitve tega zakona.
121. člen
(uporaba arhivskega gradiva)
(1) Omejitve, ki so določene v drugem odstavku 112.
tega zakona za uporabo arhivskih gradiv, se ne nanašajo ^
gradiva, ki so nastala pred 26. 10. 1991 in so potrebna
zgodovinska proučevanja obdobja osamosvojitve Repub"*
Slovenije.
122. člen
(uporaba zakona za zaposlene)
(1) Določbe tega zakona, ki določajo ustrezno stopaj
splošne izobrazbe za poklicno delo v vojski, se ne uporabu'
za tiste, ki so bili pripadniki stalne sestave Teritoria i
obrambe na dan 18. 7.1991 in če so ob uveljavitvi tega zak°
imeli najmanj petnajst let skupne zavarovalne dobe.
(2) Pripadniki stalne sestave iz prejšnjega odstavka, k'A
izpolnjujejo pogoja skupne zavarovalne dobe morajo mani
jočo stopnjo splošne izobrazbe pridobiti v desetih letin K
uveljavitvi tega zakona.
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126. člen
(premoženje za potrebe obrambe)

(3) Določbe tega zakona, ki urejajo zaposlovanje v Slovenski
vojski s pogodbo o zaposlitvi, se uporabljajo za pripadnike
stalne sestave, ki so zaposleni v stalni sestavi ob uveljavitvi
tega zakona tako, da se šteje kot da so sklenili pogodbo
o zaposlitvi za vojake 5, za podčastnike in častnike pa 10 let
Šteto od uveljavitve tega zakona.

(1) Premoženje s katerim upravlja ministrstvo, postane z uveljavitvijo tega zakona, državna lastnina.
(2) Vlada podrobneje uredi evidence in način upravljanja
premoženja iz prejšnjega odstavka ter postopek za izkazovanje v katastru in prostorskih aktih.

(4) Pripadniki stalne sestave iz prejšnjega odstavka imajo med
'rajanjem in po izteku rokov določenih v prejšnjem odstavku
pravice in dolžnosti kot jih ta zakon določa za pogodbe
o zaposlitvi.

127. člen
(preimenovanje in prevedba)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se Teritorialna obramba
Republike Slovenije preimenuje v Slovensko vojsko. Republiški štab za teritorialno obrambo pa v Generalštab.

123. člen
(prevzem sredstev in opreme)
(1) V 60. dneh po uveljavitvi tega zakona ministrstvo prevzame
Po stanju na dan 31. 12. 1993 opremo in oborožitev enot za
zveze, centrov za obveščanje, oborožitev ter opremo namenjeno za delo obSIriskih upravnih in drugih organov, podjetij,
Zavodov in drugih organizacij za delo v vojni, arhive ter drugo
dokumentacijo za izvrševanje temeljne dejavnosti upravnih
organov na področju obrambe ter zaščite.

(2) 2 dnem uveljavitve tega zakona oznaka pripadnosti in
druge oznake Teritorialne obrambe Republike Slovenije
postanejo oznaka pripadnosti in druge oznake Slovenske
vojske.
(3) Čin generalmajorja se z uveljavitvijo tega zakona prevede
v brigadirja in čin kontraadmirala v kapitana.

(2) Oborožitev in oprema iz prejšnjega odstavka z dnem
uveljavitve tega zakona postane državna last.
(3) Iz opreme iz prvega odstavka tega člena je izvzeta oprema
Namenjena zaščiti in reševanju ter organom za notranje zadeve.

128. člen
(uskladitev priprav in predpisov)
(1) Priprave in organizacijo obrambe je treba uskladiti s tem
zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.

W) Za uporabo poslovnih in drugih prostorov v katerih so
Poslovali upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, ob
uveljavitvi tega zakona, in opreme teh prostorov, ministrstvo
sklene z občinami oziroma mestom ustrezne pogodbe.

(2) Organi določeni s tem zakonom so dolžni izdati izvršilne
predpise v 6 mesecih po uveljavitvi zakona.
129. člen
(veljavnost zakona)

124. člen
(prevzem delavcev)
(1) Mnistrstvo v roku iz 123. člena tega zakona prevzame tudi
delavce občinskih in mestnih upravnih organov, pristojnih za
obrambne zadeve.
(2) 2 dnem prevzema delavcev upravnih organov, pristojnih za
obrambne zadeve, so predstojniki teh organov dolžni ministru
Ponuditi svoj odstop.
125. člen
(prevzem pristojnosti)
(1) 2 dnem uveljavitve tega zakona nadaljujejo dosedanji
občinski in mestni upravni organi, pristojni za obrambne
Zadeve, delo kot izpostave uprav za obrambo ministrstva in
Opravljajo tiste upravne in strokovne zadeve kot so jih opravili do tega roka.
(2) Upravni postopki, ki so v teku, se dokončajo v skladu s tem
Ekonom.
'3) Ministrstvo in občine s pogodbo uredijo način opravljanja
Zadev s področja zaščite in reševanja v prehodnem obdobju
oblikovanja lokalnih skupnosti.

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe
zakona o obrambi in zaščiti (Ur. list RS št. 15/91), ki urejajo
obrambni sistem in sicer:
t

- določbe 1. in 2. člena, 4. člena, 8. člen, 21. in prvega
odstavka 22. člena, 23. člena, 26. člena, 28. do 30. člena, 33.
do 35. člena, 39. do 75. člena, 77. do 82. člena, 126. in 127.
člen, 132. do 135. člena, od 1. do 3. točke in 5. do 12 točke
prvega odstavka 142. člena, od 2. do 5. točke 143. člena, 144.
in 145. člena, od 4. do 6. točke prvega odstavka 146. člena,
147. in 148. člena prenehajo veljati v celoti;
- določbe 5. člena, 6. in 7. člena, 13. do 20. člena, drugega
odstavka 22. člena, 24. in 25. člena, 27. člena, 31. in 32. člena,
36. do 38. člena, 76. člena, 128. do 131. člena, 138. do 140.
člena, 1. točke 143. člena in 1. do 3. točke prvega odstavka
146. člena prenehajo veljati kolikor se nanašajo na obrambni
sistem.
Določbe 136. ter 141. člena zakona o obrambi in zaščiti
prenehajo veljati z dnem uveljavitve predpisov iz 119. in 120
člena tega zakona.
130. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
r

^ iavni zbor je na 12. seji 26. 10. 1993 sprejel predlog zakona
°r obrambi in naložil Vladi da predlog zakona pripravi za
, ugo obravnavo. Državni zbor je obenem sprejel več stališč
'n sklepov v zvezi s pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
stališča in sklepe Državnega zbora je predlagatelj proučil
'^Jih
upošteval pri pripravi zakonskega predloga. Obenem je
0,1
seznanjen z mnenjem predsednika republike z dne 3. 12.
Poročevalec

1993 in mnenjem komisije za politični sistem Državnega sveta
z dne 13. 9. 1993.
1. V splošnih določbah je v skladu z mnenjem sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve razširjena vsebina s tem, da je
v 5. členu posebej določena razlaga oziroma pomen pojmov,
ki se v zakonskem besedilu najpogosteje uporabljajo. V tej
določbi so zajeti najpomembnejši pojmi, kot je vojaška,
civilna obramba, obrambne sile. izredno vojno stanje in drugi.
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V skladu s sklepom Državnega zbora, ki ga je sprejel na 16.
seji 20. 12. 1993 ob sprejemu resolucije o izhodiščih zasnove
nacionalne varnosti, je predlagatelj ponovno proučil organizacijo in delovanje Narodne zaščite v miru, v izrednem in
vojnem stanju.
V obstoječem zakonu o obrambi in zaščiti (Ur. I. RS št. 15/91)
je Narodna zaščita opredeljena kot del obrambnih sil, njeni
pripadniki pa so izenačeni s pripadniki Teritorialne obrambe
(43. člen). Zakon določa, da je Narodna zaščita organizirana
oblika delovanja za opravljanje določenih varnostnih nalog in
za vključevanje v oborožen boj in druge oblike odpora (64.
člen); pristojnosti za njeno organiziranje in pripravljanje ter
delovanje pa so vezane na ministra za obrambo in ministra za
notranje zadeve (71. člen). Predlagatelj je ponovno ocenil, da
taka zasnova Narodne zaščite ni več mogoča ne iz ustavnopravnih niti vsebinskih razlogov. Tega mnenja je bil tudi
Državni zbor ob prvi obravnavi predloga zakona o obrambi,
saj ni sprejel nobenega posebnega stališča glede Narodne
zaščite.
S 124. členom ustave je jasno in nedvoumno opredeljena
funkcija obrambe države. Tudi v resoluciji o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti (Ur. I. RS št. 71/93) je povsem jasna
ločitev obrambnega in varnostnega sistema ter sistema zaščite in reševanja. Glede na navedeno je temeljni namen
obrambnega sistema odvračanja zunanjega napada in
obramba države, če do napada nanjo pride. Obrambnega
sistema in njegovih zmogljivosti zato ne bi smeli uporabljati
za obvladovanje notranjih varnostnih razmer, saj je to
področje, ki je v izključni pristojnosti organov in dejavnikov
varnostnega sistema.
Glede na navedeno je potrebno Narodno zaščito opredeliti
izključno kot sestavni del obrambnih sil za opravljanje določenih nalog vojaške obrambe. V tem smislu so tekle tudi
priprave pri uspostavljanju obrambnega sistema po osamosvojitvi države. Nov organizacijsko mobilizacijski razvoj Teritorialne obrambe je bistveno zmanjšan tudi zato, ker je predvideno, da bo del nalog, ki bi jih sicer morale opravljati
prostorske vojaške enote, opravljala Narodna zaščita. Pri tem
je bistveno tudi to, da je organizacija Narodne zaščite zelo
prožna in jo je mogoče zelo enostavno prilagajati potrebam
v posamezni lokalni skupnosti, saj ni sestavljena iz vojaških
formacij kot to velja za klasično vojaško organizacijo. Predlagatelj zato ponovno predlaga, da še Narodna zaščita v zakonu
opredeli kot posebej organiziran del obrambnih sil (3. člen), ki
pa se ne uporablja v miru. Organizacijske in druge rešitve na
varnostnem področju na podlagi varnostnega samoorganiziranja državljanov, ljudske iniciative in podobno bo zato
potrebno urediti s sistemsko zakonodajo na področju javne in
notranje varnosti. Nikakor pa teh rešitev ni mogoče nadomestiti oziroma jih dajati ^pristojnost vojaške organizacije
kakršna je Narodna zaščita.
2. V poglavju o dolžnostih in pravicah državljanov je nova
določba 7. člena, ki ureja pravico do samoobrambe državljanov v vojnem stanju. V prvotnem besedilu je bila posebej
izrecno predvidena le pravica do organiziranja in izvajanja
nevojaških oblik obrambe. V skladu s III. poglavjem resolucije
o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti je sedaj ta pravica
predvidena v omenjeni določbi le za vojno stanje in pogojena
z enotnim poveljstvom, nošenjem oznake pripadnosti Slovenski vojski in odkritim nošenjem orožja. Državljani, ki bi se na
tej podlagi vključili v obrambo države, so statusno izenačeni
z vojaškimi osebami, obenem pa so se dolžni podrediti najbližjemu vodstvu Narodne zaščite, vojaškemu poveljstvu oziroma enoti. V 73. členu
je v tem smislu tudi naloženo načelniku Narodne zašč!te, da poskrbi za vključitev takih državljanov v organizacijo Narodne zaščite. Takšne rešitve so nujne,
da bi se v vojnem stanju zagotovilo enotno in usklajeno
izvajanje vojaške obrambe ter ustrezno pravno varstvo po
mednarodnem vojnem pravu.
Pri določbah (10. člen), ki urejejo delovno dolžnost, je poleg
spodnje starostne meje predlagana še gornja (63 oziroma 55
let).
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V skladu s stališči Državnega zbora in mnenjem sekretariati
za zakonodajo in pravne zadeve je dopolnjen tudi del določb,
ki urejajo zbiranje, uporabo in varstvo osebnih podatkov (20-,
21. in 22. člen). Dopolnjene rešitve so bolj restriktivne, za vse
vrste zbirk osebnih podatkov je določen namen zbiranjA
upravičenci do uporabe in odgovornost za varstvo. Jasneje in
natančneje je urejena pravica državljana do vpogledi
v osebne podatke, ki jih o njem hrani upravni organ, pristojen
za obrambne zadeve. Črtana je določba, po kateri je upravni
organ pristojen za obrambne zadeve, zbiral tudi podatke V
načrtovanje izmika, evakuacije in racionirane preskrbe. Zato
bo potrebno ustrezne določbe vključiti v področne zakone, d>
bi se zagotovilo izvajanje teh nalog v vojni.
•
3. Obrambni ukrepi so dopolnjeni v skladu z razpravo ob pM
obravnavi predloga zakona. Pristojnosti za predlaganje possmeznih ukrepov za pripravljenost v izrednem stanju oziroffi
ob povečani nevarnosti napada na državo ali neposredni vojni
nevarnosti (24. člen) so dodatno razdelane v delu zakona, K'
ureja vodenje in nadzor nad obrambo. Pripadniki kurirski
službe so statusno izenačeni s pripadniki enot za zveze (&
člen).
•
Poenostavljena je ureditev glede aerosnemanja in drugih rali*
skav (31. člen) v skladu s stališčem Državnega zbora. Posebno
pooblastilo se zahteva le v primeru, če se ta dejavnost izvafi
za izdelavo kartografskih publikacij. Pri tem gre za dejavnost,
ki je v državnem interesu in je ni mogoče prepustiti komurkoli
če se želi ohraniti enotnost kartografskega sistema in publi"
kacij.
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V skladu s prvo obravnavo in resolucijo o izhodiščih zasnort j
nacionalne varnosti je natančno opredeljen obseg strokovnin
obveščevalno varnostnih nalog na področju obrambe držaM p
(32. člen) ter natančno določeno kjer in katere od teh naM ,
opravlja nobveščevalno varnostna služba ministrstva (33.o
36. člen). Prav tako so podrobneje razmejena pooblastila, *' >
jih imajo osebe, ki opravljajo strokovne obveščevalno vaf j
nostne naloge.
i
4. V poglavju o obrambnih silah se urejata Slovenska vojska i" j
Narodna zaščita.
[

4. 1. Dopolnjene so določbe, ki urejejo organizacijska vpraša0 (
nja in sestavo vojske. Določbe so vsklajene z resoludl ,
o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti, pri čemer so up,
števana tudi stališča Državnega zbora ter mnenje sekretariatt
za zakonodajo in pravne zadeve. Zaradi pomislekov ali zakon
dovolj natančno skladno s 124. členom ustave določa obstf0 s
obrambe, se v predlogu zakona določa (41. člen), da vojsk ;
sestavljajo združene taktične in operativne enote, ki so nam6"
njene za vse oblike in vrste bojnega delovanja na celotnadržavnem ozemlju ter enote, ki so oblikovane po teritorialne^ i,
načelu. Organizacija vojske naj bi bila enotna brez delitve n* i,
zvrsti (kopenska vojska, letalstvo in protiletalska obramba 'e' mornarica) kar je sicer značilno za vse klasične vojaške ors f ;|
nizacije. Že z zakonom pa bi določili rodove (pehota, artilerir "
letalstvo in drugi) in službe v vojski (intendantska, tehničnadruge).
i,
Predlagatelj je dopolnil tudi določbo 42. člena, s katero
ti
ureja zaščita oznak obrambnih sil ter uniform in vozil Slove"' ;
ske vojske.

Predlagatelj je proučil tudi predlog (Državni zbor), da bi &
namesto besede -Generalštab« uporabljal ustreznejši pojer".
Pri tem je ponovno ugotovil, da se v večini primerljivih dds I,
uporablja ta pojem, kar velja tudi za ureditve, ki imajo insti'^ i
cijo generalnega inšpektorja, zato predlaga, da se uporab <
tega pojma ohrani.
4.2. Predlagatelj je še posebej skrbno proučil mnenja (sek'*
tariat za zakonodajo in pravne zadeve) iz prve obravnar
predloga zakona glede vodenja in poveljevanja z obrambni^
silami, vključno z mnenjem predsednika republike z dne 3- K
1993. Pri dopolnjevanju predloga zakona je predlaga'6'
izhajal:
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' K določb o pristojnostih, ki jih na področju obrambe in
ustava daje predsedniku republike (tretji odstavek 92.
«na, prvi odstavek 108. člena ustave);
'jf določb, v katerih ustava nalaga določene naloge predniku republike kot vrhovnemu poveljniku (102. člen
Povezavi s 124. členom ustave).
J® fey podlagi so v delu predloga zakona, ki ureja vodenje in
^sijevanje z obrambnimi silami, razdelani odnosi med
y°vnim poveljnikom in ministrom za obrambo ter položaj
bolnika Generalštaba in drugih vojaških poveljnikov. Pridnosti vrhovnega poveljnika so sicer v zakonu opredeljene
'o, kot v večini držav parlamentarne demokracije. V delu
yioga zakona, ki ureja vodenje in nadzor obrambe države,
"'izdelane pristojnosti Državnega zbora (88. člen) ter predli ika republike (89. člen). Posamična pooblastila Držav•93if zbora, predsednika republike, Vlade in ministra za
' nbo pa so tudi v drugih določbah in delih zakona (8., 9.,
12., 18., 19., 24., 25. člen in drugi).
''Odlagane dopolnitve in rešitve so možne, če temeljijo na
ledenih ustavnih izhodiščih; na opredelitvi, da se lahko ob
jačani nevarnosti napada na državo ali neposredni vojni
^srnosti razglasi izredno stanje ter izvede ukrepe za prit ulijenost, mobilizacijo ter druge obrambne ukrepe vključno
Porabo obrambnih sil tudi v izrednem stanju (izredno in
'J"o stanje sta po prvem odstavku 92. člena ustave glede
vepanja izenačeni). V primeru, da pa bi se razlaga ustavnih
Voib širila brez upoštevanja opisanega ustavnega okvira,
J: i6 po mnenju predlagatelja vprašljivo, ali bi bila taka
Witev
sploh še primerljiva z ureditvami, ki jih poznajo
av
e parlamentarne demokracije.
P
Vlagatelj je dopolnil tudi določbe v zvezi z dolžnostmi
'Vstrstva do predsednika (44. člen) ter jasnejšo določitvijo
t "osa med ministrom in Generalštabom. Minister (45. člen)
ffrejanjem razvojnih, organizacijskih in drugih ukrepov,
'°ianjem planiranja in opremljanja, organizacije materidru e
al
vodidržavah,
vojsko pri
preko
General■ Se
°a. tako 9kot oskrbe
v drugihdejansko
primerljivih
čemer
pa ne
• 9a v vojaško poveljevanje, ki je v pristojnosti načelnika
"Bralštaba in drugih poveljnikov (46. člen).
gojena je pristojnost (49. člen) za izdajo aktov vodenja
iske (V/ada in minister) ter aktov poveljevanja (ki jih izdajajo
poveljniki).
Ste na navedeno predlagatelj meni, da je z dopolnitvami
"'oga zakona:
dvoumno in natančno opredeljena v skladu z načeli
J^entarne
ureditve pristojnost Državnega zbora, vrhov9a
' a Poveljnika, Vlade ter poveljevanja znotraj obrambnih sil;
J 9otovljen nadzor Državnega zbora nad izvajanjem
Jambe (88., 90. in 92. člen), pri čemer pa zakon ne ureja
' ra nad izvajanjem pristojnosti predsednika republike;
JUgotovljeno,
da ima vrhovni poveljnik na razpolago
J'ebne informacije in pooblastila, s katerimi bo zagotavljal
t Poveljevanju z obrambnimi silami spoštovanje ustave,
j.,°nov in odločitev Državnega zbora (43., 44., 45., 89. in
3'a členi);
\;*ar
9otovljeno, da je poveljevanje v obrambnih silah urejeno
hično (46. člen).

'• (i
j? Delno so dopolnjene tudi določbe, ki urejajo vojaško
i
o in druga temeljna vprašanja organizacije in odnosov
iski.
Do/
• i'°čt>e o vojaški službi so dopolnjene s tem, da zakon
i L °ča (50. člen), da se vojaška služba opravlja tudi v obveš1 jjMno varnostni službi ministrstva in vojaških šolah, kar je
\ || °trno glede na dejavnost teh organizacijskih enot ministrI ira Dopolnjena
je ureditev v zvezi z uporabo orožja po
'jJ""'^ 23 bojno delovanje s tem, da poveljstvo ali enota
po teh pravilih tudi v primeru, če je napadena v miru (54.
lo če valeč

za 99. člen v katerem je sedaj določeno, da se šteje skladno
s predpisi o delavcih v državni upravi, da je strokovni izpit
opravil tisti, ki je uspešno končal podčastniško ali častniško
šolo.
Na novo je urejena razporeditev delavca na drugo delo po
službeni potrebi in pravice, ki jih ima pri tem delavec (105.
člen). Podobno je popolneje urejena pravica do stavke vojaških oseb in delavcev, ki opravljajo upravne in strokovne
zadeve na obrambnem področju (106). člen). Določene so
omejitve za obe kategoriji delavcev ter naloge, ki jih morajo
delavci, ki opravljajo upravne in strokovne zadeve, opravljati
tudi med stavko.
Predlagatelj pa ni mogel v celoti upoštevati stališča, da bi se
črtala določba 108. člena, ki ureja vrednotenje posebnih
delovnih razmer na področju obrambe. Predlagana rešitev je
skladna tudi s predlogom zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih in državnih organih.
Spremenjena je določba 109. člena, ki je urejala zavarovalno
dobo s povečanjem. Glede na predvidene sistemske rešitve
na področju pokojninskega zavarovanja s katerimi naj bi se
uvedlo tudi institut dodatnega zavarovanja, je v novi določbi
109. člena to upoštevano.
Upotevana je tudi zahteva, da se priznavanje zavarovalne
dobe s povečanjem uredi enotno s posebnim zakonom. Zato
je v prihodnih določbah (119. člen) urejeno prehodno
obdobje do uvedbe ali instituta dodatnega pokojninskega
zavarovanja ali sprejema enotnega zakona o zavarovalni dobi
s povečanjem.
Iz predloga zakona je izpuščena določba, ki je kot sistemska
rešitev urejala pravico do predčasne upokojitve. Sedaj je
predvidena (118. člen) le kot enkratna možnost za reševanje
problema pristopnikov, ki jim je ustavni zakon za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 1/91-1) zagotovil zatečene
statusne pravice (18. člen ustavnega zakona), pa jih ni
mogoče zaposliti znotraj ministrstva za obrambo oziroma
v obrambnih silah. Zaridi podobnih razlogov naj bi ta možnost
veljala tudi za delavce, ki so bili pripadniki stalne sestave
Teritorialne obrambe na dan 18. 7. 1991,. saj je bilo tedaj
potrebno popolnjevati stalni sestav v zelo specifičnih razmerah in ni bilo mogoče upoštevati vseh potrebnih predpogojev
(izobrazba ipd.). Prav ti pogoji pa so pri mirodobnem razvoju
vojske pomembni.
Dopolnjeno je poglavje o upravnih in strokovnih zadevah
obrambe s tem, da se v predlogu zakona (112. člen) ureja tudi
odgovornost ministrstva za hranjenje, urejanje in varovanje
arhiva.
i
8. V predlogu zakona so spremenjene in dopolnjene tudi
prehodne določbe. Poleg določb, ki urejajo možnost predčasne upokojitve (118. člen), prehodno obdobje do uvedbe
dodatnega pokojninskega zavarovanja oziroma enotne ureditve zavarovalne dobe s povečanjem (119. člen), je v 120. členu
urejeno prehodno obdobje do sprejema novega carinskega
zakona. Glede plačevanja carin in drugih dajatev naj bi v tem
času veljala obstoječa ureditev.
V 121. členu so določene ustrezne izjeme za dostopnost in
javnost arhivskega gradiva, ki je zaupno, nastalo pa je pred
25. 10. 1991. Izjeme so pogojene z zgodovinskim proučevanjem obdobja osamosvajanja Republike Slovenije.
V skladu z usmeritvijo Državnega zbora, da naj se prouči
ustreznost določbe 122. člena v zvezi s pridobitvijo splošne
izobrazbe za poklicne pripadnike, ki so bili v stalni sestavi na
dan 18. 7. 1991, je ureditev dopolnjena tako, da morajo tisti, ki
še nimajo skupne zavarovalne dobe petnajst let, manjkajočo
izobrazbo pridobiti v desetih letih. Za pripadnike stalne
sestave, ki so ob uveljavitvi zakona zaposleni v vojski, bodo
veljale pravice in dolžnosti, ki jih zakon določa za pogodbe
o zaposlitvi, za vojake 5, za podčastnike in častnike pa 10 let,
šteto od uveljavitve zakona. To bo preprečilo, da bi bili pripad69

niki stalne sestave v dveh različnih statusih, zagotovljena pa
je tudi ustrezna socialna varnost že zaposlenih.

zakon zavezuje ministrstva, vsako v okviru njegovih pristoji">
sti (86. člen).

Ponovno so proučene tudi določbe, ki se nanašajo na prevzem pristojnosti, delavcev, opreme in sredstev občinskih in
mestnih upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve. Te
določbe so v predlogu zakona usklajene s podobnimi določbami v predlogu zakona o upravi. Upoštevana pa so tudi
stališča Državnega zbora, ki jih je sprejel ob prvi obravnavi
predloga zakona o državni upravi. Določen je 60 dnevni rok
po uveljavitvi zakona, v katerem naj bi bil izvršen prevzem
pristojnosti in delavcev v sestav Ministrstva za obrambo. Prevzeta bi bila le tista oborožitev in oprema, ki je nujna za
opravljanje nalog, ki bodo prešle v državno pristojnost (vojaške zadeve, upravne zveze, opazovanje in obveščanje,
obrambne priprave). Pri tem je v celoti izvzeta oprema za
zaščito in reševanje. Uporaba poslovnih in drugih prostorov
pa naj bi se uredila pogodbeno. Glede na določbo 125. člena,
ki določa, da po uveljavitvi zakona dosedanji občinski in
mestni upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, nadaljujejo delo kot izpostave uprav za obrambo, je zagotovljeno, da
se njihova dostopnost državljanom ne bo zmanjšala ter da bo
možno prehod na novo organizacijo izvršiti brez večjih težav.
Upoštevaje, da je bil že sprejet zakon o lokalni samoupravi
(Ur. I. RS št. 72/93) ne pa tudi zakon o upravi ter varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami in da je z zakonom o varstvu
pred požarom (Ur. I. RS št. 71/93) ter z zakonom o gasilstvu
(Ur. I. RS št. 71/93) že določena delitev zadev iz državne in
zadev iz lokalne pristojnosti, je v prehodnih določbah urejen
tudi način opravljanja nalog na področju zaščite in reševanja
v obdobju do preoblikovanja občin.
V skladu s stališči Državnega zbora je dopolnjena določba 58.
člena, ki omogoča, da se vojaški osebi da v hrambo vojaško
orožje in opremo. Dopolnitev je v tem, da se vojaškim osebam
lahko da v hrambo le osebno vojaško orožje in opremo, kar
pomeni, da v tako hrambo ni mogoče dajati večjih količin
orožja in opreme, kar tudi ni namen predmetne določbe.

83. člen je razširjen za določbo, da minister najmanj enffl1
letno poroča Vladi o izdanih soglasjih za izvoz, uvoz or0
in tri"
vojaškega orožja in opreme. Kaj se šteje za vojaško ^e.,
opremo pa naj bi določila Vlada. Izvedbene predpise e
s to vrsto proizvodnje pa bi izdal minister za obrambo. S '
je upoštevana zahteva, da je promet z vojaškim orožjem
opremo pod posebnim nadzorom Vlade.

Pri disciplinski odgovornosti je dopolnjena določba 61. člena
s tem, da se lahko pripadnika rezervne sestave v miru predčasno odpusti iz enote zaradi kršitve vojaške discipline. Takšen odpust je tudi sankcioniran kot prekršek (117. člen).
S tem se smiselno dopolnjujejo rešitve, ki naj zagotovijo
spoštovanje vojaške discipline med vojaško službo.
V delu zakona, ki ureja vojaško policijo, je na podlagi zahteve,
da se popolneje uredijo odnosi do predsednika republike,
razširjena odgovornost vojaške policije za njegovo varstvo
(68. člen). Omejena so tudi pooblastila vojaške policije za
uporabo ukrepov in prisilnih sredstev. V 71. členu pa je
v skladu z zahtevo, da se omeji pristojnost vojaške policije do
civilnih oseb, določba razširjena tako, da mora vojaška policija obvestiti policijo tudi. če zaloti civilno osebo v vojaškem
taboru.
5. V poglavju o civilni obrambi so izpopolnjene določbe
o upravnih zvezah, racionirani preskrbi, prometu ter proizvodnji vojaškega orožja in opreme ter nevojaških oblikah
obrambe.
V skladu z zahtevo za jasno razmejitvijo pristojnosti je dopolnjena določba 76. člena s katero je določeno, da opremljanje
in usposabljanje organov za notranje zadeve za delovanje
v vojni ureja poseben zakon.
V skladu z določbami, ki se nanašajo na pravico državljanov
do samoorganiziranja in vključitve v obrambo ter ponovnim
proučevanjem statusa Narodne zaščite, je dopolnjen 78. člen,
ki določa, da delovanje upravnih zvez zagotavljajo v vojni
enote za zveze, \i se organizirajo po načelih kot veljajo za
vojaške enote. Zaradi jasnosti je določeno, da se tudi za
pripadnike teh enot uporablja zakon v delu, ki ureja pravice in
dolžnosti vojaških oseb.
Na podlagi ponovnega proučevanja pristojnosti in njihove
jasnejše razmejitve med posameznimi organi, je pristojnost
Vlade razširjena tudi na določanje meril za izvajanje racionirane preskrbe v vojni (82. člen). Za usposabljanje državljanov
za izvajanje nevojaških oblik obrambe (ki je neobvezno) pa
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6. V skladu z zahtevo Državnega zbora je dopolnjeno P0^3/
o vodenju in nadzoru obrambe države. Natančneje so
čene pristojnosti Državnega zbora (88. člen). Državni v>
določa temeljne usmeritve za organizacijo in izvaifl
obrambe, razglaša izredno in vojno stanje, odloča o mobi1
ciji, o uporabi obrambnih sil in drugih nujnih ukrepih.raV "I
govi pristojnosti je določanje dolgoročnih programov
l
in opremljen obrambnih sil. Državni zbor nadzira nePosrf tlll
ali preko ustreznih delovnih teles tako organizacijo kot'
priprave in izvajanje obrambe. Vlada je Državnemu z"
dolžna poročati o pripravah obrambe pred obravnavo d'*
nega proračuna (90. .člen), minister za obrambo pa je °° „ ,
omogočiti stalen nadzor nad delom obveščevalno vame' 9'I
službe in vojaške policije (92. člen), kar je skladno tudizaz*"
njem sekretariata za zakonodajo in pravne
°
Tako opredeljene pristojnosti Državnega zbora so Pr'me'.tl
s pristojnostmi parlamentov v drugih državah parlament
demokracije.

V Nemčiji ima Zvezni zbor poleg zakorodajne Prisl0^'t
politični nadzor nad obrambnimi zadevami, vključno zboo j
ženimi silami. Izvaja ga preko odbora za obrambo, °" hg j <
proračun z vidika pregleda nad izdatki za obramo. ^
obrambnega pooblaščenca, ki je pristojen za zaščito tf . ■ j
nih pravic vojakov. Slednji letno oceni ramere v vop ^
poroča parlamentu. Ob vsakoletnem proračunu rn0'a^l (
parlamentu predloženo s strani Vlade tudi poročilo ooD< j
nih pripravah.
ii
V Avstriji parlament kot zakonodajni organ izvaja
i
obrambnimi zadevami in vojsko. Vojaške oblasti lan« 0 [j
moma brez soglasja parlamenta ukrepajo le, če državiy
neposredna vojna nevarnost in da bi agresor zlomil o. £
Tudi v tem primeru se naknadno ugotavlja politična oog
noSt
Dl ('
Parlamentarna kontrola v Angliji obsega tako nadzv ?L(fl n
obrambno industrijo kot obrambnim ministrstvom Lji u
z vojsko. V ta namen v parlamentu delujeta komite sp , n
obrambe in komite javnih računov (proračunska kontr
iTtn
V Švici parlament poleg drugih zadev v obdbojih, ki ne*rnoi
biti daljša od štirih let, obravnava poročilo vlade o v*0i ^
politiki države in s tem določa koncepcijo obrambne P
^
ter razvoja oboroženih sil.
V skladu z dopolnitvami predloga zakona v delu, k ^ ni
vodenje in poveljevanje v vojski, so v 89. členu r .gnol ~
pristojnosti predsednika republike. Pri tem pa ni bilo a^
"
podpreti predloga v mnenju predsednika republike,
° gtf\ "
us
za nacionalno varnost (ali drugo telo), usmerjal, *e L^iO* T
nadzoroval celotno varnostno obveščevalno var
° ^gSti
V resoluciji o izhodiščih zasnove nacionalne
!jui/p T.
namreč jasno določeno, da je politika na tem podroV ^ nj
stojnosti Državnega zbora, kar je upoštevano tudi v oozakona. Podobno velja za predlog komisije Državneg .g/l s
za politični sistem naj bi se svet za nacionalno varnost
vil pri predsedniku republike.
7. V poglavju o poklicnem delu na obrambnem podrofjjt i!
v skladu s prvo obravnavo predloga zakona dopolnjen
tve, ki se nanašajo na pravice delavcev.
'n
V 95. členu je v skladu z resolucijo o izhodiščiht
nacionalne varnosti določeno, da na obrambnem pod''0
morejo delati osebe z dvojnim državljanstvom.
Dopolnjena je tudi določba 97. člena, ki ureja Prav'c??gtf\ ry
distov ministrstva, tako da je ureditev jasnejša. Podob'' I M'

poroče*0l\o

Predlog zakona o VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI - EPA 360 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 74. seji, dne 16. marca
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč
in sklepov 18. seje Državnega zbora Republike Slovenije
z dne 22/2-1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika VladeRepublike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Janez JANŠA, minister za obrambo,
- Franci ŽNIDARŠIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo,
- Bojan UČENIČNIK, direktor Republiške uprave za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo,
- Miran BOGATAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za obrambo.

Predlog zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
I- SPLOŠNE DOLOČBE
1-člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne
dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
Pred nevarnostmi v vojnem ali izrednem stanju (v nadaljnjem
besedilu: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).
(2) Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanj
Sanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev
'i drugih posledic teh nesreč.
(3)
Država, občine in druge lokalne samoupravne skupnosti (v
n
a daljnjem besedilu: lokalne skupnosti) organizirajo varstvo
Pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit
sistem v državi.
(4) Sistem varstva iz prejšnjega odstavka obsega programirale, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje
ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi
Nesrečami.
2. člen
(temeljne naloge sistema)
(1) Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in druflirtii nesrečami po tem zakonu so:
"ni odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravh in drugih nesreč;
" preprečevanje nevarnosti;
" obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč;
" organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje
drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč;
- samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljnjem besedilu: osebna in vzajemna zaščita);
" mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reše
v
anje in pomoč;
" odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
" reševanje in pomoč;
" odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje;
pln nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi
drugimi nesrečami;
" pomoč tujim državam ob naravnih in drugih nesrečah.
3. člen
(Civilna zaščita)
Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva
Poročevalec

pred naravnimi in drugimi nesrečami. Civilna zaščita obsega
organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in
pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave
za zaščito, reševanje in pomoč.
4. člen
(obveščanje o nevarnostih)
(1) Vsakdo mora obvestiti najbližji center za obveščanje, policijo ali najbližjo gasilsko enoto o vsaki nevarnosti naravne ali
druge nesreče takoj, ko jo je opazil ali je zanjo zvedel.
5. člen
(zagotavljanje varstva)
(1) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo:
- državljani in drugi prebivalci Republike Slovenije kot posamezniki (v nadaljnjem besedilu: prebivalci);
- prebivalci, prostovoljno organizirani v društva, strokovna
združenja ter druge nevladne organizacije (v nadaljnjem bese
dilu: društva in druge nevladne organizacije), ki opravljajo
dejavnost, pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
- javne reševalne službe;
- podjetja, zavodi in druge organizacije;
- lokalne skupnosti in
- država.
6. člen
(mednarodno sodelovanje)
(1) Država razvija mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zlasti s sklepanjem
meddržavnih sporazumov ter obveščanjem drugih držav
o nevarnostih in posledicah naravnih in drugih nesreč.
7. člen
(spoštovanje mednarodnega prava)
(1) Vse oblike varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami te
meljijo in se izvajajo v skladu z načeli mednarodnega humanitar nega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali,
kulturne dediščine in okolja, pred škodljivimi vplivi naravnih
in drugih nesreč ter sprejetimi mednarodnimi obveznostmi.
(2) Civilna zaščita ter druge dejavnosti varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami so humanitarne in nevojaške narave.
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8. člen
(pomen pofmov)
(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po ne
nadzorovanih naravnih in drugih silah, ki prizadenejo ozi
roma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje,
povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem
obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje potrebno
uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva.
2. Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni
plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni
in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile.
3. Druge nesreče so vojna, izredno stanje ter druge oblike
množičnega nasilja, velike nesreče v cestnem, železniškem,
pomorskem in zračnem prometu, požar, rudniška nesreča,
jedrska nesreča ter druge ekološke in industrijske nesreče, ki
jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem.
4. Ekološka nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih zaradi nenadzorovanih vplivov in posegov v okolje, ki
prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali,
povzročijo uničenje ali škodo na premoženju in okolju.
5. Industrijska nesreča je dogodek, ki je ušel nadzoru pri rav
nanju z nevarnimi snovmi, nafto in njenimi derivati ter ener
getskimi plini med proizvodnjo, predelavo, uporabo, skladišče njem, pretovarjanjem, prevozom ali odstranjevanjem,
katerega posledica je ogrožanje življenja ali zdravja ljudi,
živali, premoženja in okolja.
6. Nevarna snov je vsaka snov v trdnem, plinastem ali tekočem
stanju, ki v primeru, če nenadzorovano prodre v okolje, neposredno ogrozi življenje ali zdravje ljudi in živali oziroma povzroči uničenje ali škodo na premoženju ter ima škodljive
vplive na okolje. Nevarne snovi so predvsem tiste, ki so
strupene, karcinogene, jedke in dražljive, radioaktivne, kužne,
eksplozivne, lahko vnetljive ali povzročajo vžig v stiku z drugimi snovmi.
7. Nevarnost nesreče je verjetnost, da se bo zgodila nesreča in
prizadela oziroma ogrozila življenje ali zdravje ljudi in živali
ter povzročila uničenje ali škodo na premoženju, kulturni
dediščini in okolju.
8. Ogroženost je resnična ali občutena izpostavljenost ljudi,
živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja nevarnostim
naravnih in drugih nesreč.

15. Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi s®
sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč vpokličejo 5i"
organizirano vključijo v izvajanje zaščite, reševanja in P "
moči.
16. Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive člove*
ke zmogljivosti podjetja, zavoda ali druge organizacij*
lokalne skupnosti in države, ki so namenjene zaščiti, reševJ'
nju in pomoči ob naravni ali drugi nesreči.
17. Sredstva za zaščito, reševanje in pomoč obsegajo
čitno ter reševalno opremo in orodje, zaklonišča in drug«
zaščitne objekte, objekte in opremo za usposabljanje, skl*
118
dišča, prevozna sredstva, telekomunikacijske in alarm,a
naprave ter material, ki se namensko uporablja za za$4i
reševanje in pomoč ali je predviden za ta namen.
18. Zaščitna in reševalna oprema ter orodje so sredstva fa
osebno in skupinsko zaščito, oprema, vozila ter tehnična1"9
druga sredstva, ki jih potrebujejo strokovnjaki, reševal"
enote, službe in reševalci pri zaščiti, reševanju in pomoti'
19. Sredstva pomoči so živila, pitna voda, obleka, obutev,
vila in drugi predmeti oziroma sredstva, ki so namenjaj
brezplačni razdelitvi ogroženemu in prizadetemu prebivals,v
kot pomoč za lajšanje posledic naravni in druge nesreče20. Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska anali#
naravnih ter drugih danosti za nastanek naravne in drug
nesreče z oceno možnega poteka in posledic nesreče s Pr®£
lagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom P'
ventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pom"'
21. Načrt zaščite in reševanja je na podlagi ocene ogrožen"51''
in spoznanj stroke razdelana zamisel zaščite, reševanja
pomoči ob določeni naravni ali drugi nesreči.
ki
22. Povzročitelj nesreče je vsaka pravna ali fizična oseba.'
0C
zaradi nepravilnega ravnanja ali opustitve povzroči nesf
oziroma je zanjo objektivno odgovorna.
23. Poškodovanci in bolniki so vse poškodovane, ranjen®^
bolne civilne in vojaške osebe, ne glede na spol, starost
državljanstvo.
24. Zaščita obsega organizacijske, tehnične in druge ukf®^
ter uporabo tehničnih in drugih sredstev za neposre°"|,
osebno in skupinsko zaščito ljudi, živali, premoženja, *
turne dediščine ter okolja pred posledicami naravne in d"®
nesreče.

9. Stopnja ogroženosti je pričakovan obseg škode in drugih
posledic naravne ali druge nesreče.

25. Reševanje obsega ukrepe in postopke za reševanje li" ^
katerih življenje ali zdravje je ogroženo, reševanje živali. P ^ (
moženja ter kulturne dediščine pred posledicami narav"® <
druge nesreče.
:

10. Škoda, ki jo povzroči naravna ali druga nesreča obsega
neposredno škodo, stroške intervencij in ukrepov, s katerimi
se prepreči povečevanje škodljivih posledic nesreče.

26. Pomoč obsega ukrepe in storitve strokovnjakov,
nih enot in služb, uporabo zaščitne in reševalne oprem®
sredstev pomoči.

11. Preventivni ukrepi so vsi ukrepi s katerimi se prepreči
nevarnost nastanka nesreče oziroma ukrepi, s katerimi se
zmanjša škodljive posledice nesreče.
12. Okolje je po tem zakonu predvsem bivalno, delovno in
drugo okolje, ki neposredno vpliva na človeka.
'13. Kulturna dediščina so stavbe in njihovi deli, naprave,zemlji
šča, naselja ali njihovi posamezni deli, oblikovne in vegeta
cijske oblike narave, ki jih je ustvaril človek, kulturna in
zgodovinska krajina (nepremična kulturna dediščina), premični predmeti in njihove zbirke (premična kulturna dediščina), ki imajo za državo kulturno vrednost.
14. Mobilizacija obsega postopke in aktivnosti, s katerimi Civil
na zaščita in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč, pre
idejo v stanje pripravljenosti za izvajanje nalog v vojnem ali
izrednem stanju.
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27. Prva pomoč je prva oskrba poškodovancev in bolnikovi
n
1
so zaradi naravne in druge nesreče v življenjski nevarno®'
z v
v nevarnosti za svoje zdravje, in se opravlja zunaj
stvenih ustanov, skupaj z reševanjem na kraju samem28. Osnovni pogoji za življenje ob naravni in drugi nesreč'''
nujna zdravstvena oskrba ljudi in živali, nastanitev in os* |
ogroženih s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnov"
življenjskimi potrebščinami, oskrba z električno ene<9'
zagotovitev nujnih prometnih povezav in delovanja iv n
nalne infrastrukture, zagotovitev in zaščita nujne ž "
(,
krme ter zaščita kulturne dediščine.
{j
29. Regija je geografsko, urbano ali kako drugače povelj _
območje dveh ali več lokalnih skupnosti, ki predstavlja c®
z vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečamia|
Ci

poročevde° p(

9. člen
(načelo pravice do varstva)

16. člen
(pomoč v življenjski nevarnosti)

(1) Vsakdo ima pravico do varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

(1) Vsakdo mora osebi, ki je v življenjski nevarnosti ali ji preti
nevarnost za zdravje, priskočiti na pomoč, če s tem ne ogrozi
svojega življenja ali zdravja.

(2) Ob naravni in drugi nesreči ima zaščita ter reševanje
'loveških
življenj prednost pred vsemi drugimi zaščitnimi in
r
8ševalnimi aktivnostmi.
10. člen
(načelo pomoči)
(1) Ob naravni in drugi nesreči je vsakdo dolžan pomagati po
^ojih močeh in sposobnostih.
11. člen
(načelo javnosti)
(1) Podatki o nevarnostih ter o dejavnostih državnih organov,
'okalnih skupnosti in drugih izvajalcev nalog varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami so javni.
(2) Država in lokalna skupnost morata zagotoviti, da je prebi
"alstvo na območju, ki bi ga lahko prizadela naravna ali druga
nesreča obveščeno o nevarnostih.
12. člen
(načelo preventive)
(1) Država in lokalna skupnost pri zagotavljanju varstva pred
travnimi in drugimi nesrečami, v skladu s svojimi pristojnostmi, prednostno organizirata izvajanje preventivnih
"krepov.
13. člen
(načelo odgovornosti)
'1) Vsaka pravna in fizična oseba je v skladu z zakonom
^govorna za izvajanje ukrepov varstva pred naravnimi in
"'ugimi nesrečami.
14. člen
(načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev)
1

' ) Lokalna skupnost uporabi za zaščito, reševanje in pomoč
°o naravni ali drugi nesreči najprej svoje sile in sredstva.
jj-)r V primerih, ko zaradi velikega obsega nesreče oziroma
°9 oženosti, sile in sredstva lokalne skupnosti niso zadostna
niso zagotovljena med sosednjimi lokalnimi skupnostmi,
ar
j *ava zagotavlja uporabo sil in sredstev iz širšega območja.
Vojsko in obrambna sredstva je mogoče uporabiti za
aščito, reševanje in pomoč, če razpoložljive sile in sredstva
J®
zadoščajo za nujno reševanje tor pomoč in če vojska ni
nu
ino potrebna pri opravljanju obrambnih nalog.

"• dolžnosti in pravice državljanov

(2) Če posameznik ni zmožen nuditi pomoči, mora o tem takoj
obvestiti ustrezno reševalno službo ali center za obveščanje
ali na drug način poskrbeti za pomoč.
17. člen
(sodelovanje v Civilni zaščiti)
(1) Državljan Republike Slovenije je obveznik Civilne zaščite,
če ni razporejen k opravljanju vojaške dolžnosti ali k opravljanju delovne dolžnosti pod pogoji, določenimi s predpisi.
(2) Dolžnost sodelovanja v Civilni zaščiti se začne z 18. letom
in traja do 63. leta (moški) oziroma 55. leta (ženske) starosti.
18. člen
(prostovoljno sodelovanje)
(1) V Civilni zaščiti lahko prostovoljno sodelujejo:
- moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let;
- matere in samohranilci, z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let
starosti;
- moški in ženske, katerim je prenehala dolžnost iz prejšnjega člena tega zakona.
(2) Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v Civilni zaščiti, imajo
pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki Civilne zaščite.
19. člen
(razporejanje)
(1) V Civilno zaščito državljana razporedi upravni organ, pris
tojen za obrambne zadeve, oziroma za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: upravni organ)
(2) Državljan, ki je razporejen v Civilno zaščito (v nadaljnjem
besedilu: pripadnik Civilne zaščite), dobi knjižico pripadnika
Civilne zaščite.
20. člen
(pogoji za razporejanje)
(1) V Civilno zaščito ne morejo biti razporejeni:
- državljani, ki psihofizično in zdravstveno niso sposobni za
delo pri zaščiti, reševanju in pomoči;
- nosečnice, matere in samohranilci z otrokom, ki še ni
dopolnil 15 let starosti.
(2) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami (v nadaljnjem besedilu: minister), predpiše kriterije
in način ugotavljanja psihofizičnih in zdravstvenih sposobnosti državljanov za opravljanje nalog v Civilni zaščiti.

15. čleri
(dolžnosti državljanov)

21. člen
(pravice prostovoljcev)

j.1) Pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo
Pavijani:

(1) Državljanov, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo
naloge zaščite, reševanja in pomoči, organizirani v enote,
službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij (gasilska društva, organizacije Rdečega križa,
Gorska reševalna služba, jamarska društva, potapljaška društva, kinološka društva, taborniške in skavtske organizacije,
klubi radioamaterjev in drugi) na podlagi načrtov zaščite in
reševanja, se ne razporeja na dolžnosti v obrambi ali v Civilni
zaščiti, če opravljajo v enotah, službah in drugih operativnih

"" sodelovati v Civilni zaščiti;
dajati materialna sredstva (v nadaljnjem besedilu: materija dolžnost);
T. usposabljati ter pripravljati so za osebno in vzajemno zašito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov.
"oroče valeč
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sestavah naloge, ki jih rie morejo opravljati drugi člani glede
na predpisane pogoje in usposobljenost.

kraju in ob določenem času oziroma predati materialno sredstvo, na podlagi poziva pristojnega organa.

(2) Državljani iz prejšnjega odstavka imajo vse pravice in
dolžnosti kot jih imajo pripadniki Civilne zaščite, če ni z zakonom določeno drugače.

(2) Če se vpoklicani ne odzove na poziv in ne opraviči svojeg
izostanka, lahko upravni organ, ki je izdal poziv, izda nalog2'
privedbo.

(3) Državljani iz prvega odstavka tega člena morajo izpolnjevati pogoje, ki so s tem zakonom določeni za sodelovanje
v Civilni zaščiti.
(4) Enote, službe in druge operativne sestave iz prvega
odstavka tega člena opravljajo v vojnem stanju skupaj
s Civilno zaščito naloge zaščite, reševanja in pomoči, katerih
opravljanje je varovano z Ženevskimi konvencijami.
22. člen
(dolžnost usposabljanja)
(1) Pripadnik Civilne zaščite se mora usposabljati za opravljanje nalog v skladu s predpisi.
23. člen
(vpoklic)

27. člen
(nadomestilo plače)
(1) Pripadniku Civilne zaščite med opravljanjem naJM
v Civilni zaščiti, usposabljanjem in izvrševanjem materiali
dolžnosti, na podlagi poziva pristojnega organa, Pr'Pf,
nadomestilo plače oziroma izgubljenega zaslužka za ca
odsotnosti z dela zaradi opravljanja teh dolžnosti v višini j
pod pogoji, ki jih določi Vlada Republike Slovenije (v na<W
njem besedilu: Vlada).
(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka izplača delodaja1*
v breme države ali lokalne skupnosti odvisno od tega, kje I
državljan razporejen v Civilno zaščito. Če je državljan razp®
jen v Civilno zaščito pri delodajalcu, stroški nadomeS"
plače bremenijo delodajalca.

(1) Pripadnik Civilne zaščite je lahko vpoklican:

(3) Če traja opravljanje nalog oziroma dolžnosti v
zaščiti več kot 4 ure, ima pripadnik pravico do brezplačne P
hrane v breme tistega, ki je pripadnika vpoklical.

- na zbor zaradi razporeditve;
- k uvajalnemu, temeljnemu in dopolnilnemu usposabljanju;
- na vaje in druge oblike praktičnega usposabljanja;
- k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter odprav
Ijanju posledic naravne ali druge nesreče.

(4) Delodajalec pripadnika Civilne zaščite oziroma državljaj^
ki v skladu s tem zakonom sodeluje pri opravljanju nai°V
zaščite, reševanja in pomoči, zaradi njegove udeležbe P
opravljanju teh nalog ne sme odpustiti, razporediti na drtW
delovno mesto ali kako drugače oškodovati.

24. člen
(aktivna služba)
(1) V vojnem ali izrednem stanju je lahko pripadnik Civilne
zaščite vpoklican v aktivno službo.
(2) Pripadnik Civilne zaščite lahko opravlja aktivno službo
v štabih, enotah in službah Civilne zaščite, javnih službah ter
v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo
dejavnosti, ki so pomembne za zaščito, reševanje in pomoč.
(3) Pripadnik Civilne zaščite iz prvega odstavka tega člena ima
med opravljanjem aktivne službe v Civilni zaščiti pravice in
dolžnosti kot državljani, ki so razporejeni na delovno dolžnost.
25. člen
(materialna dolžnost)
(1) Državljani uresničujejo materialno dolžnost z dajanjem
v uporabo Civilni zaščiti vozil, strojev, opreme, in drugih mate
rialnih sredstev, zemljišč, objektov, naprav ter energetskih
virov, potrebnih za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in
drugih nesrečah.
(2) Za materialno dolžnost se šteje tudi namestitev sredstev in
naprav za opazovanje, obveščanje in alarmiranje na stanovanjskih, poslovnih in drugih stavbah.
(3) Državljan, ki mu je naložena materialna dolžnost, ne sme
preprečiti namestitve ali odstraniti sredstev in naprav iz prejšnjega odstavka.
(4) Materialna dolžnost se lahko naloži tudi pravnim osebam,
razen za sredstva in opremo, ki je razporejena za obrambne
potrebe ali je namenjena za zdravstveno varstvo oziroma za
zaščito, reševanje in pomoč v skladu s tem zakonom.
26. člen
(dolžnost zglasltve)
(1) Državljan, ki je zavezan dolžnosti sodelovati v Civilni zaščiti ali materialni dolžnosti, se mora zglasiti na določenem
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28. člen
(varstvo pri Izvrševanju dolžnosti)
(1) Poškodba ali bolezen, ki nastane med opravljanjem nal^j
usposabljanjem ali med izvrševanjem materialne dolzn"}
v Civilni zaščiti, se šteje kot poškodba pri delu ali P0^ isih
bolezen, za katero je državljan zavarovan po predP
o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovani •
tu<*
(2) Za poškodbo iz prejšnjega odstavka se šteje
' i nt
poškodba, ki jo je državljan utrpel na poti z doma ali z d®c .„j
nega mesta na zbirališče oziroma pri povratku po obi
poti do doma ali delovnega mesta.
(3) Kraj in čas nastanka poškodbe ugotovi organ, ki je,drž«!
Ijana vpoklical ali pristojni poveljnik Civilne zaščite oZ'r
vodja intervencije, v kateri se je državljan poškodoval. jV.
(4) Družinski člani državljana, ki je izgubil življenje pri a°P ^
Ijanju nalog ali drugih dolžnosti v Civilni zaščiti, im
J° 0y
njem pravico do pokojnine ter pravico do povračila str°01inin
prevoza in pogrebnih stroškov, v skladu s predpisi o p o*
skem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju.
0|aea
(5) Osnova za odmero pravic po tem členu je mesečna P
delavca v državi v zadnjem mesecu pred nastan
poškodbe, če je to za državljana ugodneje.
(6) Stroške zdravstvenoga, invalidskega in pokojninski
zavarovanja ter pravice iz prejšnjih odstavkov tega člena država oziroma lokalna skupnost, če državljan ni zava'
na drugi podlagi.
29. člen
(pravica do enkratne denarne pomoči)
i#
(1) Državljan, ki se je pri opravljanju nalog ali izvrš®
drugih dolžnosti v Civilni zaščiti poškodoval brez svoje K ^
tako da je njegov organizem okvarjen najmanj za
predpisih o vojnih invalidih, ima pravico do enkratne
pomoči.
(2) Do enkratne denarne pomoči iz prejšnjega odstavl<a
poročev^6 P

državljan upravičen tudi v primeru, kadar je njegov organizem
okvarjen najmanj za 20% zaradi bolezni, ki je nastala ali pa se
je poslabšala neposredno zaradi opravljanja nalog ali drugih
dolžnosti v Civilni zaščiti.
(3) Do enkratne denarne pomoči iz prvega odstavka tega
člena so upravičeni tudi družinski člani državljana, ki je pri
opravljanju nalog ali drugih dolžnosti v Civilni zaščiti izgubil
življenje.
(4) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne more
biti nižja od dvanajstih zajamčenih plač ter višino povračil in
Postopek za uveljavljanje pravic iz prejšnjega in tega člena.
30. čien
(povračilo škode)
(1) Državljan, ki je pri opravljanju nalog in drugih dolžnosti
v Civilni zaščiti utrpel škodo, ima pravico do njenega povračila po splošnih predpisih.
(2) Državljan, ki je zavezan materialni dolžnosti, ima pravico
do nadomestila za uporabo sredstev, ki jih je predal za
Potrebe
zaščite, reševanja in pomoči ter do povračila škode,
Ce
so bila zato sredstva poškodovana ali uničena.
(3) Vlada določi vrsto materialnih sredstev, za katere lahko
"pravni organ naloži materialno dolžnost, višino nadomestila
uporabo ter način ugotavljanja in izplačevanja škode.
31. člen
(odgovornost za povzročeno škodo)
(1r) Država in lokalna skupnost sta odgovorni za škodo, pov* očeno tretjim osebam namenoma ali zaradi velike malomarnosti
pri izvajanju dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter
Pri usposabljanju in drugih službenih opravilih, ki so povedna z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami.
jjj) Državljan, ki je pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka
Povzročil
škodo namenoma ali iz velike malomarnosti, odgoa
1a po predpisih, ki urejajo odškodninsko odgovornost
"slavcev v državni upravi.
32. člen
(zbiranje In varstvo osebnih podatkov)
I1s) Upravni organ zbira, obdeluje, uporablja in hrani naslednje
®bne podatke:
" 0 pripadnikih Civilne zaščite ter o državljanih, ki prostovolj
^ sodelujejo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in
POrrioči, enotno matično številko, ime in priimek, datum in
'aj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum
ojstva otrok, podatke o usposobljenosti in znanjih pomembi '"J za zaščito, reševanje in pomoč, za pripadnike Civilne
i »ščite pa tudi podatke o zdravstvenem stanju, izobrazbi,
aaolžitvi v Civilni zaščiti ter o poklicu in zaposlitvi, zato da
®9otovi ažurnost priprav Civilne zaščite ter drugih sil za
i »sčito, reševanje in pomoč;
!
1
j ev0 vrsti, zmogljivostih, stanju transportnih in drugih sred?| e . za katere velja materialna dolžnost ter o imenu, priimku,
j bivališču oziroma zaposlitvi lastnikov in uporabnikov teh
. nedstev, zemljišč in objektov zaradi popolnitve štabov, enot
služb Civilne zaščite.

33. člen
(posredovanje osebnih podatkov)
(1) Upravni organ lahko posreduje osebne podatke iz prejšnjega člena:
- pristojnemu državnemu organu in organu lokalne skupnosti na njegovo zahtevo;
- podjetju, zavodu in drugi organizaciji o pri njej razporejenih
pripadnikih Civilne zaščite.
(2) Organi, podjetja, zavodi in druge organizacije iz prejšnjega
odstavka lahko osebne podatke uporabijo le za organiziranje
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s tem
zakonom in so odgovorni za njihovo varstvo v skladu z zakonom.
34. člen
(pridobivanje podatkov)
(1) Osebne podatke iz 32. in prejšnjega člena pridobi upravni
organ iz obstoječih zbirk podatkov. Organi in službe, ki te
podatke zbirajo, so jih dolžne upravnemu organi odstopiti na
njegovo zahtevo.
(2) Upravni organ lahko osebne podatke v skladu s tem
zakonom pridobi neposredno od pripadnikov Civilne zaščite
oziroma od državljanov, ki prostovoljno sodelujejo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči le, če jih ni mogoče
zagotoviti iz obstoječih zbirk.
(3) Osebni podatki iz 32. člena tega zakona se uničijo, ko
preneha rok ali namen, za katerega so se zbirali.
(4) Vsakdo ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki jih
o njem vodi upravni organ v skladu s tem zakonom.
(5) Upravni organ je dolžan v osmih dneh od dneva vložitve
pismenega zahtevka seznaniti vsakogar z osebnimi podatki,
ki jih o njem vodi.
(6) Minister podrobneje predpiše način vodenja evidence pripadnikov Civilne zaščite, razporejanje, pozivanje ter obliko in
vsebino knjižice pripadnika Civilne zaščite.
35. člen
(prijava spremembe osebnih podatkov)
(1) Pripadniki Civilne zaščite, državljani in pravne osebe, ki
jim je naložena materialna dolžnost, morajo sporočiti upravnemu organu spremembo osebnih in drugih podatkov iz 32.
člena tega zakona v petnajstih dneh po nastanku spremembe.

1

j?) Upravni organ vodi zbirke osebnih podatkov o pripadnikih
j *yilne zaščite, državljanih, ki prostovoljno sodelujejo pri zaš«1 sti re^evaniu 'n pomoči ter o obveznikih materialne dolžnoj®) Upravni organ je odgovoren za varstvo osebnih podatkov
' Prvega odstavka tega člena v skladu z zakonom.
'I ^
8I

' Poročevalec

III. PRISTOJNOSTI
36. člen
(pristojnosti države)
(1) V državni pristojnosti je:
- urejanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- načrtovanje razvojnih projektov in raziskovalne dejavnosti
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- priprava in uresničevanje nacionalnega programa in načrta
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- izdelava ocen ogroženosti ter državnih načrtov zaščite in
reševanja;
- organiziranje in opremljanje državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in
drugih nesrečah, ki prizadenejo dve ali več lokalnih skupnosti;
- organiziranje in izvajanje opazovanja, obveščanja in alarmiranja na območju države in regij ter določanje enotnega
sistema alarmiranja;
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- organiziranje in vzdrževanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in pomoči do lokalnih skupnosti ter določanje enotnega
sistema zvez;
- ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
- pomoč pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč,
da se zavaruje zdravje in življenje ljudi, premoženje, kulturna
dediščina in okolje, prepreči nastajanje nadaljnje škode in
zagotovi druge osnovne pogoje za življenje;
- določanje izobraževalnih programov in programov usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izvajanje programov, ki so državnega pomena;
- inšpekcija nad izvajanjem predpisov in ukrepov varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- urejanje meddržavnega in drugega mednarodnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
37. člen
(pristojnosti občine)
(1) Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami na svojem območju.
(2) V občinski pristojnosti je;
- spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;
- organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje
v skladu z enotnim sistemom alarmiranja;
- zagotavljanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in pomoči
v skladu z enotnim sistemom zvez;
- načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
- izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;
- organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne
zaščite; - organiziranje in opremljanje organov, enot in služb
Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
v občini;
- zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč;
- izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena;
- organiziranje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči na
območju občine;
- usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje
in pomoč s sosednjimi občinami;
- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.
(3) Občine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami sodelujejo med seboj ter lahko v ta namen
združujejo sredstva in oblikujejo skupne službe za opravljanje
skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
38. člen
(naloge podjetij, zavodov in drugih organizacij
(1) Podjetja, zavodi in druge organizacije morajo zagotoviti
pogoje in možnosti za izvajanje osebne in vzajemne zaščite
delavcev ter izvajati predpisane zaščitne ukrepe.
(2) Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki v delovnem
procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo
nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline in
opravljajo dejavnost ali upravljajo s sredstvi za delo, ki predstavljajo nevarnost za nastanek nesreče, morajo izdelati
oceno ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja.
(3) Podjetja, zavodi in druge organizacije iz prejšnjega
odstavka, morajo na lastne stroške vzpostaviti in vzdrževati
pripravljenost za ukrepanje, organizirati potrebne sile za reševanje in pomoč, zagotoviti obveščanje in alarmiranje delavcev
in okoliškega prebivalstva o nevarnostih ter sofinancirati
sorazmeren del priprav lokalne skupnosti, glede na obseg in
stopnjo ogroženosti, ki jo povzroča njihova dejavnost.
(4) Vlada določi vrste in količine nevarnih snovi, dejavnosti ter
sredstva iz drugega odstavka tega člena.
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39. člen
(odgovornost lastnikov in uporabnikov)

t

(1) Lastniki in uporabniki stanovanjskih ter drugih stavb so
odgovorni za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov in za
zagotovitev potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in
pomoč.
(2) Lastniki in uporabniki kulturne dediščine so odgovorni za
izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov. Pri tem lahko zahtevajo pomoč strokovne službe za varstvo kulturne dediščine.
(3) Lastniki in uporabniki iz prvega odstavka tega člena
morajo pristojnemu poverjeniku za Civilno zaščito dajati
podatke o stanovanjski ali drugi stavbi ter zbirne podatka
o stanovalcih in drugih uporabnikih stavb.
IV. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
1. Raziskovanje
40. člen
(raziskovalni in razvojni projekti)
(1) Raziskovalni in razvojni projekti varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami so obvezna sestavina nacionalnega razi'
skovalnega programa.
(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), sodeluje P"
odločanju o raziskovalnih in razvojnih projektih v nacional'
nem raziskovalnem programu tako, da predlaga raziskoval^
in razvojne projekte s področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter daje mnenje k raziskovalnim in razvoj'n
nim projektom, ki imajo pomen za varstvo pred naravnimi >
drugimi nesrečami.
(3) Ministrstvo po predhodni uskladitvi z ministrstvom, pristoj-0
nim za raziskovalno dejavnost, lahko samostojno financ^
raziskovalne ter razvojne projekte varstva pred naravnimi
drugimi nesrečami.
2. Programiranje

41. člen
(nacionalni program)
(1) Z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drUJ
gimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: nacionalni progra^
se določajo cilji, politika in strategija varstva pred naravnih
in drugimi nesrečami v državi za najmanj pet let.
(2) Nacionalni program vsebuje:

h

- ugotovitve iz ocen ogroženosti;
- stanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- opredelitev stopnje zaščite pred posameznimi naravnim^
drugimi nesrečami, temeljne cilje, naloge varstva in naff
njihovega uresničevanja;
- pregled preventivnih ukrepov;
- smernice za raziskovalno in razvojno delo;
- smernice za organiziranje sil ter sredstev za zaščito, rešev°
nje in pomoč;
- smernice za izdelavo izobraževalnih programov;
- analizo pričakovanih stroškov in koristi.
K

42. člen
(letni načrt)
(1) Naloge iz nacionalnega programa se razčlenijo v letn®"1
načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
43. člen
(programi in načrti lokalnih skupnosti)

(1) Lokalne skupnosti sprejmejo svoje programe in na<-I fHt %
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne smejo p
,!bi
v nasprotju z nacionalnim programom.
3. Načrtovanje

fS
k
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44. člen
(ocena ogroženosti)
Načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in
^gih nesrečah ter v vojnem stanju mora temeljiti na ocenah
Zoženosti in drugih strokovnih podlagah.
Ocene ogroženosti za območje države ali del območja
ave za posamezne naravne in druge nesreče ter v vojnem
izdela Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovev sodelovanju z drugimi ministrstvi.

ln
iu
18

Ocene ogroženosti za območje občine izdela pristojni
finski organ.
'I Minister predpiše metodologijo za izdelavo ocen ogroženi.
45. člen
(načrti zaščite in reševanja)
''Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesre.. ter v vojnem stanju se načrtujejo z načrti zaščite in
Rvanja.
!)Z
organizirano in
>i.la načrti zaščite
lc in
im reševanja
i cocvai tja se
oc zagotavlja
<c.a^uiavija ui^aiiiLiianu
iii
* ieno delovanje za preprečitev nesreč oziroma zmanjša' njihovih posledic ter čim hitrejšo zagotovitev osnovnih
»°iev za življenje ob nesreči.
46. člen
(nosilci načrtovanja)
j^avne
načrte zaščite in reševanja izdela Uprava za zaš,'n reševanje Republike Slovenije v sodelovanju z drugimi
"Strstvi,
iPbčinske načrte zaščite in reševanja izdelajo pristojni
^'"ski organi.
Jj^.Pan lahko odloči, da poleg podjetij, zavodov in organiJa'z 38. člena tega zakona, načrte zaščite in reševanja
i ' io tudi druga podjetja, zavodi in druge organizacije na
^°«iu občine.
(^osilci
n

izdelave načrtov zaščite in reševanja morajo spreačrte zaščite in reševanja javno predstaviti.

j^lada
podrobneje uredi vsebino ter izdelavo načrtov zašin
reševanja.
47. člen
(izpopolnjevanje načrtov)
Ka^rte zaščite in reševanja je treba izpopolniti ob spreNbi
,^nevarnosti ali spremembi razpoložljivih sil in sredstev
Lsti
to, reševanje in pomoč. Pri tem se morajo upoštevati
s
io fPoznanja stroke in izkušnje, pridobljene pri ravnanju
" ečah.
0p

AZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

48. člen
J, tistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja)
|ra odkrivanje ter spremljanje nevarnosti naravnih in druljj,.®sreč, obveščanje in alarmiranje ter vodenje in izvajanje
L'1,19, reševanja in pomoči, ministrstvo organizira enoten
opazovanja, obveščanja in alarmiranja.
željne naloge sistema iz prejšnjega odstavka so:
imanje, obdelava in posredovanje podatkov, pomembnih
^stv o, reševanje in pomoč ter za izvajanje drugih nalog
a pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- obveščanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih nevarnostih ter posredovanje napotkov za osebno in vzajemno zaščito;
- obveščanje in alarmiranje izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči o nevarnostih ter posredovanje odločitev pristojnih organov vodenja za izvajanje zaščite, reševanja in
pomoči.
•
49. člen
(organizacija sistema)
(1) Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja sestavljajo:
-

opazovalno omrežje;
centri za obveščanje;
služba za informacijsko podporo;
alarmiranje.

(2) Vlada podrobneje uredi organizacijo in delovanje sistema
opazovanja, obveščanja in alarmiranja.
1. Opazovalno omrežje
50. člen
(opazovalno omrežje)
(1) Opazovanje, obveščanje in alarmiranje se izvaja na podlagi:
- obvestil prebivalcev in organizacij;
- opazovanj oziroma obvestil gasilcev, gorskih reševalcev,
jamarjev, potapljačev, gozdarjev, lovcev, ribičev, avto-moto
društev, nautičnih društev, letalskih klubov, železničarskih,
cestnih in drugih podjetij, zavodov ter organizacij;
- obvestil opazovalnih in nadzornih služb, organiziranih za
spremljanje meteoroloških, hidroloških, seizmoloških, radioloških, ekoloških in drugih razmer;
- opazovanj, ki jih opravljajo službe za nadzor zračnega
prostora;
- mednarodne izmenjave podatkov in informacij.
(2) Službe iz prejšnjega odstavka, morajo brezplačno sporočati podatke pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami pristojnemu centru za obveščanje.
51. člen
(uporaba podatkov državne statistike)
(1) Pristojni državni organi in organi lokalnih skupnosti lahko
za načrtovanje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči uporabijo podatke o virih nevarnosti naravnih in drugih nesreč,
prebivalcih na ogroženih območjih, stanovanjskih in drugih
stavbah, javnih službah, društvih, podjetjih, zavodih in drugih
organizacijah, katerih dejavnost je pomembna za zaščito,
reševanje in pomoč, ki so zbrani z nacionalnim programom
statističnih raziskovanj ali v drugih zbirkah, ki jih vodi državna
statistika.
(2) Pristojni državni organi in organi lokalnih skupnosti lahko
za načrtovanje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči uporabijo v skladu s prejšnjim odstavkom podatke o ogroženih
prebivalcih, ki obsegajo enotno matično številko, ime in priimek, leto rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča
ter podatke o zaposlitvi.
(3) Državni organi in organi lokalnih skupnosti iz prejšnjega
odstavka so dolžni zagotoviti varstvo osebnih podatkov, ki jih
uporabljajo v skladu z zakonom.
52. člen
(zbirke podatkov)
(1) Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije za
opravljanje upravnih in strokovnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zbira, obdeluje, posreduje in uporablja podatke o:
- naravnih in drugih pojavih, pomembnih za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami;

-

virih nevarnosti naravnih in drugih nesreč;
naravnih in drugih nesrečah ter povzročenih škodah;
silah ter sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč;
intervencijah sil za zaščito, reševanje in pomoč;
stroških varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Državni organi, lokalne skupnosti ter podjetja, zavodi in
dt#ge organizacije morajo Upravi za zaščito in reševanje
Republike Slovenije sporočati podatke za potrebe varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami na predpisan način.
(3) Minister predpiše metodologijo zbiranja, obdelave, shranjevanja, posredovanja in uporabe podatkov ter pogoje za
izkazovanje in izmenjavo podatkov s tujimi državami ter mednarodnimi organizacijami.

57. člen
(Izvajanje alarmiranja)

(1) Alarmiranje ob nevarnostih naravnih in drugih nesreč j
izvaja na podlagi preverjenih obvestil prebivalcev, org^
podjetij, zavodov in drugih organizacij ter zahtev:
- službe za informacijsko poSporo;
- poveljnikov Civilne zaščite;
- poveljnikov gasilskih enot in gasilskih zvez.
(2) Alarmiranje izvajajo centri za obveščanje, gasilske orsPj
zacije ter pristojne službe v podjetjih, zavodih in drugih ov J
nizacijah.
58. člen
(alarmiranje)

53. člen
(uporaba zvez)

d!

(1) Uporaba zvez za vodenje ter prenos podatkov v sistemu
opazovanja, obveščanja in alarmiranja ima prednost pri uporabi vseh vrst zvez.

(1) Znaki za alarmiranje so enotni za celotno območje <

(2) Za vodenje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter za
izvajanje drugih operativnih nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ministrstvo organizira avtonomen sistem
zvez.

(3) Ministrstvo skrbi za organizacijo in delovanje eno""®1
alarmnega sistema na državni in regijski ravni.

(2) Vlada določi vrsto, število in uporabo znakov za ^
ranje.

VI. ZAŠČITNI UKREPI
2. Centri za obveščanje
54. člen
(organiziranost in delovanje)
(1) Ministrstvo organizira za opravljanje operativno-komunikacijskih nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja centre
za obveščanje.
(2) Centri za obveščanje so:
- Center za obveščanje Republike Slovenije;
- regijski in območni centri za obveščanje.
(3) Območni centri se aktivirajo in delujejo le ob naravnih in
drugih nesrečah ter v vojni.
(4) O aktiviranju območnih centrov za obveščanje odloča
minister ali poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.
3. Služba za informacijsko
podporo
55. člen
(služba za informacijsko podporo)
(1) Za strokovno-analitično obdelavo podatkov, obveščanje in
alarmiranje ter za informacijsko podporo organom vodenja
zaščite, reševanja in pomoči organizira ministrstvo službo za
informacijsko podporo.
(2) Nacionalne in lokalne televizijske ter radijske postaje
morajo na zahtevo Vlade, župana, pristojnega poveljnika
Civilne zaščite ali organa, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, objaviti pozive, razglase in druga
nujna sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih in drugih
nesreč. Objava pozivov, razglasov ter drugih sporočil ima
prednost v vseh sredstvih javnega obveščanja.
4. Alarmiranje

-

prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ^ 'ki
evakuacija;
sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev;
radiološka, kemijska in biološka zaščita;
zaklanjanje;
zaščita kulturne dediščine.

60. člen
(prostorski, urbanistični, gradbeni In drugi tehnični uK^'
(1) Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični i*"!
se uveljavljajo pri načrtovanju in urejanju prostora ter irjj
in pri graditvi objektov z namenom, da se preprečijo oZ'JJ\
zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč te'
i)
omogoči zaščita, reševanje in pomoč.

(2) Projekti za graditev objektov in naprav namenjenih^« !fy(
prebivalstva, javnemu prometu ter skladiščenju, profil
oziroma uporabi nevarnih snovi, nafte in njenih deriva'.
energetskih plinov, morajo vsebovati študijo varnost'' S
naravnimi in drugimi nesrečami.

(3) Vlada podrobneje predpiše vrsto objektov in naP^i
prejšnjega odstavka ter prostorske, urbanistične, grad&fj!<)\
druge tehnične ukrepe varstva pred naravnimi in
°t)vi
nesrečami.
!
*3
61. člen
(evakuacija)
(1) Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev se ■/
če ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove varh®'
(2) Evakuacijo lahko odredijo Vlada, župan, v nujnih
pa tudi pristojni poveljnik Civilne zaščite.

^
0

56. člen
(alarmni sistem)
(1) Alarmiranje se organizira kot enoten sistem, ki ga je
mogoče upravljati na državni, regionalni in lokalni ravni.
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(1) Zaščitni ukrepi so:

59. člen
(zaščitni ukrepi)

(3) Na območjih, kjer je odrejena evakuacija, se moraj ^i
valci preseliti v določen kraj v času in na način, k°',W
določeno z načrti zaščite in reševanja oziroma z od'®
pristojnega organa.
1
(4) Preselitev prebivalcev v drugo občino ne sme vp".v8t " |
poslabšanje njihovega pravnega statusa.
"i?
-A .
poroče^ "or

tj) Občina, na območje katere so prebivalci evakuirani, krije
oške v zvezi z njihovo nastanitvijo in oskrbo ter izobraževanem s tem, da ji daje nadomestilo stroškov država oziroma
(I «ta občina, iz katere so evakuirani, v obsegu, kot bi jih krili,
1# te do evakuacije ne bi prišlo.

pred nadpritiskom, ruševinami, radioaktivnimi padavinami,
požari, učinki kemičnega orožja. Opremljena morajo biti za
daljše bivanje.

62. člen
(sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev)

(3) Zaklonilniki se praviloma pripravljajo v vojnem stanju za
zaščito pred ruševinami.

j. Država in občine so dolžne v skladu s tem zakonom
r r|9otoviti zatočišče in nujno oskrbo prebivalcem, ki so zaradi
if jaravne ali druge nesreče ostali brez doma ter sredstev za
"oživljanje
in ki se zaradi ogroženosti zadržujejo zunaj svo9a prebivališča.

67. člen
(vzdrževanje in uporaba zaklonišč)

str

fijI Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje eva^ane ter ogrožene osebe iz prejšnjega odstavka, če njihove
»stanitve ni mogoče zagotoviti na drug način.
63. člen
(radiološka, kemijska in biološka zaščita)
j'' Radiološka, kemijska in biološka zaščita obsega ukrepe
l' sredstva za neposredno zaščito pred učinki jedrskega,
ličnega in biološkega orožja ter pred posledicami nesreč
kvarnimi snovmi.
^Lastniki in uporabniki objektov in naprav, ki so namenjeni
oskrbi z vodo, proizvodnji, prometu in skladiščenju živil,
V in vinsl<e
tah
''
*' otrok,
krme,
javni zdravstveni
službi tersredstva
varstvu in
in
■ nraževanju
morajo
zagotoviti zaščitna
lkr?'a,i PredPisane ukrepe za radiološko, kemijsko in biološki 'n biološke
Podrobneje
organizacijo
radiološke,
kemijj®
zaščitepredpiše
ter določi
zaščitna sredstva
in ukrepe
Pr
ejšnjega odstavka.
64. člen
(zaklanjanje)
|)QS?a zaščito prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevar^ "Tli se gradijo zaklonišča in zaklonilniki.
aklon žča se
^ Osh«
9'edezaščite.
na odpornost delijo na zaklonišča
'ovne in' dopolnilne
osn v
nt
o ne zaščite se gradijo v mestih in drugih
enih nase
jC
'jih v novih objektih, namenjenih javni zdravvarstvu n
iš
' izobraževanju otrok, varstvu'kulturne
V'tfii e' 'avnim te|ekomunikacijam, nacionalni televiziji in
P ^".upravljanju železniškega, pomorskega in zračnega prov omerr|
energetskih
in industrijskih
^W se bodoP v vojnibnih
opravljale
dejavnosti
posebnega objektih,
pomena
ob
rambo in zaščito.
(4\ \
Hjy drugih novih objektih v naseljih iz prejšnjega odstavka je
Zna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo.

fe'omšča se praviloma gradijo kot dvonamenski objekti,
°a ni ogrožena njihova zaščitna funkcija.

(2) Zaklonišča dopolnilne zaščite morajo zagotavljati zaščito
pred ruševinami.

(1) Lastnik in uporabnik morata zaklonišče vzdrževati v takšnem stanju, ki ustreza njegovi namembnosti. Ob nevarnosti
mora biti omogočen dostop in uporaba tistim osebam, katerim je zaklonišče namenjeno.
(2) Ob nevarnosti mora biti zaklonišče pripravljeno za uporabo v 24 urah.
(3) Spremembe zaklonišča, ki zmanjšujejo njegovo zaščitno
funkcijo, praviloma niso dovoljene.
68. člen
(financiranje graditve zaklonišč)
(1) Investitorji morajo graditi zaklonišča s svojimi sredstvi.
(2) Investitor javnih zaklonišč je lokalna skupnost.
(3) Za pospeševanje graditve zaklonišč lahko država prevzame garancije ali odobri subvencije.
(4) Vlada določa območja in objekte, kjer se morajo graditi
zaklonišča ter pogoje za graditev in vzdrževanje zaklonišč.
(5) O prošnjah za prevzem garancije in dodeljevanju subvencij
odloča minister.
(6) Minister predpiše tehnične normative za zaklonišča in
zaklonilnike ter za prilagajanje objektov za zaklanjanje.
69. člen
(zaščita kulturne dediščine)
(1) Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje
ukrepov za zmanjševanje nevarnosti ter preprečevanje in
zmanjševanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesreč na
kulturno dediščino.
(2) Priprave in ukrepe iz prejšnjega odstavka izvajajo lastniki
in uporabniki kulturne dediščine, strokovna služba za varstvo
kulturne dediščine, občine in država. Pri izvajanju zaščite
kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah sodelujejo
po potrebi tudi ustrezne enote in službe Civilne zaščite, gasilske enote ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč.
(3) Vlada podrobneje uredi varstvo kulturne dediščine ob
naravnih in drugih nesrečah.
VII. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

65. člen
(javna zaklonišča)
A?a aklan an e
?. oziroma
i i ljudi
javnih mestih
se uporabljajo
javna
I^lo°nišča
se v na
ta namen
prilagajajo
primerni objekti.
ji'
A

javna zaklonišča skrbi lokalna skupnost.
66. člen
(zaščitne funkcije zaklonišč)
^klonišča osnovne zaščite morajo zagotavljati zaščito

"Oro čevalec

70. člen
(vsebina in odgovornost)
(1) Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebivalcev
za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih
nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega
premoženja.
(2) Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite skrbi lokalna skupnost, ki v ta namen lahko
organizira svetovalno službo.

(3) Vlada predpiše sredstva in opremo za osebno in skupinsko
zaščito ob naravnih in drugih nesrečah, ki jo morajo zagotoviti prebivalci, lastniki in uporabniki stavb, podjetja, zavodi in
druge organizacije ter državni organi.

VIII. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
1. Naloge in organizacija
71. člen
(naloge zaščite, reševanja in pomoči)
(1) Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah obsega:
- prvo medicinsko pomoč;
- pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem;
- prvo veterinarska pomoč;
- gašenje in reševanje ob požarih;
- reševanje iz ruševin in zemeljskih plazov;
- varstvo pred snežnimi plazovi;
- reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter
ekoloških in drugih nesrečah na morju, rekah in jezerih;
- reševanje v gorah;
- reševanje v jamah;
- reševanje ob velikih prometnih nesrečah;
- reševanje v rudniških nesrečah;
- varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi;
- izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi.
72. člen
(izvajalci nalog)
(1) Naloge iz prejšnjega člena izvajajo:
- enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih
nevladnih organizacij;
- podjetja, zavodi in druge organizacije;
- enote in službe Civilne zaščite;
- policija;
- Slovenska vojska v skladu z zakonom.
73. člen
(društva in druge nevladne organizacije)
(1) Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja
in pomoči oziroma javno službo na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega organa, če izpolnjujejo predpisane pogoje.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka pristojni organ določi
zlasti:
- vsebino, obseg in način opravljanja nalog oziroma javne
službe;
- začetek izvajanja nalog oziroma javne službe;
- finančna sredstva, ki jih zagotavlja lokalna skupnost oziroma država za opravljanje nalog oziroma javne službe;
- finančna sredstva za plačevanje prispevkov za pravice
v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni v skladu
s tem zakonom;
- nadzor nad opravljanjem nalog oziroma javne službe.
(3) Obseg in način opravljanja nalog oziroma javne službe se
določita v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot,
služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in
pomoč, ki jih določi Vlada.
(4) Kadar se ugotovi, da enote, službe ali druge operativne
sestave društva ali druge nevladne organizacije iz prvega
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odstavka tega člena ne opravljajo nalog oziroma javne služM
v skladu s predpisi in odločitvijo pristojnega organa, jila
organ določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku, se ji opravljanje naloS
oziroma javne službe odpove.
(5) Ne glede na določbe tega člena lahko pri zaščiti, reševanju
in pomoči prostovoljno sodelujejo tudi druga društva i"
nevladne organizacije, če imajo ustrezne kadre in opremo.
74. člen
(javne službe za zaščito, reševanje in pomoč)
(1) Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč so:
- gasilska služba, ki jo opravljajo gasilske enote v skladu
s predpisi o gasilstvu;
- gorska reševalna služba, ki jo opravljajo postaje Gorske
reševalne službe pri Planinski zvezi Slovenije v skladu z odi0,
čitvijo pristojnega državnega organa;
- jamarska reševalna služba, ki jo opravljajo jamarji-reš63"
valci pri jamarskih društvih v skladu z odločitvijo pristojne?
državnega organa;
- služba za zaščito in reševanje ob ekoloških in drug'11
nesrečah na morju, ki jo organizirajo lokalne skupnosti in
država.
75. člen
(podjetja, zavodi in druge organizacije)
(1) Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reše^'
nja in pomoči lahko pristojni državni organ ali organ lokalne
skupnosti določi podjetja, zavode in druge organizacije'
imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.
(2) Podjetja, zavodi in druge organizacije določijo svojo org30'
niziranost za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka, skrbi)
za strokovno usposabljanje svojih delavcev ter izvajajo drug®
priprave za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah.
(3) Pristojni organ lokalne skupnosti ali državni organ zag?"
tovi podjetjem, zavodom in drugim organizacijam, ki i)f1
določi za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pom"'
nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri opravil3"
dejavn'°*t

Z

° 'zva'an'e Pr'Prav' ki presegajo njihovo red""
76. člen
(enote in službe Civilne zaščite)

(1) Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se0'9}
nizirajo etnote in službe Civilne zaščite in sicer:
- enote za prvo pomoč;
- enote za prvo veterinarsko pomoč;
- tehnične reševalne enote;
- enote in službe za radiološko, kemijsko in biološko zaži't01,:
- enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredsf
- službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč;
- službe za podporo.
(2) Lokalna skupnost ne glede na prejšnji odstavek organi2'**
gasilske enote Civilne zaščite v krajih, kjer ni ustrezne op®r
tivne enote gasilske organizacije.
(3) Država, lokalne skupnosti, podjetja, zavodi in druge o<9',
nizacije organizirajo enote in službe iz prvega odstavka 5'e=,
člena, v skladu z merili za organiziranje, opremljanje in u P
sabljanje Civilne zaščite, ki jih predpiše Vlada.
77. člen
(proženje snežnih plazov)
(1) Proženje snežnih plazov lahko opravljajo osebe, ki W
pooblastilo pod pogoji, ki jih predpiše minister.
(2) Minister podrobneje uredi varstvo pred snežnimi plaz"*"
poročeva*

d*
dri
drL
Poi
str«

78. člen
(varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi)
0) Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi obsega
odkrivanje, zavarovanje, odstranjevanje, prevoz in uničevanje
neeksplodiranih ubojnih sredstev.
v

(2) Pripadniki enot za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi lahko naloge iz prejšnjega odstavka opravljajo, če
""ajo pooblastilo ministra.
(3) Minister podrobneje uredi varstvo pred neeksplodiranimi
"bojnimi sredstvi.
79. člen
(vzdrževanje javnega reda in varnosti)
(1)
Javni red in mir ter varnost ob naravnih in drugih nesrečah
na
ogroženih in prizadetih območjih zagotavlja policija.
Mobilizacija in aktiviranje
80. člen
. (mobilizacija in aktiviranje)
(r1) O mobilizaciji Civilne zaščite in drugih sil za zaščito,
eševanje in pomoč odloča Vlada.
12) O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševale in pomoč ob naravni ali drugi nesreči odločajo pristojni
Poveljnik Civilne zaščite in drugi organi, pristojni za vodenje,
v
skladu z načrti zaščite in reševanja.
Vodenje sil
81. člen
(vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč)
I1a) Operativno-strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil
<en zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja kot
oten sistem.
(2) Vodenje iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljniki Civilne
ječite, štabi Civilne zaščite, poverjeniki za Civilno zaščito in
poveljniki
oziroma vodje enot, služb in drugih operativnih
Se
stav za zaščito, reševanje in pomoč.
j3) Vodenje temelji na obveznem izvrševanju odločitev orga^a0v. pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil za
< 4čito, reševanje in pomoč.
j*)
Vsak poveljnik oziroma vodja mora imeti namestnika, če
e
9a ni, pooblasti osebo, ki ga nadomešča.
jj>) Vsak poveljnik oziroma vodja mora vedeti, kdo mu je
Urejen in podrejen.

pristojnega poveljnika Civilne zaščite oziroma vodje intervencije.
83.člen
(sodelovanje vojske in policije)
(1) Če pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo vojaške
enote, njihovo delovanje vodijo vojaški poveljniki v skladu
z usmeritvami pristojnega poveljnika Civilne zaščite oziroma
vodje intervencije.
(2) Policija organizira in opravlja svoje naloge pri zaščiti,
reševanju in pomoči v skladu s predpisi ter usmeritvami
pristojnega pđveljnika Civilne zaščite oziroma vodje intervencije.
84. člen
(naloge poveljnikov Civilne zaščite)
(1) Poveljnik Civilne zaščite:
- preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za
zaščito, reševanje in pomoč;
- vodi ali usmerja zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in
drugih nesrečah;
- skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem
sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in predloge za
odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
- predlaga imenovanje štaba Ci/ilne zaščite.
(2) Poveljnik Civilhe zaščite lahko za vodenje posameznih
intervencij za zaščito, reševanje in pomoč določi vodjo intervencije.
85. člen
(posebna pooblastila)
(1) Poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije ima pravico
in dolžnost, da med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči
prepove dostop nepooblaščenim osebam na kraj nesreče in
promet mimo tega kraja ter odredi:
- umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in
območij;
- vstop v stanovanje;
- uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev;
- odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo;
- uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb oziroma potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in
pomoč;
- obvezno sodelovanje državljanov pri reševanju v skladu
z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, ki so primerna za reševanje;
- uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja in
pomoči;
- porušitev objekta oziroma posek drevja.

j®) Nihče ni dolžan in ne sme izvršiti odločitve, če je očitno, da
.' rs tem storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno humani® no pravo.

(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko poveljnik Civilne
zaščite ali vodja intervencije odredi le, če ne more drugače
zavarovati ljudi in premoženja ter zagotoviti izvajanja zaščite,
reševanja in pomoči, trajati pa smejo le toliko časa, kolikor je
to nujno potrebno.

82. člen
(vodenje enot, služb in drugih sestav)

86. člen
(pomoč)

jj1)u Enote, službe in druge operativne sestave društev ter
9jh nevladnih organizacij oziroma podjetij, zavodov in
r
ugih organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in
Pomoči,
vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili
,r
°ke ter predpisi.
jj2r) če zaščito, reševanje in pomoč izvaja več enot, služb ali
^ge operativne sestave, oziroma če je aktivirana Civilna
ai
>čita, mora biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami
Poročevalec

(1) Če je za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi
nesreči potrebna pomoč v silah in sredstvih iz sosednje
lokalne skupnosti, lahko poveljnik Civilne zaščite občine ali
vodja intervencije, zaprosi za takšno pomoč. Poveljnik ali
vodja intervencije lahko zaprosi za pomoč tudi sosednjo
lokalno skupnost v drugi državi, če z meddržavnim sporazui mom ni drugače dogovorjeno.
(2) Za pomoč v silah in sredstvih ob velikih naravnih in drugih
nesrečah zaprosi druge države Vlada ali poveljnik Civilne
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zaščite Republike Slovenije, če z medddržavnimi sporazumi
ni drugače dogovorjeno.

5. Priznanja in nagrade
91. člen
(priznanja in nagrade)

(3) Vlada odloča o pomoči drugim državam ob naravnih in
drugih nesrečah.
87. člen
(štabi Civilne zaščite)
(1) Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih
operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči se
organizirajo štabi Civilne zaščite.
(2) Štabi Civilne zaščite so:
- Štab Civilne zaščite Republike Slovenije;
- regijski štabi;
- občinski oziroma mestni štabi;
- sektorski oziroma krajevni štabi;
- štabi Civilne zaščite podjetij, zavodov in drugih organizacij.
(3) Delo štaba vodi poveljnik Civilne zaščite, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika. Štab ima določeno število
članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov
tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti,
reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja.
88. člen
(poverjeniki za Civilno zaščito)
(1) Poverjeniki za Civilno zaščito se imenujejo v večjih stanovanjskih stavbah, podjetjih, zavodih in drugih organizacijah
ter glede na ogroženost, v bivalnih okoljih.
(2) Poverjeniki za Civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne
in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo
izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v svojem okolju.

(1) Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
se podeljujejo priznanja in nagrade za:
- prispevke pri preprečevanju nevarnosti;
- prispevke pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in P0moči;
- hrabra dejanja;
- izume in inovacije;
- dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu;
- dosežke pri izobraževanju in usposabljanju;
- življenjsko delo na področju varstva pred naravnimi111
drugimi nesrečami.
(2) Priznanja iz prejšnjega odstavka predpisuje Vlada.
IX. UPRAVLJANJE IN VODENJE
92. člen
(Državni zbor)
(1) Državni zbor:
- določa temeljne usmeritve za organiziranje in izvaja"!®
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
.
- sprejme nacionalni program varstva pred naravnimi
drugimi nesrečami na predlog Vlade;
je
- nadzira uresničevanje nacionalnega programa ter izvaja"'
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
^
- odloča o zagotavljanju sredstev in drugih vprašani
0
odpravljanja posledic velikih naravnih nesreč na pf °
Vlade.
93. člen
(Vlada)

4. Oznake v Civilni zaščiti
89. člen
(vrste oznak)
(1) V Civilni zaščiti Republike Slovenije so uporabljajo naslednje oznake:
- oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije;
- položajne oznake;
- oznake specialnosti enot in služb.
(2) Nihče ne sme reproducirati ali neupravičeno uporabljati
oznak in uniforme Civilne zaščite Republike Slovenije ter
reproducirati in v prometu uporabljati vozil, ki so po grafični
podobi enaka vozilom in drugim prevoznim sredstvom Civilne
zaščite.
(3) Vlada predpiše oznake Civilne zaščite Republike Slovenije.
(4) Minister predpiše vrsto, obliko, kroj in nošenje uniforme
Civilne zaščite Republike Slovenije.
90. člen
(uporaba oznak)
(1) Pripadnik Civilne zaščite Republike Slovenije med opravljanjem nalog nosi oznako pripadnosti, knjižico in uniformo
Civilne zaščite.
(2) Člani enot, služb in drugih operativnih sestav društev in
drugih nevladnih organizacij, podjetij, zavodov in drugih
organizacij med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in
pomoči v vojnem stanju uporabljajo poleg svojih oznak tudi
oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije.
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(1) Vlada;
- usmerja in usklajuje organizacijo, priprave ter izvajanjS
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi;
^
- sprejme letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi n«'
čami;
- sprejme državne načrte zaščite in reševanja;
m
- vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posie
velikih naravnih in drugih nesreč;
- ureja mednarodno pomoč ob naravnih in drugih nesr0c
94. člen
.
(Svet za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečam1'
iii"'
(1) Vlada imenuje Svet za varstvo pred naravnimi in dru9
nesrečami kot posvetovalno telo.
jgi0
(2) Svet spremlja in ocenjuje stanje, sprejema stališča, 0
mnenja in pobude v zvezi z:
- ogroženostjo zaradi naravnih in drugih nesreč;
- stanjem na področju varstva pred naravnimi in drU9
nesrečami;
- nacionalnim programom;
- normativno ureditvijo varstva pred naravnimi in druB
nesrečami;
,ei
- mednarodnim sodelovanjem na področju varstva V
naravnimi in drugimi nesrečami.
95. člen
.
(poveljnik in štab Civilne zaščite Republike Slovenl)®'
(1) Vlada za operativno-strokovno vodenje Civilne zaš'' ,
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju o'
imenuje poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije-

poroćev# #of

Vlada za strokovno pomoč pri vodenju in izvajanju operawiih nalog zaščite, reševanja in pomoči imenuje Štab Civilne
^fcite Republike Slovenije.

X. NALOGE UPRAVE
100. člen
(naloge ministrstev)

•j) Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je za svoje
•'o odgovoren Vladi.
96. člen
(poveljnik In štab Civilne zaščite regije)
l1

) Vlada za strokovno-operativno vodenje sil za zaščito, rešeJl|nie in pomoč v regiji imenuje regijske poveljnike in štabe
vilne zaščite ter določi območje njihove odgovornosti.
J Regijski poveljniki Civilne zaščite so za svoje delo odgojni poveljniku Civilne zaščite Republike Slovenije.
97. člen
(komisije za ocenjevanje škode)
,1) Vlada za ocenjevanje ško<?e ob naravnih in drugih nesrejj" ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
"^nuje državno in regijske komisije za ocenjevanje škode.

(1) Vlada usmerja in usklajuje delovanje ministrstev na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Ministrstva so odgovorna za izvajanje ukrepov za preprečevanje naravnih in drugih nesreč oziroma njihovih posledic
na področjih iz njihove pristojnosti.
(3) Ministrstva so odgovorna za stanje priprav za delovanje
dejavnosti iz njihove pristojnosti ob naravnih in drugih nesrečah.
(4) V državnih načrtih zaščite in reševanja se določijo naloge
Vlade, ministrstev in vladnih služb za zaščito, reševanje in
pomoč.
101. člen
(organizacija in pristojnosti)

člane komisij iz prejšnjega odstavka imenuje Vlada iz vrst
'"okovnjakov
in predstavnikov državne uprave, lokalnih
u
* Pnosti, javnih služb, gospodarskih družb ter zavarovalnic.

(1) Upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči
ter druge naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, opravljajo Uprava za zaščito in reševanje Republike
Slovenije ter organizacijske enote ministrstva v regijah, če
z zakonom ni določeno drugače.

^Oškodovanci na svoje stroške zberejo dokazila o škodi, ki
, ?.io utrpeli zaradi naravne ali druge nesreče in jo predložijo
"'stojni komisiji v oceno in potrditev.

102. člen
(naloge Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije)

j jj) Materialno škodo in druge posledice naravnih in drugih
.'sreč
komisije ocenjujejo na podlagi metodologije, ki jo
6đ
Piše Vlada.

(1) Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije opravlja zlasti naslednje upravne in strokovne naloge varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami:

98. člen
(župan)
, "'Župan:
. vuSt,rbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
, 9imi nesrečami;
,sPrejme načrte zaščite in reševanja;
. »krbj za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje
,^8dic naravnih in drugih nesreč;
, , °di
zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic
. '"vnih in drugih nesreč;
i aKrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju var'n sprejetih zaščitnih ukrepih.
J Župan za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja
i Jj^oči ob naravnih in drugih nesrečah imenuje poveljnika
!taK zaSćite občine ter sektorske in krajevne poveljnike in
Civilne zaščite.
>J poverjeniki in poveljniki Civilne zaščite iz prejšnjega
a so za svo e del
Vii'ne zaščite.
'
° odgovorni
nadrejenim
Poveljnik
Civilne zaščite
občinepoveljnikom
je za svoje
0
i odgovoren županu.

,

99. člen
(poslovodni organ)
lltv ,
'Poslovodni organ v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji:
'krbi za izvajanje priprav za zaščito, reševanje in pomoč;
■9s°di zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih

! poslovodni
organ za neposredno operativno-strokovno
r®nie sil za zaščito, reševanje in pomoč imenuje poveljnika
a
!Dr b Civilne zaščite ali poverjenika za Civilno zaščito ter
- 8)nie načrte zaščite in reševanja.
;
j>
Of
oče valeč

- izdeluje predloge raziskovalnih in razvojnih projektov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- izdela predlog nacionalnega programa in načrta varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- skrbi za organiziranje in delovanje sistema opazovanja,
obveščanja in alarmiranja;
- izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za
načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ter usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjševanje posledic
naravnih in drugih nesreč v sodelovanju z drugimi ministrstvi;
- spremlja in razglaša nevarnost naravnih in drugih nesreč
ter daje napotke za ravnanje;
- izdeluje državne načrte zaščite in reševanja v sodelovanju
z ministrstvi in vladnimi službami;
- organizira, opremlja in usposablja državne enote in službe
Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč
ter zagotavlja pogoje za delo poveljnika, Štaba Civilne zaščite
Republike Slovenije ter državne in regijske komisije za oceno
škode;
- spremlja in usklajuje organiziranje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- pripravlja programe in organizira ter izvaja izobraževanje in
usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč;
- oblikuje in vzdržuje državne rezerve materialnih sredstev za
primer naravnih in drugih nesreč.
XI. INŠPEKCIJA
103. člen
(pristojnosti inšpekcije)
(1) Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in predpisov, ki
urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, opravlja
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
(2) Inšpektorji pri opravljanju inšpekcije preverjajo zlasti:
- izvajanje ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč;
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- stanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in
pomoč;
- izvajanje nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja;
- usposobljenost, opremljenost in pripravljenost štabov, enot
in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč;
- izvajanje usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč;
- opravljanje upravnih in strokovnih zadev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Glavni inšpektor lahko za uresničitev smotrov inšpekcije iz
prejšnjega odstavka odredi tudi praktični preizkus ali vajo.
104. člen
(posebna pooblastila)
(1) Inšpektor ima poleg splošnih inšpekcijskih pooblastil pravico in dolžnost:
- odrediti, da se do odločitve pristojnega organa preneha
opravljati dejavnost oziroma uporabljati objekt, naprave,
stroje, prometna sredstva, tehnološki postopek, snovi ali
druga sredstva, če obstaja neposredna nevarnost, da pride do
nesreče;
- naložiti, da se v določenem roku ali na določen način
odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladje s predpisi,
načrti ter odločitvami pristojnih organov vodenja zaščite,
reševanja in pomoči.
(2) Zoper odločbo inšpektorja iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba ministru v roku petnajstih dni od vročitve, ki ne
zadrži njene izvršitve.

XII. POKLICNO DELO IN VARNOST PRI DELU

106. člen
(vrednoten)e dela v posebnih delovnih razmerah)
(1) Delavcem, ki poklicno delajo na področju varstva Pr®j
naravnimi in drugimi nesrečami, se zaradi posebnih delo
razmer in odgovornosti poviša plača in sicer:
- do 20%, če opravljajo organizacijska, vodstvena, inšpe^'
ska ali operativna dela;
tl
- do 15%, če opravljajo strokovno-tehnična dela v z
z odkrivanjem, varovanjem, odstranjevanjem in uničevani
neeksplodiranih ubojnih sredstev;
- do 10%, če opravljajo strokovno-tehnična, analitična,
zorna in druga operativna dela;
jvl(
- do 5%, če opravljajo pomožna tehnična in manipul31
dela.
(2) Odstotek povišanja plače iz prejšnjega odstavka se d°'0'
glede na obseg, vrsto in naravo dela v posebnih deio
razmerah ter odgovornosti.
107. člen
(varnost pri delu)
(1) Pri opravljanju del na področju varstva pred naravnaj'
drugimi nesrečami se praviloma uporabljajo splošni
o varnosti delavcev pri delu.
(2) Minister predpiše ukrepe in postopke za zagota^J
varnosti in zdravja delavcev, pripadnikov Civilne zas'C' j
pripadnikov oziroma članov enot, služb in drugih ope'' ,
sestavov društev in drugih nevladnih organizacij pri 3a%j
dela na področju zaščite, reševanja in pomoči ob nar '» j,
drugih nesrečah, pri katerih se ne morejo uporabljati sp
predpisi.
108. člen
(stavka)

105. člen
(posebni delovni pogoji)

(1) Delavci, ki poklicno delajo na področju varstva pre^- .,
nimi in drugimi nesrečami, morajo med stavko zagot"

(1) Za delavce na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami veljajo predpisi o delavcih v državni upravi, če
s tem zakonom ni določeno drugače.

- neprekinjeno delovanje sistema opazovanja,
alarmiranja ter sistema zvez;
- neprekinjeno opravljanje operativno-strokovnih n*--^
delovanje poveljnikov in štabov Civilne zaščite oziro"1
gih organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči.

(2) Delavec, ki poklicno opravlja delo na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, mora po odločitvi predpostavljenega zaradi službenih potreb opravljati delo v posebnih delovnih pogojih.
(3) Posebni delovni pogoji so:
- delo ob nedeljah ali praznikih;
- delo v deljenem delovnem času;
- delo, daljše od polnega delovnega časa;
- dežurstvo kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se
odreja izjemoma;
. .
- delo v terenskih razmerah na določenem kraju in v določenem času;
- delo na kontaminiranem območju ter delo v drugih razmerah, ki predstavljajo povečano nevarnost za zdravje in življenje;
- stalna pripravljenost za delo;
- izraba ali prekinitev dopusta v skladu s službenimi potrebami.
(4) Če delavec med dežurstvom ali pripravljenostjo za delo
dela, se čas dejanskega dela šteje za delo v podaljšanem
delovnem času.
(5) Če opravljeno delo delavca presega predpisano mesečno
oziroma tedensko delovno obveznost, se razlika šteje kot delo
prek polnega delovnega časa.
(6) Delo v posebnih delovnih pogojih se odredi, če grozj
nevarnost nastanka naravne ali druge nesreče oziroma zaradi
izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ali kadar je le tako
mogoče opraviti določene naloge, ki jih ni mogoče odlagati.
84

(2) Delavci iz prejšnjega odstavka ne smejo stavkaj
naravno ali drugo nesrečo ali če je razglašena p°
nevarnost nastanka naravne ali druge nesreče.
(3) V korist stavke ni dovoljeno uporabljati alarmnih z"®
ter opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomočXIII. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
109. člen
(izobraževanje v šolah)
z/
(1) V osnovnem izobraževanju se posredujejo temeljna ' /
o nevarnostih naravnih in drugih nesreč ter o zašci'
njimi.
0
(2) V srednjem in visokem izobraževanju se posredujei
^
nja o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v
z usmeritvijo izobraževalnega programa.

110. člen
(usposabljanje za osebno in vzajemno zaščito)
(1) Usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno' j(u
ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov orga%jt
država in lokalne skupnosti kot neobvezne oblike usv
Ijanja.
/
poroče

111. člen
(usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite)
(1) Usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite za opravljanje
nalog v Civilni zaščiti obsega uvajalno, temeljno in dopolnilno
usposabljanje.
(2) Uvajalno in temeljno usposabljanje pripadnikov Civilne
zaščite sme trajati skupno največ 15 dni, dopolnilno usposabljanje pa največ 5 dni na leto.
(3) Temeljno usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite sme
izjemoma trajati več kot je določeno v prejšnjem odstavku, po
odločitvi ministra.
(4) Dopolnilno usposabljanje se praviloma organizira in izvaja
v dela prostih dneh.
(5) Na usposabljanje se pripadniki Civilne zaščite vpokličejo
s pozivom, ki jim mora biti praviloma vročen trideset dni pred
začetkom usposabljanja.
112. člen
(odlaganje usposabljanja)
(1) Pripadniku Civilne zaščite se na njegovo prošnjo odloži
usposabljanje;
- če je zaradi bolezni ali poškodbe nezmožen obiskovati
usposabljanje;
- če je ob pozivu k usposabljanju na šolanju ali če ima med
usposabljanjem izpit, kolokvij ali obvezne vaje;
- če neguje člana gospodinjstva, ki je hudo bolan;
~ če je po vročitvi poziva nastal smrtni primer v družini ali
v
gospodinjstvu oziroma zaradi drugih zasebnih razlogov,
zaradi katerih bi zašel v težak položaj, če bi odšel na usposabljanje.
(2) Usposabljanje se lahko odloži tudi zaradi neodložljivih
službenih potreb in kmetijskih del.
(3) Prošnja za odložitev usposabljanja se mora vložiti v osmih
dneh od vročitve poziva oziroma od nastanka razloga za
odložitev usposabljanja, pri upravnem organu, ki pripadnika
vodi v evidenci.
113. člen
(izobraževalni center)
(1) Za izobraževanje in usposabljanje s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami se pri Upravi za zaščito in
reševanje Republike Slovenije ustanovi Izobraževalni center
za zaščito in reševanje Republike Slovenije (v nadaljnem
besedilu: izobraževalni center).
(2) Izobraževalni center iz prejšnjega odstavka izvaja določene programe usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite,
članov enot, služb in drugih operativnih sestav društev ter
drugih nevladnih organizacij, podjetij, zavodov in drugih orOanizacij.
(3) Izobraževalni center lahko preizkuša zaščitno in reševalno
opremo, če izpolnjuje predpisane pogoje.
114. člen
(izobraževalni programi)
(1) Izobraževanje in usposabljanje s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami organizirajo ministrstvo in
lokalne skupnosti.
(2) Minister predpiše programe uvajalnega, temeljnega in
dopolnilnega usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite ter
v sodelovanju z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami,
Podjetji, zavodi in drugimi organizacijami programe usposabljanja članov enot, služb in drugih operativnih sestav, ki jih
organizirajo te organizacije.
Poročevalec

(3) Minister določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izobraževalne organizacije, ki izvajajo usposabljanje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

XIV. FINANCIRANJE
115. člen
(viri financiranja)
(1) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se financira
iz;
-

proračuna države;
proračunov lokalnih skupnosti;
zavarovalnin;
prostovoljnih prispevkov;
mednarodne pomoči;
drugih virov.
116. člen
(splošni stroški)

(1) Iz proračuna države se zagotavljajo sredstva za financiranje upravnih, strokovnih, nadzornih in drugih nalog varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so v državni pristojnosti.
(2) Lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za financiranje
svojih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
tako kot za druge potrebe javne porabe.
(3) Država in lokalne skupnosti v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavljajo finančna sredstva za kritje stroškov neodložljivih nalog zaščite, reševanja in pomoči za zaščito zdravlja
in življenja ljudi, živali, premoženja in okolja.
(4) Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki morajo po tem
zakonu organizirati Civilno zaščito in izvajati druge ukrepe ter
naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotavljajo sredstva za nadomestila plač za svoje delavce v času
njihovega usposabljanja ter sredstva za priprave in druge
stroške varstva.
117. člen
(sredstva za odpravljanje škode)
(1) Sredstva za pomoč pri odpravljanju škode in drugih posledic nesreč iz 10. alinee prvega odstavka 36. člena tega zakona
se zagotavljajo v državnem proračunu.
(2) Predloge za uporabo sredstev iz prejšnjega odstavka pripravlja na podlagi ocen in predlogov državne komisije za
ocenjevanje škode odbor, ki ga imenuje Vlada. O predlogih
odbora odloča Vlada.

118. člen
(pokrivanje stroškov)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki je namenoma ali iz velike
malomarnosti povzročila ogroženost zaradi katere so nastali
stroški nujnega ukrepanja, oziroma povzročila nesrečo, mora
pokriti:
- stroške zaščitnih in reševalnih intervencij;
- stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje;
- stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
(2) Če je povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreče iz prejšnjega odstavka več in se ne da ugotoviti delež posameznega
povzročitelja, krijejo nastale stroške solidarno.
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XV. KAZENSKE DOLOČBE
119. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če ne obvesti najbližjega centra za obveščanje, policije ali
najbližje gasilske enote o nevarnosti naravne ali druge
nesreče takoj, ko jo opazi ali ko zanjo zve kako drugače (4.
člen);

v prometu uporablja vozila, ki so po grafični podobi enaka
vozilom in drugim prevoznim sredstvom Civilne zaščite (drugi
odstavek 89. člena);
15. če ravna v nasprotju z odločitvijo inšpektorja za varstvo
pred požarom in drugimi nesrečami (prvi odstavek 104.
člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
120. člen

2. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju
materialne dolžnosti (25. člen);

(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba državnega organa ali lokalne
skupnosti:

3. če v petnajstih dneh ne sporoči upravnemu organu spremembe podatkov iz 32. člena (35. člen);

1. če pristojni občinski organ ne izdela ocen ogroženosti za
območje občine (tretji odstavek 44. člena);

4. če ne zagotovi pogojev ali možnosti za izvajanje osebne in
vzajemne zaščite delavcev ali če ne izvaja predpisanih zaščitnih ukrepov (prvi odstavek 38. člena);

2. če pristojni občinski organ ne izdela občinskih načrtov
zaščite in reševanja (drugi odstavek 46. člena);

5. če v delovnem procesu uporablja, proizvaja, prevaža ali
skladišči nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske
pline ali če opravlja dejavnost ali upravlja s sredstvi za delo, ki
predstavljajo nevarnost za nastanek nesreče in ne izdela
ocene ogroženosti ali načrta zaščite in reševanja (drugi odstavek 38. člena);
6. če glede na obseg in stopnjo ogroženosti na lastne stroške
ne vzpostavi ali vzdržuje pripravljenosti za ukrepanje ali če ne
organizira potrebnih sil za reševanje in pomoč ali če ne
zagotovi obveščanja in alarmiranja delavcev ali okoliškega
prebivalstva.o nevarnostih ali če ne sofinancira sorazmernega
dela priprav sosednjih podjetij, zavodov, drugih organizacij
ali lokalne skupnosti, ki izhajajo iz ogroženosti, ki jo povzročajo (tretji odstavek 38. člena);
7. če kot lastnik ali uporabnik stanovanjske ali druge stavbe
ne izvaja predpisanih zaščitnih ukrepov ali ne zagotovi
potrebnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč (prvi odstavek 39 člena) ali če ne izvaja predpisanih zaščitnih ukrepov
za varstvo kulturne dediščine (drugi odstavek 39. člena);
8. če kot lastnik ali uporabnik stanovanjske ali druge stavbe
ne omogoči delovanja pristojnega poverjenika za Civilno zaščito ali mu ne da podatkov o stanovanjski ali drugi stavbi ali
zbirnih podatkov o stanovalcih in drugih uporabnikih te
stavbe (tretji odstavek 39. člena);
9. če ne izdela na podlagi odločitve župana načrtov zaščite in
reševanja (tretji odstavek 46. člena);
10. če kot lastnik ali uporabnik objektov ali naprav, ki so
namenjene javni oskrbi z vodo, proizvodnji, prometu ali skladiščenju živil zdravil ali živinske krme, javni zdravstveni
službi ali varstvu ali izobraževanju otrok, ne zagotovi zaščitnih sredstev ali ne izvaja predpisanih ukrepov za radiološko,
kemijsko ali biološko zaščito (drugi odstavek 63. člena);
11. če kot lastnik ali uporabnik zaklonišča ne vzdržuje zaklonišča v takšnem stanju, ki ustreza njegovi namembnosti ali če
ob nevarnosti ne omogoča dostopa ali uporabe zaklonišča
tistim osebam, katerim je zaklonišče namenjeno (prvi, drugi in
tretji odstavek 67. člena);
12. če kot investitor ne poskrbi za gradnjo zaklonišča v skladu
s tretjim in četrtim odstavkom 64. člena (prvi odstavek 68.
člena);
13. če ne določi svoje organiziranosti za opravljanje nalog, ali
če ne skrbi za strokovno usposabljanje svojih delavcev ali ne
izvaja drugih priprav za delovanje ob naravnih in drugih
nesrečah (drugi odstavek 75. člena);
14. če reproducira ali neupravičeno uporablja oznake in uniforme Civilne zaščite Republike Slovenije ali reproducira in
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3. če stori dejanje iz 7., 8., 10., 11., 12. in 13. točke prvega
odstavka 120. člena tega zakona.
121. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik:
1. če ne izvršuje ali se neupravičeno izmika dolžnosti sodelc
vanja v Civilni zaščiti (drugi odstavek 17. člena);
2. če se kot pripadnik Civilne zaščite ne usposablja za oprav'
Ijanje nalog v skladu s predpisi (22. člen);
3. če ne uresničuje materialne dolžnosti z dajanjem v uporab"11
Civilni zaščiti vozil, strojev, opreme, in drugih materialni
sredstev, zemljišč, objektov, naprav, energetskih virov,in
potrebnih za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih
drugih nesrečah (prvi odstavek 25. člena);
4. če prepreči namestitev ali odstrani sredstva ali naprave za
opazovanje, obveščanje in alarmiranje na stanovanjskih'
poslovnih ali drugih stavbah (tretji odstavek 25. člena);
5. če se na podlagi poziva pristojnega organa brez upravifi®*1
nega razloga ne zglasi na določenem kraju ali ob določene?
času ali ne preda materialnega sredstva (prvi odstavek 2°
člena);
6. če kot lastnik ali uporabnik stanovanjske hiše na podlaO1
odredbe župana noče začasno sprejeti na stanovanje eva^'
iranih in ogroženih oseb (drugi odstavek 62. člena);
7. če stori dejanje iz 1., 3., 7., 8„ 11., 12. in 15. točke prvega
odstavka 120. člena tega zakona.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
122. člen
(Svet za varstvo pred naravnimi In drugimi nesrečami)
(1) Svet za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreč3111!
prevzame tudi naloge, ki jih v skladu z zakonom o vars^.
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) opravlja Svet z
varstvo pred požarom.
123. člen
(Inšpektorat)
(1) Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred požar°^
z dnem uveljavitve tega zakona prevzame tudi naloge, ki
zakon določa za inšpekcijo na področju varstva pred nar®
poročevalk

nimi in drugimi nesrečami in nadaljuje z delom kot Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
124. člen
(olajšave pri nakupu opreme)
(1) Do sprejema carinskega zakona in drugih zakonov, se za
Plačevanje carin in drugih dajatev od zaščitne in reševalne
°preme, objektov in opreme za izobraževanje in usposabljaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
objektov
in opreme sistema zvez, informacijskega sistema ter
re
zerv sredstev pomoči varstva pred naravnimi in drugimi
^srečami,
uporabljajo predpisi, ki so veljali ob uveljavitvi
,e
9a zakona.
125. člen
(dodatno zavarovanje in zavarovalna doba s povečanjem)
I1) Do sprejema predpisov o dodatnem zavarovanju oziroma
Predpisov, ki bodo enotno uredili štetje zavarovalne dobe
° Povečanjem, se uporabljajo za delavce, ki poklicno delajo
Področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Predpisi, ki so veljali na dan uveljavitve tega zakona.
126. člen
(uskladitev predpisov in priprav)
jj) Organi, določeni s tem zakonom, so dolžni uskladiti oziizdati izvršilne predpise v roku enega leta po njegovi
^eljavitvi.
Organizacijo in priprave za zaščito, reševanje in pomoč je
®ba uskladiti s tem zakonom v roku dveh let po njegovi
v
®ljavitvi.
127. člen
(oblikovanje sredstev za odpravljanje škode)
'D Sredstva za pomoč pri odpravljanju posledic naravnih in

drugih nesreč v skladu s 117. členom tega zakona se zagotovijo z državnim proračunom za leto 1995.
(2) Z 31.12.1994 preneha veljati zakon o oblikovanju sredstev
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Ur. list
SRS, št. 3/75).
(3) Obveznosti prevzete v breme sredstev solidarnosti z zakonom o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno
zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici (Ur. list SRS, št. 5/
88) in zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku
živega srebra Idrija (Ur. list SRS, št. 37/87) ter zakona o najetju
posojila za odpravljanje posledic poplav v osrednji Sloveniji
v letu 1990 (Ur. list RS, št. 26/91) se od 1.1.1995 zagotavljajo
z državnim proračunom.
128. člen
(veljavnost zakona)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe
zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS št. 15/91), ki
urejajo sistem zaščite in reševanja in sicer:
- določbe 3. člena, 9. do 12. člena, 83. do 125. člena, 137.
člena, 4. točke in 13. do 18. točke prvega odstavka 142. člena
in 149. do 150. člena prenehajo veljati v celoti;
- določbe 5. do 7. člena, 13. do 20. člena, drugega odstavka
22. člena, 24. in 25. člena, 27. člena, 31. in 32. člena, 36. do 38.
člena, 76. člena, 128. do 131. člena, 1. točke prvega odstavka
143. člena ter 1. do 3. točke in 7. do 9. točke prvega odstavka
146. člena prenehajo veljati, kolikor se nanašajo na sistem
zaščite in reševanja.
(2) Določbi 136. in 141. člena zakona o obrambi in zaščiti,
v delu, ki urejata zaščito in reševanje, prenehata veljati
z dnem uveljavitve predpisov iz 124. in 125. člena tega fcakona.
129. člen
(veljavnost zakona)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Kavni zbor je 22.2.1994 sprejel v prvi obravnavi predlog
'skona
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in
Pre
dlagatelju, Vladi Republike Slovenije naročil, da ga prijavi zg drugo obravnavo.

vanja in pravica do vpogleda v osebne podatke. Pri tem
predlagatelj med osebnimi podatki zbira enotno matično številko le za pripadnike Civilne zaščite, saj je ta zbirka temeljna
za organiziranje enot in služb Civilne zaščite.

' Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obrav*>vo upošteval stališča in sklepe Državnega zbora iz prve
uravnave, mnenja Odbora za obrambo, št. 212-07/91-3/1,
dne 16.2.1994 in Sekretariata za zakonodajo in pravne
ia
4eve, št. 212-07/91-3/1, z dne 15.2.1994.

5. Popolneje in natančneje so razmejene naloge na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih opravlja
država (36. člen) in naloge, ki jih opravlja lokalna skupnost
(37. člen). Pri tem so upoštevane tudi določbe zakona o varstvu pred požarom (Ur. I. RS št. 71/93) in zakona o lokalni
samoupravi (Ur. I. RS št. 72/93). S predlogom zakona so tako
odpravljene nejasnosti, ki izhajajo iz zakona o lokalni samoupravi (13. in 21. člen zakona o lokalni samoupravi) in po
katerih ni povsem jasno, katere dejavnosti pri zaščiti in reševanju opravlja lokalna skupnost. Skladno s stališčem Državnega zbora je predvidena obveznost občine, da zagotovi
nujna sredstva za začasno nastanitev v primeru naravnih in
drugih nesreč (8. alina drugega odstavka 37. člena). Predlaga
tel j je ponovno proučil tudi pristojnosti župana in ugotovil, da
le-te niso v nasprotju z obstoječo zakonodajo. So pa
potrebne, da bi se zagotovila pravočasna zaščita, reševanje in
pomoč ob nesreči.

^ skladu z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne
adeve je že v 3. členu predloga opredeljena Civilna zaščita.
fPopolnjene so tudi opredelitve pomena posameznih pojki se uporabljajo v zakonu (8. člen). Pri tem so upoštea
"e tudi usmeritve, ki so določene z resolucijo o izhodiščih
a
$nove nacionalne varnosti (Ur. I. RS št. 71/93 in 2/94).
j* Dopolnjene so določbe, ki se nanašajo na dolžnost sodelo*nja v civilni zaščiti (17. člen) tako, da so te usklajene
*akonom o gasilstvu (Ur. I. RS št. 71/93).
skladu z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne
adeve
so dopolnjene določbe, ki urejajo zbiranje, uporabo in
r
*estvo osebnih podatkov. V 32. členu je določeno, katere
£ bne podatke se zbira na področju varstva pred naravnimi
'drugimi nesrečami in s kakšnim namenom, v 33. členu, kam
ti podatki lahko posredujejo, v 34. členu pa način pridobiPoročevalec

6. Z zakonom je predvideno izvajanje zaščite in reševanja tudi
v izrednem stanju, ki se ga po predlogu zakona uvršča pod
druge nesreče (1. in 8. člen). Pri tem pa s tem zakonom ni
smotrno opredeljevati in razdelovati stanja, ki ga ustava opredeljuje kot izredno stanje.
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7. Upoštevano je mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve glede urejanja nekaterih vprašanj v podzakonskih aktih. Predvideno je, da bi vrsto, število in uporabo
znakov za alarmiranje določila Vlada (58. člen). Vlada naj bi
predpisala tudi oznake v Civilni zaščiti (89. člen).
8. Upoštevano je načelno stališče Državnega zbora, da je
potrebno štetje zavarovalne dobe s povečanjem pri posameznih poklicih urediti s skupnim zakonom. Zato je v predlogu
zakona v prehodnih določbah (125. člen) predvidena uporaba
dosedanjih predpisov, dokler novi zakoni ne bodo sprejeti.
Podobno velja za plačevanje carin in drugih dajatev (124.
člen).
9. V skladu z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, da je potrebno v predlogu zakona upoštevati tudi
predpise, ki so bili že sprejeti v Državnem zboru v času, ko je
bil predlog zakona predložen v prvo obravnavo, so v predlogu
izvršene še naslednje dopolnitve:
- namesto splošnega pooblastila poveljnika Civilne zaščite,
da omeji svobodo gibanja, nedotakljivost stanovanja in uživanja lastnine, so ta pooblastila konkretizirana in usklajena
s pooblastili, ki jih ima vodja intervencije po zakonu o gasilstvu (85. člen);
- črtana je določba, s katero bi Državni zbor lahko tujim
državljanom naložil obvezno sodelovanje v Civilni zaščiti;
- črtana je določba, da se materialna sredstva pridobljena na
podlagi materialne dolžnosti lahko predelajo oziroma prilagodijo za potrebe zaščite in reševanja.
10. Predlagatelj je izpopolnil tudi določbe, ki urejajo javno
službo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu z mnenji v prvi obravnavi. Kot take so določene
(74. člen) gasilska služba, gorska reševalna služba, jamarska
reševalna služba in služba za zaščito in reševanje v morju. Kot
javne službe pa ni mogoče opredeliti dejavnosti enot in služb
Civilne zaščite saj gre za dolžnostne formacije, ki se popolnjujejo in delujejo na podlagi z zakonom določene državljanskeJ
dolžnosti. Podobne so rešitve tudi v primerljivih tujih uredi
tvah.
Predlagatelj je ponovno proučil tudi naravo pooblastila iz 73.
člena s katerim se določi, da enote, službe ali druge opera-

tivne sestave društev in drugih nevladnih organizacij opravljajo določene naloge zaščite in reševanja. Pri tem ne gre z>
pooblastilo v smislu 121. člena ustave (opravljanje nekaterih
funkcij državne uprave) temveč za ugotovitev, da posamezni
enota ali služba izpolnjuje v skladu z načrti za zaščito if
reševnaje pogoje za opravljanje določenih nalog zaščite
reševanja.
11. V predlogu zakona so črtane vse določbe v zvezi z upra"'
nimi okraji, ker je predlagatelj upošteval dosedanjo obrar
navo predlogov zakonov o državni upravi in delovne!"
področju ministrstev. Rešitve glede organizacije Uprave rt
zaščito in reševanje Republike Slovenije ter Inšpektorati
Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugiW
nesrečami pa so prilagojene rešitvam, ki so predlagane Držat
nemu zboru za drugo obravnavo v predlogu zakona o delot
nem področju ministrstev.
12. Predlagatelj pa ni mogel upoštevati mnenja Sekretariat
za zakonodajo in pravne zadeve v delu, ki govori o tem, daie
z resolucijo o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti M
posvetovalni organ predviden Svet za nacionalno varnost, P°.
predlogu zakona pa Svet za varstvo pred naravnimi in drugi0
nesrečami, in da bo to nasprotje potrebno odpraviti. Dejstvc
je, da gre za dve telesi. Svet za nacionalno varnost bo pokril
celotno področje nacionalne varnosti, Svet za varstvo P,e°
naravnimi in drugimi nesrečami pa le področje zaščite
reševanja. V zakonu je predlagano, da ta Svet opravlja
naloge, ki so z zakonom o varstvu pred požarom nalože
Svetu za varstvo pred požarom.
Predlagatej je ponovno preučil tudi prehod na nov n$1
financiranja odpravljanja posledic naravnih nesreč. Roki
uveljavitev novega načina financiranja so realni, če bo za^°
sprejet v prvi polovici letošnjega leta. Z določbo 127. člena P
je zagotovljeno, da se bodo sredstva solidarnosti določal1
s posebnimi zakoni (zapiranje rudnikov v Mežici in id' !'
odplačila posojil za odpravo posledic poplav 1990. leta)
čila v nespremenjeni višini v proračun za leto 1995. Z 0„
odprave posledic bodočih naravnih nesreč pa s tem zakon ,
ni mogoče zagotoviti realno enakega obsega sredstev v P'
merjavi z dosedanjim sistemom solidarnosti, saj bo o r
vprašanjih v vsakem primeru posebej odločal Državni zb°
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Predlog zakona o ZAVAROVALNICAH - EPA 415 - DRUGA
OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 73. seji, dne 11. marca
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZAVAROVALNICAH,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa
17. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 27/11994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo tudi amandmaje k predlogu zakona
o zavarovalnicah.

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 GASPARL minister za finance,
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Mojca BERKOVIČ-SIMEONOV, višja svetovalka v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o zavarovalnicah
'•Splošne določbe
Področje urejanja
i
I.člen
J >a
, zakon ureja temeljna vprašanja v zvezi z ustanavljanjem,
, Poslovanjem, nadzorom in prenehanjem zavarovalnic.
s
Področje veljavnosti
tf
2. člen
i. j'v Ta zakon se uporablja za zavarovalnice, ki opravljajo
j j' arovalne, pozavarovalne in druge zavarovalne posle ter
'"ajo sedež v Republiki Sloveniji. Ta zakon se uporablja tudi
a
družbe, ki opravljajo druge zavarovalne posle
v 9ospodarske
fi
5| lu, ki se nanaša na opravljanje drugih zavarovalnih poov.
$ Premoženje, premoženjski interesi in osebe v Republiki
'°veniji se zavarujejo pri zavarovalnicah, ki so ustanovljene
r°a tem zakonu. Vlada Republike Slovenije lahko predpiše,
'ero premoženje, premoženjski interesi in osebe se lahko
darujejo
ali sozavarujejo pri tuji zavarovalnici in pod kate1,1,1
Pogoji.
^ Določbe tega zakona ne veljajo za zavarovalno dejavnost
sobnega zavarovanja posameznih družb, če so zavarovalci le
''novi člani, razen če so taka zavarovanja v pretežni meri
Zavarovana.
Temeljni pojmi
3. člen
^Samezni pojmi imajo po tem zakonu naslednji pomen:
I nzavarovalni posli: sklepanje in izvajanje pogodb o premov r lskem in osebnem zavarovanju
j. azen obveznih socialnih zavarovanj (pokojninsko in zdravilo zavarovanje), pogodb o sozavarovanju, pogodb
Pasivnem pozavarovanju, ter posli pri izvajanju ukrepov za
®Prečevanje in odpravljanje nevarnosti, ki ogrožajo zavaro"lo premoženje in osebe:
U Pozavarovanje oziroma pozavarovalni posli: zavarovanje
Jožkov iznad stopnje lastnega izravnavanja nevarnosti ene
/•arovalnice pri drugi zavarovalnici, registrirani za aktivno
^Zavarovanje;
( drugi zavarovalni posli: posredovanje in zastopanje pri
l^varovanju, snemanju rizikov, obravnavanju škod, finančne
ru9e intelektualne in
lirr?
tehnične storitve v zvezi z zavaroval^ in pozavarovalnimi posli;
1 a r

° oče valeč

- obvezna zavarovanja: zavarovanja, ki so obvezna po zakonu;
- zavarovalnica: pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost zavarovanja oseb in premoženja oziroma pozavarovanja kot svojo izključno dejavnost ter nastopa v pravnoorganizacijski obliki po tem zakonu;
- družba, ki opravlja druge zavarovalne posle: gospodarska
družba, ki ni zavarovalnica, vendar opravlja tudi druge zavarovalne posle.
I
Prostovoljnost zavarovanja
4. člen
Zavarovanje po tem zakonu je prostovoljno. Obvezno zavarovanje se uvede s posebnim zakonom.
Obveznost pozavarovanja
5. člen
(1) Zavarovalnica mora pozavarovati pri zavarovalnici s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je registrirana za aktivno pozavarovanje, tisti del v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki po
tabelah maksimalnega kritja presega lastne deleže v izravnavanju nevarnosti.
(2) Zavarovalnica, registrirana za aktivno pozavarovanje,
mora ponujene presežke nevarnosti, ki jih sama ne more
izravnati v okviru svojih zmogljivosti, ponuditi drugim zavarovalnicam s sedežem v Republiki Sloveniji, registriranim za
aktivno pozavarovanje, do višine njihovih zmogljivosti, preden lahko takšne presežke ponudi v tujini.
(3) Presežke v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki jih zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji, registrirane za
aktivno pozavarovanje, ne sprejmejo v kritje, sme zavarovalnica pozavarovati v tujini.
(4) Če se zavarovalnica odloči za sozavarovanje, se smiselno
uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena s tem, da
v sozavarovanje prevzeti del nevarnosti ne more preseči lastnih deležev po tabelah maksimalnega kritja.
Pravna oblika
6. člen
Zavarovalnica s sedežem v Republiki Sloveniji se lahko usta' novi koj delniška družba po zakonu o gospodarskih družbah
ali kot družba za vzajemno zavarovanje po tem zakonu.
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Zavarovalni nadzor
7. člen
Nadzor nad poslovanjem zavarovalnic in družb za opravljanje
drugih zavarovalnih poslov po tem zakonu opravlja nadzorni
organ.
Nadzor v zavarovalnici
8. člen
(1) Zavarovalnica mora organizirati notranji nadzor za tekoče
preverjanje zakonitosti, pravilnosti in smotrnosti poslovanja
in delovanja zavarovalnice. Ta nadzor mora biti ob upoštevanju obsega poslov oblikovan tako, da lahko izpolnjuje svoje
naloge tudi na področju notranjega revidiranja.
(2) Zavarovalnotehnični strokovnjak (aktuar) organizira, vodi
in nadzira izvajanje nalog v zvezi s sestavljanjem zavarovalnih
podlag za izračun zavarovalnih premij ter zavarovalnotehničnih rezervacij iz 12. člena in za izračun udeležbe na dobičku iz
36. člena tega zakona.

- če lastna sredstva ne zadoščajo za pokrivanje ustanovitvenih in organizacijskih stroškov in izgub, ki jih je glede na vrsto
dejavnosti mogoče predvideti;
- če člani uprave in drugi vodstveni delavci ne izpolnjujejo
pogojev iz 246. člena zakona o gospodarskih družbah ali
nimajo zahtevane izobrazbe, strokovnega znanja ter izkušenj
za vodenje poslovanja na svojem delovnem področju;
- če se pričakuje takšen razvoj zavarovalnega trga, ki H
zavarovalce ne bo ugoden;
(8) Zavrnitev dovoljenja mora biti obrazložena.
Registracija
10. člen
(1) Zavarovalnica postane pravna oseba z vpisom v sodni
register.
(2) Priglasitev za vpis v sodni register se vloži po pridobil
dovoljenja nadzornega organa za poslovanje zavarovalnice(3) Priglasitvi za vpis v sodni register se priložijo:

9. člen

1. akt o ustanovitvi zavarovalnice,
2. statut zavarovalnice,
3. dokaz, da je vplačan znesek kapitala v denarju iz 71. 6'en
tega zakona,
4. dovoljenje za poslovanje, ki ga izda nadzorni organ n*
podlagi 9. člena tega zakona,
5. druge listine, v skladu s predpisi o vpisu v sodni regis'e'

(1) Za opravljanje zavarovalnih in pozavarovalnih poslov je
potrebno dovoljenje nadzornega organa (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).

(4) V sodni register se vpišejo tudi podružnice, poslov"®
enote in predstavništva zavarovalnice v skladu s predp15
o vpisu v sodni register.

(2) Prošnji za izdajo dovoljenja je treba priložiti:

(5) Nadzorni organ lahko pred pristojnim sodiščem zahte^
izbris opravljanja zavarovalnih poslov iz sodnega registra,^
ugotovi, da zavarovalnica opravlja zavarovalne posle &re
dovoljenja nadzornega organa.

II. ZAVAROVALNICE
1. SPLOSNO
Postopek za Izdajo dovol|enja

1. poslovni načrt;
2. statut;
3. podatke o zagotovitvi zneska osnovnega kapitala, ki ne
more biti nižji od zneska potrebnega garancijskega sklada iz
71. člena tega zakona;
4. informacije o medsebojnih kapitalskih in upravljalskih
povezavah med ustanovitelji in finančnem stanju ustanoviteljev;
5. imena fizičnih oseb, ki bodo vodile zavarovalnico, in
podatke, iz katerih je razvidno, da so usposobljene za vodenje
zavarovalnice;
6. dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, da
bo zavarovalnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati posle, predvidene z aktom o ustanovitvi zavarovalnice.
Za spremembo in dopolnitev statuta iz 2. točke tega odstavka
je potrebno soglasje nadzornega organa.
(3) Nadzorni organ mora odločiti o prošnji v šestih mesecih po
vložitvi popolne vloge za izdajo dovoljenja.
(4) V dovoljenju se določijo zavarovalni posli po posameznih
zavarovalnih vrstah, ki jih sme opravljati zavarovalnica.
(5) Zavarovalnica mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega organa za vsakega domačega delničarja zavarovalnice,
ki naj bi postal lastnik več kot 15% delnic s pravico upravljanja.
(6) Tuja oseba in domača pravna oseba, ki je v večinski lasti
tujih oseb, lahko pridobi delnice zavarovalnice le s predhodnim soglasjem nadzornega organa. Pri izdaji soglasja po tem
odstavku nadzorni organ upošteva razpršenost lastništva delnic ter kapitalsko in upravljalsko povezanost rned delničarji.
(7) Nadzorni organ zavrne izdajo dovoljenja :
- če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena;
- če je iz poslovnega načrta ali načel za pozavarovanje
razvidno, da interesi zavarovalcev niso dovolj zaščiteni;
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Varščina
11.člen
(1) Nadzorni organ lahko pogojuje izdajo dovoljenja J|j®s pologom varščine, če presodi, da bo zavarovalnica s P°
gom varščine zagotovila plačilo sposobnosti in s tem "aC0 .
mestila pričakovano, sicer pomanjkljivo možnost redn 9
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti zavarovalnice.
(2) Višina varščine se določi za manjkajoči del glede ^
obseg poslovanja upoštevajoč pri izračunu razmerja i*
člena tega zakona.

S
(3) Nadzorni organ lahko zahteva povečanje varščin«
j* <01
prvega odstavka tega člena, če so se bistveno sprem0"
razmere, po katerih je bila varščina izračunana.
(4) Zavarovalnica lahko od nadzornega organa zahteva sPr5
stitev položene varščine delno ali v celoti, če ni več razlf
ki so pogojejevali njeno obikovanje.

Rpri
Sa

Poslovni načrt
12. člen
1

Ni
i le

(1) Poslovni načrt iz 1. točke drugega odstavka 9. člena
zakona mora vsebovati:
1. temelje poslovne politike, zavarovalnih pogojev, Pr®ertiii- **
skih cenikov in zavarovalnotehničnih podlag,
ife
2. označbo zavarovalnih vrst, s katerimi se bo zavaroval'
ukvarjala.
,te
■ tam® N
3. splošne in posebne zavarovalne pogoje, premijske sisi"
ter druge zavarovalne podlage za izračun zavarovalnih ^r.pj- /!lo>
in za oblikovanje zavarovalnotehničnih rezervacij za živu "i»,l
poročeva^ V0

:!

'3 zavarovanja ter za druge zavarovalne vrste, v katerih se
'Porabljajo
tabele smrtnosti in druge podobne verjetnostne
1,J
6le in izračuni, kot veljajo za življenjska zavarovanja,
Program predvidenega pozavarovanja s tabelami maksi>a|
iega kritja za vse zavarovalne vrste,
0
laborat o pričakovanih poslovnih izidih za najmanj tri••no obdobje, zlasti o pričakovanih premijskih prihodkih,
Zakovanih odškodninah oziroma zavarovalninah, pričako|'nih obratovalnih stroških ter o pričakovanem oblikovanju
'»arovalnotehničnih rezervacij in rezerv.
Poslovni načrt mora vsebovati podatke iz 3. točke prejš3a odstavka tudi za vsa obvezna zavarovanja; če tako
®' eva nadzorni organ, pa tudi za druge zavarovalne vrste.
lt

Statistični podatki
13. člen
J
Minister za finance predpiše v skladu s slovenskimi računskimi
standardi in zavarovalnimi statističnimi standardi
p8 in obseg statističnih podatkov, ki jih morajo zavaroval5® zbirati in dostavljati nadzornemu organu zaradi zagotavrjia zavarovalnega nadzora ter roke za dostavljanje teh
"datkov.
'I Zavarovalne statistične standarde sprejme Slovenski
provalni biro iz 96. člena tega zakona v soglasju z nadzor^ organom.
Pričetek poslovanja
14. člen
(j-ovalnica mora obvestiti nadzorni organ o začetku in
'"ehanju poslovanja v posamezni zavarovalni skupini ali
kovalni vrsti, ki so predvidene v poslovnem načrtu.
Sprememba poslovnega načrta
15. člen
Zavarovalnica mora predložiti nadzornemu organu
9lasje spremembo poslovnega načrta, če:
JjVaia nove zavarovalne vrste,
^eminja tabele maksimalnega kritja,
i, PUva na višino garancijskega sklada iz 71. člena tega
°na.

2. družbi za vzajemno zavarovanje tudi:
- če opravlja posle aktivnega pozavarovanja,
- če ne oblikuje varnostne rezerve v skladu s 34. členom in je
ne uporablja v skladu z 78. členom tega zakona.
Zavarovalni pogoji
17. člen
(1) Splošni zavarovalni pogoji morajo vsebovati predvsem
določbe o:
1. dogodkih, pri nastopu katerih je zavarovalnica zavezana
k plačilu, in o primerih, ko naj bi bila ta obveznost iz posebnih
razlogov izključena,
2. načinu, obsegu in zapadlosti obveznosti zavarovalnice,
3. določitvi in plačilu premije, ki jo mora zavarovalec plačati
zavarovalnici, in o pravnih posledicah, ki nastopijo v primeru
zamude ali izostanka plačila,
4. trajanju zavarovalne pogodbe, in sicer predvsem: ali in na
kakšen način se pogodba lahko podaljša, ali in na kakšen
način jo je mogoče odpovedati oziroma kako drugače v celoti
ali delno razveljaviti, in o obveznostih zavarovalnice v teh
primerih,
5. izgubi pravice do zahtevka iz zavarovalne pogodbe pri
zamujenih rokih.
6. o pogojih in obsegu dajanja akontacij ali posojil na zavarovalne police pri življenjskem zavarovanju.

0

spremembi poslovnega načrta iz prejšnjega odstavka
V9 nadzorni organ odločiti v dveh mesecih. Pri zavrnitvi
j* ^ ^erribe poslovnega načrta se uporabljajo določbe tega
i'e 0r|a o zavrnitvi dovoljenja.
roov.

Odvzem dovoljenja
16. člen
L^adzorni
organ odvzame dovoljenje za poslovanje, če
Lar°valnica ne začne poslovati v enem letu od izdaje dovoali če prekine poslovanje za več kot tri leta.
Izorni organ lahko trajno ali začasno odvzame dovoav

itiij' * arovalnici:
,ic«

- če ne oblikuje zavarovalnotehničnih rezervacij v skladu
z določbami 57. člena tega zakona,
- če ne opravlja finančnega poslovanja in nalaganja zavarovalnih sredstev v skladu s finančnimi standardi in načeli, ki jih
določi z zakonom pooblaščena organizacija in po določbah
tega zakona,
- če ne oblikuje lastnih virov sredstev po 69. členu in ne
izračuna višine solventne meje in garancijskega sklada po 70.
in 71. členu tega zakona,
- če ne nalaga lastnih virov sredstev in sredstev matematične in drugih zavarovalnotehničnih rezervacij v skladu s 73.,
74. in 75. členom tega zakona,
- če ne vodi sredstev življenjskih zavarovanj na posebnih
računih in jih uporablja za kritje obveznosti iz drugih zavarovalnih poslov,
- če ne upošteva določbe o najnižjem znesku osnovnega
kapitala po 22. členu tega zakona,

ugotovi, da je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem
>ičnih podatkov,
ugotovi, da zavarovalnica ne izpolnjuje več pogojev, na
jif® ,°vi katerih je dobila dovoljenje,
3in|l .7 ne obvesti nadzornega organa o začetku in prenehanju
gfit" Jokanja v posamezni zavarovalni skupini ali zavarovalni
'■ ki so predvidene v poslovnem načrtu,

(2) Posebni zavarovalni pogoji so določbe, ki od splošnih
pogojev odstopajo ali pa jih dopolnjujejo in se morajo za
določene vrste zavarovalnih pogodb obvezno uporabljati,
čeprav v prilogah poslovnega načrta, zlasti cenikih, niso zajete.
<
(3) Zavarovalnica lahko kot posebni zavarovalni pogoj pri
osebnih zavarovanjih določi popust za zavarovance nekadilce.
Prenos zavarovalnih pogodb
18. člen
(1) Zavarovalnica lahko zavarovalne pogodbe, v posamezni
zavarovalni skupini zavarovalni vrsti (v nadaljnjem besedilu:
zavarovalni portfelj) v celoti prenese na drugo zavarovalnico
tudi brez soglasja zavarovalcev.
(2) Za prenos zavarovalnega portfelja je potrebno soglasje
nadzornega organa. Nadzorni organ ne da soglasja, če interesi zavarovalcev niso dovolj zaščiteni, če je mogoče pričakovati, da bo prenos neugodno učinkoval na celotne posle
prevzemajoče zavarovalnice ali da se bo zavarovalni trg za
zavarovalce neugodno razvijal.
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(3) Pravice in dolžnosti iz prenesenih zavarovalnih pogodb
preidejo z odobritvijo prenosa portfelja na prevzemajočo
zavarovalnico. Prevzemajoča zavarovalnica mora prizadete
zavarovalce obvestiti o prenosu portfelja.
(4) Ko zavarovanec izve za prenos, lahko ob koncu zavarovalnega leta zavarovalno pogodbo odpove. Zavarovalnica se ne
more sklicevati na morebitni dogovor, ki bi odstopal od te
določbe.

- podatki iz 4. točke iz zbirk podatkov zavoda za pokojnih0
in invalidsko zavarovanje
(7) Kadar zavarovalnica oziroma Slovenski zavarovalni biro
zbira podatke o posamezniku iz že obstoječih zbirk podatkov,
o tem ni dolžna obvestiti posameznika, na katerega se
nanašajo.

Vodenje, posredovanje In uporaba osebnih podatkov

(8) Organi, organizacije in posamezniki, ki imajo
oziroma zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov, morajo 1
podatke na pisno zahtevo posredovati zavarovalnici ozi«" "
Slovenskemu zavarovalnemu biroju.

19. člen
(1) Zavarovalni in Slovenski zavarovalni biro zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo osebne podatke,
potrebne za sklepanje zavarovanj in za likvidacijo škod, ki
izvirajo iz zavarovanj po tem zakonu, v skladu z zakonom
o varstvu osebnih podatkov in posebnimi predpisi o zbirkah
podatkov s področja zavarovanja.

(9) Podatki iz 1. točke drugega odstavka tega člena ser rl e
njujejo 10 let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v P ' ] .
nastanka škodnega dogodka pa 10 let po koncu obdela
škodnega dogodka. Podatki iz 2. in 3. točke drugega od sta"'9
tega člena se shranjujejo 10 let po koncu obdelave škod"® ,
dogodka. Po preteku roka za shranjevanje se podatki izzbi
podatkov iz drugega odstavka tega člena zbrišejo.

(2) Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro vzpostavijo,
vodijo in vzdržujejo:
1. zbirko podatkov o zavarovalcih
2. zbirko podatkov o škodnih dogodkih
3. zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine
odškodnine

2. ZAVAROVALNA DELNIŠKA DRUŽBA

(3) V zbirki podatkov iz 1. točke drugega odstavka tega člena
se zbirajo naslednji osebni podatki:
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno
prebivališče zavarovalca
2. ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja,
zavarovalni predmet in zavarovalno kritje

Za zavarovalno delniško družbo se uporabljajo dolo^
zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na
družbo, če ni s tem zakonom drugače določeno.

(4) V zbirki podatkov iz 2. točke drugega odstavka tega člena
se zbirajo naslednji osebni podatki:
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno
prebivališče, državljanstvo v škodnem dogodku udeleženih
oseb in prič
2. kazniva dejanja in prekrški v zvezi s škodnim dogodkom
3. vrsta škodnega dogodka
4. kraj, čas in potek škodnega dogodka
5. opis škode v škodnem dogodku
(5) V zbirki podatkov iz 3. točke drugega odstavka tega člena
se zbirajo naslednji podatki:
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno
prebivališče zavarovanca, za katerega se ugotavlja zavarovalno kritje in oškodovanca
2. predhodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesnih
poškodb, trajanje zdravljenja in posledice za zavarovanca in
oškodovanca
3. dohodki zavarovanca in oškodovanca
4. upokojitve (redne in invalidske), prekvalifikacije in stopnje
invalidnosti zavarovanca in oškodovanca
5. stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske pripomočke zavarovanca in oškodovanca
(6) Osebni podatki iz tretjega, četrtega in petega odstavka
tega člena se zbirajo na naslednji način:
1. praviloma neposredno od posameznika, na katerega se
nanašajo;
2. od drugih oseb (prič škodnega dogodka):
3. podatki iz tretjega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi
iz zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Slovenskega
zavarovalnega biroja;
4. podatki iz 1., 3., 4. 5. točke četrtega odstavka tega člena se
lahko zbirajo tudi iz zbirk podatkov Ministrstva za notranje
zadeve;
5. podatki iz 2. točke četrtega odstavka tega člena se lahko
zbirajo tudi iz zbirk podatkov pravosodnih organov;
6. podatki iz petega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi:
- podatki iz 2. in 5. točke iz zbirk podatkov zdravstvenih
ustanov
- podatki iz 3. točke iz zbirk podatkov delodajalca, Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in centrov za socialno
delo občin
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Uporaba določb zakona o gospodarskih družbah
20. člen

Tuji ustanovitelji in delničarji
21. člen
1
(1) Zavarovalne delniške družbe ne morejo ustanoviti sac "
tuje fizične in pravne osebe.

(2) Zavarovalna delniška družba z večinskim ali kontro^JJ
deležem tujega kapitala se ne sme ukvarjati s pozavarova|n |3
posli, kot tudi ne ustanoviti zavarovalnice, ki bi se ukva'l
s pozavarovalnimi posli.
Najnižji znesek osnovnega kapitala
22. člen
Najnižji znesek osnovnega kapitala zavarovalne --Ai\
družbe ne more biti nižji od zneska garancijskega skla"
ga mora imeti zavarovalnica po tem zakonu.

(1

(<
di
Vf

Simultana ustanovitev
23. člen
(1) Zavarovalna delniška družba se lahko ustanovi ^
s postopkom sočasne (simultane) ustanovitve.

(2) Zavarovalna delniška družba je ustanovljena, ko us'^- (1
telji v celoti prevzamejo in vplačajo najmanj najnižji z"' Se
osnovnega kapitala v denarju.
(2]
(3) Delnice zavarovalne delniške družbe se morajo glaS'"
ime.
1.
2.
3.
4.
Dejavnost
5.
6.
24. člen
7.
(1) Zavarovalna delniška družba se lahko ukvarja z v
8.
zavarovalnimi vrstami.
.jil 9.
(2) Nadzorni organ izjemoma dovoli, da se zavarovalna
1C
ška družba hkrati ukvarja z zavarovalnimi in pozavarov®'
ni
poroče^* p(

posli, če je to ekonomsko smotrno in pod pogojem, da ločeno
vodi zavarovalne in pozavarovalne posle.

2. oddelek: Ustanovitev in registracija družbe
Ustanovitveni sklad

Nadzorni svet
25. člen
Zavarovalna delniška družba mora imeti nadzorni svet.

3. DRUŽBA ZA VZAJEMNO ZAVAROVANJE
1' oddelek: Splošne določbe
Pojem
26. člen
(1) Družba za vzajemno zavarovanje opravlja zavarovalne
Posle za svoje člane po načelu vzajemnosti.
(2) Družba za vzajemno zavarovanje lahko opravlja zavarovalne posle tudi za nečlane, če je v statutu tako določeno.
(3) Družba za vzajemno zavarovanje lahko opravlja vse zavarovalne posle razen poslov aktivnega pozavarovanja.

30. člen
(1) Ob ustanovitvi družbe za vzajemno zavarovanje morajo
člani, ki so lahko le domače fizične oziroma pravne osebe,
zagotoviti sredstva za oblikovanje ustanovitvenega sklada
najmanj v višini zneska garancijskega sklada iz 71. člena tega
zakona. Ustanovitveni sklad je namenjen za pokrivanje stroškov ustanovitve in konstituiranja družbe, organizacijskih in
drugih stroškov, nastalih ob začetku poslovanja. Če statut ne
določa drugače, se lahko sklad uporabi tudi za pokrivanje
poslovnih izgub.
(2) Statut mora vsebovati določbe o vračilu ustanovitvenega
sklada oziroma o njegovi uporabi.
(3) Ustanovitveni sklad je mogoče vrniti le iz letnega dobička,
ki je bil izločen v varnostno rezervo in sicer v sorazmerju
z ustanovitvenimi deleži.
Registracija družbe
31. člen
Prijavi za vpis družbe za vzajemno zavarovanje v register je
treba priložiti statut, dovoljenje, dokazilo o vplačilu ustanovitvenega sklada in dokazila o imenovanju uprave in nadzornega sveta.

Statusne značilnosti
27. člen

Vsebina vpisa v register

0) Družba za vzajemno zavarovanje je pravna oseba in mora
biti vpisana v sodni register.

32. člen

(2) V imenu družbe za vzajemno zavarovanje ali v dodatku
mora biti navedeno, da gre za zavarovalnico, ki opravlja posle
Najemnega zavarovanja - d. v. z..

V sodni register se vpišejo: firma in sedež družbe za vzajemno
zavarovanje, dejavnost, zavarovalne skupine oziroma zavarovalne vrste, višina ustanovitvenega sklada, datum izdaje dovoljenja in člani uprave.

(3) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za družbo za
^zajemno zavarovanje uporabljajo določbe o statusnih vprašanjih iz prvega do šestega poglavja I. dela zakona o gospodarskih družbah.

3. oddelek: Oblikovanje zavarovalnih premij

Odgovornost družbe
|

28. člen
(1) Člani ne odgovarjajo za obveznosti družbe za vzajemno
Zavarovanje.
(2) Član ne more pobotati svoje terjatve do družbe s terjatvijo
družbe za plačilo zavarovalne premije in doplačilo zavarovalne premije.

1

Statut
29. člen
'1) Družba za vzajemno zavarovanje ima statut, ki mora biti
sestavljen in overjen pri notarju.

>' (2). statut določa predvsem:

ij
'i
^
\
i

J- tirmo in sedež družbe,
2- poslovni predmet,
3- način oziroma obliko družbinih objav,
4- začetek članstva,
jj- ustanovitveni sklad,
oblikovanje zavarovalnih premij,
'■ varnostne rezerve,
8- uporabo dobička ter način kritja izgub,
9
- sestavo uprave,
10. potrebno število članov skupščine družbe za uveljavljanje
Manjšinskih pravic.
Poročevalec

Zavarovalne premije in doplačila k zavarovalnim premijam
33. člen
(1) Člani družbe za vzajemno zavarovanje vplačajo letne zavarovalne premije kot akontacijo.
(2) Če zavarovalne premije iz prejšnjega odstavka ne zadoščajo za poravnavanje obveznosti, se s statutom določi ali
doplačilo k zavarovalnim premijam ali znižanje zneskov za
pokrivanje obveznosti.
Varnostna rezerva
34. člen
Statut družbe za vzajemno zavarovanje določa obveznost
oblikovanja, merila za oblikovanje ter minimalno višino
rezerve za kritje izgub iz poslovanja (varnostne rezerve).
Dodatni kapital
35. člen
Družba za vzajemno zavarovanje lahko s soglasjem skupščine
zbira dodatni kapital in izdaja vrednostne papirje v skladu
z zakonom.
Uporaba letnega dobička
36. člen
(1) Dobiček se razdeli med člane, če skupščina družbe za
vzajemno zavarovanje v skladu s statutom ne odloči drugače.
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(2) Statut družbe za vzajemno zavarovanje določa načela za
razdelitev letnega dobička.
4. oddelek: Organi družbe

5. oddelek: Prenehanje družbe
Redno prenehanje
43. člen

Organi
37. čien
(1) Družba za vzajemno zavarovanje mora imeti upravo, nadzorni svet in skupščino članov kot najvišji organ družbe.
(2) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se glede organov
družbe za vzajemno zavarovanje uporabljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah o organih delniške družbe.
Nadzorni svet
38. člen
Nadzorni svet družbe za vzajemno zavarovanje ima najmanj
tri in največ dvajset članov.
Skupščina
39. člen
(1) Če zakon ne določa drugače, uveljavljajo člani svoje pravice v družbi za vzajemno zavarovanje v skupščini vseh čanov
(skupščina članov) ali skupščini zastopnikov članov. Če je
predvidena skupščina zastopnikov čalnov, mora njeno
sestavo in imenovanje zastopnikov urejati statut.
(2) V primerih, ko določbe zakona o gospodarskih družbah
priznavajo določene pravice manjšinskim delničarjem, katerih deleži dosegajo določeno kvoto osnovnega kapitala, mora
statut družbe za vzajemno zavarovanje opredeliti potrebno
manjšino članov skupščine.
(3) Glede ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščine družbe
za vzajemno zavarovanje se uproabljajo določbe 359. do 370.
člena zakona o gospodarskih družbah.
Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov
40. člen
Zahtevki družbe za vzajemno zavarovanje iz vodenja poslov
do članov uprave ali nadzornega sveta se uveljavljajo, če tako
sklene skupščina družbe.

(1) Družba za vzajemno zavarovanje preneha:
1. s potekom časa, ki je določen v statutu,
2. s sklepom skupščine,
3. s stečajem,
4. s pravnomočnostjo sklepa, s katerim se zavrne uvedba
stečaja, ker predvidoma ni na razpolago dovolj premoženja za
pokrivanje stroškov stečajnega postopka.
(2) Za prenehanje po sklepu skupščine je potrebna vsaj tričetrtinska večina oddanih glasov.
(3) Za sklep skupščine o prenehanju je potrebno soglasje
nadzornega organa. Soglasje se lahko odkloni le v primeru,
ko niso dovolj zaščiteni interesi zavarovalcev.
(4) Pri prenehanju družbe po sklepu skupščine ugasnejoa
zavarovalna razmerja med družbo in zavarovalci na dan, ki g
določa sklep, vendar ne prej kot v štirih tednih po pričeti
veljavnosti sklepa o prenehanju.
Likvidacija
44. člen
(1) Če ni bil nad družbo uveden stečaj, se po sprejetju sklepa
o prenehanju družbe za vzajemno zavarovanje opravi likvidacija.
(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za likvidacijo
družbe za vzajemno zvarovanje uporabljajo določbe zakona
o gospodasrkih družbah, ki se nanašajo na likvidacijo delniške družbe.
(3) Med likvidacijo se ne smejo prevzemati nova zavarovani®
in poviševati ali podaljševati obstoječa.
(4) Ustanovitveni sklad se sme odplačati šele, ko so popi®'
čane terjatve drugih upnikov, vključno z zahtevki članov'z
zavarovalnih razmerij, ali pa, ko je zanje plačana varščina. Za
vračilo ni dovoljeno zahtevati in pobirati doplačil zavarovalni11
premii.
(5) Če statut ne določa drugače, se premoženje, ki ostane P®
poplačilu in zavarovanju vseh dolgov, razdeli med osebe, *!
so bile ob času likvidacije člani družbe. Razdelitev se opraV
po načelih za razdelitev letnega dobička.
6. oddelek: Združitev in preoblikovanje

Prenos portfelja
Združitev
41. člen

45. člen

Za dogovore o prenosu zavarovalnega portfelja v celoti ali
delno na drugo zavarovalnico je potrebna odobritev nadzornega organa in soglasje skupščine. Za sklep o prenosu celotnega portfelja je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov vseh članov skupščine ali zastopnikov članov
skupščine (v nadaljnjem besedilu: tričetrtinska večina oddanih glasov).

(1) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za združiti
družb za vzajemno zavarovanje uporabljajo določbe zakon13
o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na združitev deln '
ških družb.

Sprememba statuta
42. člen
Za vsako spremembo statuta družbe za vzajemno zavarovanje
je potreben sklep skupščine. Za spremembe, ki zadevajo zgolj
uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami, lahko skupščina pooblasti nadzorni svet.
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(2) Do združitve lahko pride:
.
1. s prenosom premoženja družbe (prevzeta družba) v celo'Jv
na drugo družbo (prevzemna družba), pri čemer člani pr® '
zete družbe postanejo člani prevzemne družbe (pripoji'0
s prevzemom),
2. z ustanovitvijo nove družbe, na katero preide celotno Prn®j
moženje vsake od družb, ki se združujejo, pri tem pa čia
družbe, ki se združujejo, postanejo člani nove družbe.
(3) Za veljavnost združitve je potrebno soglasje skupšt'nl
udeleženih družb. Sklepi skupščin se sprejemajo z najnna
tričetrtinsko večino oddanih glasov vseh članov skupščine'

t
(

poročevalk "

Prenos premoženja na delniško družbo
46. člen

(11) Vsak član družbe, ki je ugovarjal preoblikovanju, lahko
svoje delnice ponudi družbi.

0) Družba za vzajemno zavarovanje lahko prenese svoje
Premoženje v celoti brez likvidacije na zavarovalno delniško
družbo, katere poslovni predmet je sklepanje zavarovalnih
Poslov, kakršne je dotlej opravljala družba za vzajemno zavarovanje.

(12) Po vpisu preoblikovanja, v sodni register je potrebno
pisno pozvati delničarje, da v roku najmanj šestih mesecev
dvignejo delnice. Za nepravočasno dvignjene delnice se smiselno uporabljajo določbe 340. člena zakona o gospodarskih
družbah.

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za prenos
Premoženja smiselno uporabljajo določbe 512. do 530. člena
zakona o gospodarskih družbah glede prenosa premoženja
delniške družbe.

4. ZAVAROVALNI IN POZAVAROVALNI POOLI

(3) Za sklep skupščine je potrebna vsaj tričetrtinska večina
oddanih glasov.

(1) Dve ali več zavarovalnic lahko ustanovi POOL za opravljanje poslov premoženjskega in osebnega sozavarovanja oziroma pozavarovanja.

Preoblikovanje v delniško družbo
47. člen
(j) Družba za vzajemno zavarovanje se lahko s sklepom
^upščine preoblikuje v zavarovalno delniško družbo. Za ta
sk|
ep je potrebna vsaj tričetrtinska večina oddanih glasov.
(2) Vsak član družbe ima pravico, da do konca tretjega dne
Pred sklepanjem ugovarja preoblikovanju s priporočenim pismom.
(3) Najpozneje ob sklicu skupščine mora uprava vsem članom
družbe sporočiti vsebino predlaganega sklepa o preoblikovanu na način, ki je predviden za družbine objave. Pri tem je
Potrebno
opozoriti na možnost ugovora in na pravice, ki iz
'69a izhajajo.
j*) Za sklep o preoblikovanju je potrebno soglasje nadzorna organa. Soglasje se zavrne, če bi bili s preoblikovanjem
°9roženi interesi članov.

48. člen

(2) POOL se ustanovi s pogodbo.
(3) POOL za sozavarovanje oziroma pozavarovanje nastopa
v pravnem prometu v svojem imenu in za račun svojih ustanoviteljev.
(4) Za obveznosti, ki jih prevzame POOL glede sozavarovanja
oziroma pozavarovanja, so ustanovitelji odgovorni na način in
pod pogoji, določenimi v pogodbi o ustanovitvi, statutu in
drugih splošnih aktih.
(5) Za ustanovitev POOLA se ne uporabljajo določbe 22. člena
tega zakona.
(6) Za ustanovitev in poslovanje POOLA se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o ustanovitvi in poslovanju zavarovalnih delniških družb.
I
(7) Vlada Republike Slovenije lahko predpiše, za katere nevarnosti se mora obvezno ustanoviti POOL.

jjj)
V sklepu o preoblikovanju je treba določiti osnovni kapital
,na nominalni znesek delnic. Nominalni znesek osnovnega
* Pitala ne sme presegati družbinega premoženja, ki ostane
Po odbitku dolgov.

III. DRUŽBE, KI OPRAVLJAJO DRUGE ZAVAROVALNE
POSLE
49. člen

če sklep o preoblikovanju ne določa drugače, so člani
ružbe udeleženi v osnovnem kapitalu. Če ne dobijo vsi člani
nako visokih deležev v osnovnem kapitalu, se za določitev
Wove udeležbe uporabi eno ali več naslednjih meril:
'• višina zavarovalne vsote,
$ višina zavarovalne premije,
:.Pri življenjskem zavarovanju višina matematične rezerva-

(1) S posli posredovanja in zastopanja pri zavarovanju, s posli
snemanja rizikov, obravnavanja in ocenjevanja škod ter
s finančnimi in drugimi intelekutalnimi in tehničnimi storitvami v zvezi z zavarovalnimi posli (drugimi zavarovalnimi
posli), se lahko ukvarjajo, poleg zavarovalnic, tudi druge
gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: družbe, ki opravljajo druge zavarovalne posle).

• načela za razdelitev letnega dobička,
doba članstva.

(2) Za opravljanje drugih zavarovalnih poslov potrebujejo
družbe, ki bodo opravljale druge zavarovalne posle, dovoljenje nadzornega organa.

'7a) Če delež kakega člana po merilih za razdelitev ne doseže
y Jnižje nominalne vrednosti delnic, se pri določanju deležev
osnovnem kapitalu ne upošteva; izjemo predstavlja primer,
o bi bilo več takih članov soglasnih, da kot pravna skupnost
£*rticipirajo pri delnici v smislu 234. člena zakona o gospodskih družbah. Deleže je treba zaokrožiti tako, da so deljivi
najmanjšo nominalno vrednostjo delnic in da je pokrit
s
novni kapital.
j®) če je nominalna vrednost deleža višja od kvote za delitev,
' 'reba razliko plačati delniški družbi. Ce pa je vrednost nižja
/J ce član ni udeležen, mora razliko ali delež poravnati delnica družba.
P ri avi za v is
Prti
. ' odločboP nadzornega
preoblikovanja
v sodni
register
je treba
, s"Ožiti
organa,
s katero
je dal soalasie
klepu o preoblikovanju.
reoblik
drnikd
ovanja dalje deluje družba kot delniška
11 P
onu 'ega
i
C®
'
družbe
so po
določbah sklepa o preoblikovanju
trenutka naprej
delničarji.

(3) Nadzorni organ mora odločiti o prošnji za izdajo dovoljenja v treh mesecih po vložitvi popolne vloge za izdajo dovoljenja.
(4) Pri odločanju o izdaji dovoljenja iz drugega odstavka tega
člena, nadzorni organ predvsem upošteva:
1. da ima vsaj en redno zaposlen delavec najmanj štiri leta
delovnih izkušenj, če ima visoko strokovno izobrazbo, pa
najmanj eno leto delovnih izkušenj za opravljanje vsakega od
drugih zavrovalnih poslov iz prvega odstavka tega člena posebej;
2. dokaz o vplačilu celotnega zneska predpisanega osnovnega kapitala;
3. da bi bil uveden stečaj nad pravno osebo, v kateri je bil
delavec iz 1. točke tega odstavka vodilni delavec in
4. druge pogoje, ki jih predpiše minister za finance.
(5) Za odvzem dovoljenja družbi,' ki opravlja druge zavarovalne posle, se smiselno uporabljajo določbe iz prvega
odstavka ter prve in druge alinee 1. točke drugega odstavka
16. člerta tega zakona.

b

°roče valeč
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IV. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO
Poslovne knjige
50. člen
Zavarovalnice morajo voditi poslovne knjige, izdelati letna
poročila, sestavljati knjigovodske listine, revidirati letne računovodske izkaze, vrednotiti postavke v računovodkih izkazih
in zagotavljati javnost podatkov iz letnih poročil v skladu
z določbami zakona o gospodarskih družbah in zakona o revidiranju, če s tem zakonom ni drugače določeno.
Poslovna poročila
51. člen
Zavarovalnice sestavijo računovodske izkaze in poslovna
poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu in jih
predložijo nadzornemu organu, in sicer:
- za opravljanje zavarovalnih poslov v prvih štirih mesecih
tekočega leta za preteklo leto;
- za opravljanje poslov aktivnega pozavarovanja v prvih
šestih mesecih tekočega leta za preteklo leto;
- povezane zavarovalnice sestavijo konsolidirane izkaze
v prvih osmih mesecih tekočega leta za preteklo leto.
Revizija računovodskih izkazov
52. člen
(1) Letne računovodske izkaze morajo zavarovalnice predložiti revizijski gospodarski družbi v pregled v treh dneh po
preteku rokov iz 51. člena tega zakona.
(2) Revizijska gospodarska družba mora opraviti pregled in
sestaviti poročilo o opravljenem pregledu ter ga predložiti
zavarovalnici in nadzornemu organu v dveh mesecih po preteku rokov iz 51. člena tega zakona.
Kontni plan in kontni okvir
53. člen
Zavarovalnice vodijo poslovne knjige po kontnem planu, ki
temelji na kontnem okvirju, ki ga določa Inštitut za revizijo
v soglasju z nadzornim organom.
Bilanca stanja in izkaz uspeha
54. člen
(1) V bilanci stanja se izkažejo temeljni podatki o sredstvih in
virih sredstev posebej za življenjska zavarovanja, za prostovoljna zdravstvena zavarovanja, za ostala osebna in premoženjska zavarovanja ter posebej za pozavarovanje.
(2) V izkazu uspeha se izkažejo prihodki, odhodki in poslovni
izid ločeno za življenjska zavarovanja, za prostovoljna zdravstvena zavarovanja, za ostala osebna in premoženjska zavarovanja ter posebej za pozavarovanje.
(3) Vsebino in obliko bilance stanja in izkaza uspeha ter
drugih izkazov, opredeljenih v slovenskih računovodskih
standardih, določa in objavlja Inštitut za revizijo v soglasju
z nadzornim organom.

(2) Pooblaščeni aktuar predloži potrdilo iz prvega odsta»J
zavarovalnicam in nadzornemu organu v rokih iz 51. č|el"
tega zakona.
Pooblaščeni aktuar
56. člen
(1) Minister za finance predpiše pogoje za opravljanje akti*
skih poslov in za pridobitev potrdila za strokovna naz1"
aktuar in pooblaščeni aktuar.
(2) S predpisom iz prvega odstavka tega člena se določi orjjjj
oziroma pravna oseba, ki izda osebam, ki izpolnjujejo preoPJ
sane pogoje, pooblastilo za opravljanje poslov aktuarja'
pooblaščenega aktuarja.
Zavarovalnotehnične rezervacije
57. člen
(1) Zavarovalnice morajo zaradi zagotovitve izvrševanj'
obveznosti iz dolgoročnega izravnavanja nevarnosti obli*
vati zavarovalnotehnične rezervacije. Pri tem upošteval,
zavarovalnotehnična načela in računovodske standarde,
urejajo obračunavanje teh rezervacij.
(2) Zavarovalnotehnične rezervacije sestavljajo:
- prenosne premije,
- rezervacije za bonuse, popuste in storno,
- škodne rezervacije,
- matematične rezervacije,
- izravnalne rezervacije,
i0
- rezervacije v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzet"81
naložbeno tveganje in
- ostale zavarovalnotehnične rezervacije.
Prenosna premija
58. člen
Prenosna premija je pri posameznemu zavarovanju °Pre02
Ijena z razmerjem med časom zavarovalnega kritja za tisti
zavarovalne dobe, ki bo tekla po poteku obračunsK'
obdobja, in celotnim časom zavarovalnega kritja.
ezervaclje za bonuse, popuste in storno
59. člen
Rezervacije za bonuse, popuste in storno vključujejo
tve za obveznosti povračila zavarovalnih premij na p?0"
določil zavarovalnih pogojev ali poslovnega načrta ozir®
na podlagi zakonskih ali statutarnih določil, ali na pod:|
dogovorov o predčasnem prenehanju zavarovanj med I®'
(storno).
Škodne rezervacije
60. člen
Šodne rezervacije morajo vključevati poleg ocenjenih ot^.
nosti za prijavljene nastale, a še nerešene škode, tudi 0
njene obveznosti za že nastale, a še neprijavljene škod®'

Potrditev skladnosti bilančnih podatkov

Matematične rezervacije

55. člen

61. člen

(1) Skladnost podatkov v letnih računovodskih izkazih z zavarovalnimi računovodskimi standardi in pravilnost obračunov
v letnih računovodskih izkazih za oblikovanje zavarovalnotehničnih rezervacij in rezerv potrdi pooblaščeni aktuar.

(1) Matematične rezervacije se razčlenjujejo na matema1 ,ciie I
razervacije življenjskih zavarovanj, matematične rezerv
zdravstvenih
in Ina
A.VI
UVUlf VI III ■ zavarovanj
VUI V VUI l| III
IM Imatematične
IIM»WII IMftl VI IW "rezervacije
w»-wi • — J v p 0
gih zavarovalnih vrstah, če se zanje uporabljajo p°"°

96

poročev*1'

•srjetnostne tabele in izračuni kot veljajo za življenjska zava'ovanja.

Rezervacije v korist življenjskih zavarovalcev,
ki prevzemajo naložbeno tveganje

12) V matematičnih rezervacijah kot kritnih rezervacijah za
Poravnavo bodočih obveznosti se izkazujejo sedanje vrednoti ocenjenih bodočih obveznosti za nadomestila sklenjenih
^varovanj iz prvega odstavka tega člena, zmanjšane za sedajo vrednost bodočih vplačil premije.

65. člen

Izravnalne rezervacije
62. člen
1

I ) Izravnalne rezervacije se nanašajo na časovno izravnavo
J^d kalkulativnim in dejanskim škodnim potekom zaradi
^sovno neenakomernega odvijanja škodnih dogodkov
"Posameznih zavarovalnih vrstah.
®) Zavarovalnica oblikuje izravnalne rezervacije v posamezni
^varovalni vrsti na podlagi kalkulativnih izračunov in statičnih podatkov v tistih zavarovalnih vrstah, kjer so znatna
dihanja v pogostnosti in intenzivnosti škod v posameznih letih
1Opazovanega kalkulativnega obdobja in niso izravnana
zavarovalno premijo posameznega leta ali s pozavarovalni.

Rezervacije v korist življenjskih zavarovalcev, ki prezvemajo
naložbeno tveganje, obsegajo tehnične rezervacije, oblikovane za pokrivanje obveznosti, ki izhajajo iz naložb v zvezi
s policami življenjskih zavarovanj, katerih vrednost ali donos
je določen v odvisnosti od naložb, za katere nosi tveganje
nosilec zavarovalne police, ali v odvisnosti od določenega
indeksa.
Ostale zavarovalnotehnične rezervacije
66. člen
Med ostale zavarovalnotehnične rezervacije uvrsti zavarovalnica zlasti rezervacije za možne velike škode (iz zavarovanja
atomskih rizikov in iz zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti za farmacevtske izdelke) ter druge, s predpisi nadzornega
organa dovoljene ali s statutom zavarovalnice določene rezervacije.
V. FINANČNO POSLOVANJE
Načela finančnega poslovanja

Podatki za izračun izravnalnih rezervacij
63. člen
j|) Zavarovalnica oblikuje v posamezni zavarovalni vrsti izravno rezervacijo, če:
'.Znaša standardni odklon deleža škod v opazovanem
'»dobju od povprečnega deleža škod vsaj 5 odstotnih točk in
,-delež škod vsaj enkrat v opazovanem obdobju prekorači
odstotkov.
'^.Opazovano obdobje za izračun izravnalne rezervacije je
pttanj
10 let pred letom, za katero se izračunava ta rezerva'|a- Ce zavarovalnica nima podatkov za vse obdobje, mora za
Umikajoča leta uporabiti skupne uradne statistične podatke,
'aJ'h zbere nadzorni organ za posamezno zavarovalno vrsto
Podlagi 13. člena tega zakona.
J3) Delež škod za posamezno poslovno leto se izračuna iz
Umerja med odhodki za škode, upoštevajoč spremembe
. 6r
stanju zavarovalnotehničnih rezervacij iz 59., 61., 65. in 66.
?| »a tega zakona in zmanjšane za prihodke od obresti teh in
Kodnih rezervacij ter med prihodki za premije.
Povprečni delež škod je artimetična sredina deležev škod
sa leta opazovanega obdobja.

av

Povečanje oziroma zmanjšanje izravnalnih rezervacij
64. člen
['I Zgornja meja obveznosti za oblikovanje izravnalne rezer'cije v posamezni zavarovalni vrsti je pri zavarovanjih posevin plodov proti toči in pozebi ter pri kreditnih zavarovanjih
jpkratnik,
pri vseh drugih zavarovalnih vrstah pa štirikratnik
a
ndardnega odklona od povprečnih deležev škod opazovala obdobja, pomnoženega z lastnim deležem zavarovalne
Ij.^ije za tekoče obračunsko leto.
jI Zavarovalnica izloča vsako leto v izravnalno rezervacijo
d'oiH zneska izračunanega po prejšnjem odstavku tega člena,
ta ne
zn
9a
doseže
oziroma
r Ponovno ne
doseže, eska
če gaizjeprejšnjega
porabila poodstavka,
tretjem odstavku
J)a člena.
J Zavarovlanica zmanjša oblikovano izravnalno rezervacijo,
j, delež škod v obračunskem letu preseže povprečni delež
U °d opazovanega obdobja. Zmanjšanje se izračunava tako,
a Se
v ln razliko obeh deležev pomnoži z lastnim deležem zavaroe premije za tekoče obračunsko leto.
Poročevalec
I

67. člen
Zavarovalnica opravlja finančno poslovanje v skladu s finančnimi standardi in načeli, ki jih določi z zakonom pooblaščena
organizacija in po določbah tega zakona.
Načela nalaganja zavarovalnih sredstev
68. člen
Pri nalaganju zavarovlanih sredstev mora zavarovalnica poleg
načel varnosti in likvidnosti upoštevati tudi načelo rentabilnosti ter zagotoviti primerno mešanje posameznih vrst naložb in
primerno razpršenost z večjim številom manjših naložb.
Oblikovanje virov sredstev solventnosti
69. člen
(1) Zavarovalnica je dolžna oblikovati lastne vire sredstev za
zagotovitev trajnega izpolnjevanja obveznosti iz zavarovalnih
pogodb.
(2) Zavarovalnica je dolžna zagotoviti plačilno sposobnost
v višini solventne meje, ki se meri po skupnem poslovnem
obsegu. Med vire sredstev za ugotavljanje solventnosti spadajo:
1. viri sredstev iz 73. člena tega zakona;
2. varščine iz 11. člena tega zakona;
3. stanje izravnalne rezervacije iz 64. člena tega zakona;
4. matematične rezervacije življenjskih zavarovanj v delu, ki je
oblikovan iz razporeditve dobička, dokler ni pripisan življenjskim zavarovalcem kot dodatna zavarovalna vsota;
5. viri sredstev v naložbah iz prvega odstavka 74. člena in 1.
točke prvega odstavka 75. člena tega zakona, zmanjšani za
sorazmerni del teh naložb iz 3. in 4. točke tega odstavka.
Izračun višine solventne meje
70. člen
(1) Višino solventne meje lastnih sredstev izračuna zavarovalnica za posamezno poslovno leto po naslednjem postopku:
1. za življenjska zavarovanja in za zavarovanja, za katera se
izračunava matematična rezervacija tako kot za življenjska
zavarovanja 4% od stanja matematične rezervacije ob koncu
obračunske dobe, pomnoženega z odstotkom iz razmerja
med lastnim deležem in skupno letno zavarovalno premijo,
vendar ne z manj kot 85%;
2. za vsa ostala zavarovanja razen pod tč. 1. in 4., od dosežene
letne zavarovalne premije za obračunsko obdobje in sicer:
a) do zneska 10 milijonov ECU 18% in
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b) na razliko zavarovalne premije 16%.
Ta znesek se pomnoži z odstotkom iz razmerja med lastnim
deležem v izravnavanju nevarnosti in skupno letno zavarovalno premijo, vendar ne z manj kot 50%;
3. za zavarovanje iz tč. 2. se opravi izračun tudi od zneska
odškodnin, obračunanih poprečno letno v zadnjih treh letih in
sicer:

(2) Če so lastni viri sredstev iz 73. člena nižji od garancijskega
sklada iz 71. člena tega zakona ali niso z njim v predpisane"!
razmerju, mora zavarovalnica v rokih iz 51. člena predloži"
načrt za kratkoročno pridobitev potrebnih lastnih virov sred'
stev.
Lastni viri sredstev
73. člen

a) do zneska 7 milijonov ECU 26% in
b) na razliko odškodnin 23%.

(1) Med lastne vire sredstev zavarovalnice, ki sestavljal"
garancijski sklad, spadajo:

Ta znesek se pomnoži z odstotkom iz razmerja med povprečnimi lastnim deležem v izravnavanju odškodnin in skupno
letno povprečno odškodnino zadnjih treh let, vendar ne
z manj kot 50%;

1. vplačan osnovni kapital (vplačane delnice, ustanovitve"'
sklad),
2. varnostne rezerve vzajemnih zavarovalnic po 78. členu teg®
zakona,
3. druge zakonske in statutarne rezerve oblikovane iz razde"'
tve dobička,
4. prenesen nerazporejen dobiček.

4. za prostovoljna zdravstvena zavarovanja po postopku iz 2.
in 3. tč. tega odstavka, pomnoženega z eno tretjino.
5. po izračunu iz 2. in 3. tč. tega odstavka se upošteva
v obračunu višji izračunani znesek.

(2) Od zneskov iz prvega odstavka se odštejejo:

(2) Na novo ustanovljena zavarovalnica v prvem poslovnem
letu ni dolžna opraviti izračuna višine solventne meje po 3.
točki prvega odstavka tega člena.

1. stanje nekrite izgube,
2. stanje aktiviranih neamortiziranih stroškov iz 77. členaj"
3. stanje aktivirane vrednosti »dobrega imena« zavarovalnih

Garancijski sklad

(3) Zavarovalnica nalaga lastne vire sredstev v skladu z dol"''
bami iz prvega odstavka 74. člena tega zakona.

71. člen
(1) Po prejšnjem členu izračunana višina solventne meje je
osnova za izračun potrebne višine garancijskega sklada.
(2) Potrebna višina garancijskega sklada ob koncu obračunskega obdobja znaša eno tretjino zneska iz prejšnjega
odstavka, vendar po posameznih zavarovalnih razredih,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ne manj kot:
1. za nevarnosti obveznih in drugih zavarovanj odgovornosti,
za kreditna in kavcijska zavarovanja
400.000 ECU
2. za nevarnosti nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj kasko
zavarovanj, transportnih zavarovanj, zavarovanj proti požaru
in nekaterim drugim nevarnostim, ter zavarovanj raznih
finančnih izgub (škod)
300.000 ECU
3. za nevarnosti zavarovanj posevkov in plodov proti toči in
pozebi, zavarovanj živali, zavarovanj proti vlomu in ropu,
zavarovanj stekla in ostalih nenavedenih premoženjskih zavarovanj ter zavarovanj pravne zaščite
200.000 ECU
4. za nevarnosti življenjskih zavarovanj
800.000 ECU
5. za vse nevarnosti zavarovanj iz tč. 1 do 3 tega odstavka
800.000 ECU
6. za vzajemno zavarovalnico se vsi zneski iz tč. 1 do 5 in
8 znižajo za eno četrtino
7. za pozavarovalnico
800.000 ECU
8. če znaša letna zavarovalna premija za zavarovalni razred tč.
1 več kot 2.500.000 ECU, se zneski iz tč. 1, 5 in 7 povečajo za
1,000.000 ECU
9. če zavaruje zavarovalnica nevarnosti zavarovanj, ki spadajo
delno v tč. 1. oziroma 8 ali delno v tč. 2 ali delno v tč. 3, se
uporablja najvišji znesek iz teh točk.
(3) Minister za finance na predlog nadzornega organa predpiše, v katere zavarovalne razrede in zavarovalne skupine se
uvrščajo posamezne zavarovalne vrste in določi podrobnejšo
metolodogijo za izračun višine solventne meje, garancijskega
sklada in za ugoiavljanje virov teh sredstev.
Načrt solventnosti in načrt financiranja
72. člen
(1) Če so viri sredstev iz drugega odstavka 69. člena nižji od
višine solventne meje iz 70. člena tega zakona, mora zavarovalnica v rokih iz 51. člena pripraviti načrt za ponovno vzpostavitev solventnosti.
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(4) Zavarovalnica mora sproti voditi seznam naložb iz tretje!!®
J
odstavka tega člena in ga predložiti nadzornemu organu0
konca avgusta tekočega leta za stanje na dan 30. 6. istega le®
do konca februarja tekočega leta pa za stanje na dan 31-1
preteklega leta.
Nalaganje matematičnih rezervacij
74. člen
(1) Matematične rezervacije vlaga zavarovalnica v vrednost^
papirje Republike Slovenije ter v posojila, za katerih obres
vanje in vračilo jamči republika in sicer mora skupno sta™
teh vlaganj znašati najmanj 30% stanja matematične rez«^
cije;
(2) Zavarovalnica lahko, razen vlaganj iz prvega odsta^3
vlaga matematične rezervacije le
1. domače nepremičnine s stalnimi prihodki, vendar •^
skupno stanje teh vlaganj znašati največ 30% stanja m^te"
tične rezervacije;
^
2. dolžniške vrednostne papirje, razen za posojila iz p1^,
odstavka, s katerimi se trguje na domači borzi in glasi)0 ,
denar, vendar sme skupno stanje teh vlaganj znašati naj
25% skupnega stanja matematične rezervacije iz tega č|en jj
3. lastniške vrednostne papirje, s katerimi se trguje na do<? ■
borzi, vendar sme skupno stanje teh vlaganj znašati nal2 ,
10% stanja matematične rezervacije, pri tem pa posarf«
naložba ne sme preseči 1% tega stanja;
„o
4. depozite in druge naložbe v domače banke, vendar z
največ 30% stanja te rezervacije, pri tem pa skupne nal"
v posamezno banko ne smejo preseči 10% tega stanja.
.»ijfl
(3) Zavarovalnica mora sproti voditi seznam naložb po vrs
r
naložb iz prvega in drugega odstavka tega člena in ga p ® $
žiti nadzornemu organu do konca avgusta tekočega la'^j
stanje na dan 30. 6. istega leta, do konca februarja
leta pa za stanje na dan 31. 12. preteklega leta.
Nalaganje drugih zavarovalnotehničnlh rezervacij In
varščin
75. člen

tižfl'f %
(1) Zavarovalnotehnične rezervacije, razen matema«1" ,
rezervacij, smejo zavarovalnice vlagati le v:
"v
poroćevi
i

.vrednostne papirje Republike Slovenije ter v posojila, za
*<erih obrestovanje in vračilo jamči republika;
(lomača hipotekama posojila, ki smejo znašati največ 60%
j Poteko zavarovane prometne vrednosti nepremičnin;
S0 a
kisM?
"' domačim
javnim podjetjem,
zavodom
iitucijam,
če so zavarovana
z odstopom
pravic,inkidrugim
pripadlo posojilojemalcu proti tretjim osebam;
.Posojila, za katera so zastavljeni vrednostni papirji ali
<e a
rti • 'z vrednostne
'n '°čkepapirje,
9 odstavka;
.°olžniške
razen za posojila iz 1. točke
Podstavka, s katerimi se trguje na domači borzi in glasijo
oc ar
' vendar sme skupno stanje teh vlaganj znašati naj?°/o skupnega stanja zavarovalnotehničnih rezervacij iz
jS« člena;
j.3stniške vrednostne papirje, s katerimi se trguje na domači
. ''i. vendar sme skupno stanje teh naložb znašati največ
skupnega stanja zavarovalnotehničnih rezervacij iz tega
Pr t6m P3 posamezna nal

ne

#anfa- '
°žba sme preseči 1% tega
.domače nepremičnine s stalnimi prihodki, vendar sme
n s,an e teh
ava»rovainotehničnih
°
J
vlaganj
znašatiiznajveč
30% skupnega
stanja
rezervacij
tega člena
in
Zi,e n df
aivo/°
'
uge naložbe v domače banke, vendar skupno
J 6 50% stanja teh rezervacij, pri tem pa skupne naložbe
™samezno banko ne smejo preseči 10% tega stanja.

i?}avarovalnice smejo varščino iz 11. člena tega zakona
ski'3uu
i' vs domače
banke
kot kratkoročne
finančne naložbe
slovenskimi
računovodskimi
standardi.
5lo»Karovalnica mora sPro,i voditi seznam naložb pri vrstah
iilj '!* prvega in drugega odstavka tega člena in ga predlo^.."dzornemu
organu do konca avgusta tekočega leta za
k j® na dan 30. 6. istega leta, do konca februarja tekočega
Pa za stanje na dan 31. 12. preteklega leta.

Ustanovni stroški
77. člen
(1) Vplačan osnovni kapital zavarovalnice se lahko uporablja
za financiranje ustanovnih stroškov, organizacijskih stroškov
in stroškov razvijanja.
(2) Dolgoročno razmejene stroške iz prejšnjega odstavka
mora zavarovalnica kriti najkasneje v petih letih.
Varnostna rezerva
78. člen
Družba za vzajemno zavarovanje oblikuje varnostno rezervo
iz razporeditve dobička po letnem obračunu. Varnostna
rezerva se kot del garancijskega sklada uporablja za pokrivanje izgub potem, ko so druge, v ta namen oblikovane zavarovalnotehnične rezervacije, že v celoti uporabljene.
Plačilni promet
79. člen
Zavarovalnice opravljajo plačilni promet preko računov
z zakonom pooblaščenih finančnih organizacij v Republiki
Sloveniji. Pri tem morajo na posebnih računih voditi sredstva
življenjskih zavarovanj, ki jih ne smejo uporabljati za kritje
obveznosti iz drugih zavarovalnih poslov, niti ne morejo biti
predmet izvršbe za take obveznosti.
Značaj sredstev življenjskih zavarovanj

Udeležba v gospodarskih družbah

80. člen
Sredstva življenjskih zavarovanj imajo glede obdavčevanja in
obrestovanja značaj vezanih hranilnih vlog.

76. člen
Sk uavarovalnica i® ,ahko udeležena kot delničar ali družbeLj 9°spodarskih družbah ali pri posameznih podjetnikih,
(k*/e I®jn udeležba večja kot 10% osnovnega kapitala take
lic.
tudi presega 10% osnovnega kapitala zavarovalna »6 p?,rebnc? predhodno soglasje nadzornega organa. To
jsr,- di za pridobitev dodatnih deležev ali za povečanje
"ovnega kapitala.
m^
vla an a
9 i 'z prvega odstavka tega člena izdaja predk,^dn a
1j soglasja nadzorni organ. Tako soglasje je potrebno
Jpdar zavarovalnica odobri posojilo družbi, v kateri je
®žena kot delničar ali družbenik.
(v
i Sporni organ lahko odkloni izdajo soglasja, če oceni, da
' 'a|cev
9'ec'e na vrst0 a'' obseg ogrozila interese zavaroi 'l^dzorni organ lahko zahteva, da se razdre udeležbeno
r|
' ha pi
e, če:razmer ki bi |e
"ikn
'° interese
®. zavarovalcev,
9 de na vrsto in obseg udeležbe
i
°9rozile
'^i
1 !
9ube družba' v ka,eri je zavarovalnica udeležena, trajno
Vortd2?8rni0 or9an

'uciei ,
^dlgg

lahko od zavarovalnice zahteva pojasnila
družbi, v kateri namerava biti udeležena oziroma
zlasti letno poslovno poročilo in druge poslovne

0Va n ca rnora
e
' '
sproti voditi seznam udeležb nad mejo
'rgDrv
a 9a odstavka tega člena in ga predložiti nadzornemu
15 6 U d konca
' cia | °a do avgusta tekočega leta za stanje na dan 30. 6.
Wvi
'
konca februarja tekočega leta pa za stanje na
01
■ 12. preteklega leta.
J r

° °čeva/ec

I

VI. PRENEHANJE ZAVAROVALNIC
Sanacijski ukrepi
81. člen
(1) Če pride do plačilne nezmožnosti ali prezadolžitve zavarovalnice ali če se pri preverjanju vodenja poslov in premoženjskega stanja izkaže, da zavarovalnica ni zmožna izpolnjevati
svojih obveznosti, vendar je v interesu zavarovalcev, da ne
pride do stečaja in obstajajo realne možnosti za preprečitev
stečaja, mora nadzorni organ, če je to potrebno za koristi
zavarovalcev:
1. prepovedati plačila, zlasti dajatve zavarovalnice; pri življenjskem zavarovanju pa tudi odkupe in posojila na police
v obsegu, ki je potreben za premostitev plačilnih težav,
2. znižati zavarovateljeve obveznosti iz življenjskega zavarovanja ustrezno obstoječemu premoženju.
(2) Ukrepe iz 1. točke prejšnjega odstavka je treba preklicati
takoj, ko to dovoljuje premoženjsko stanje zavarovalnice.
(3) Ti ukrepi ne spreminjajo dolžnosti zavarovalcev, da še
naprej plačujejo zavarovalne premije v višini, ki jo določa
zavarovalna pogodba.
Uvedba stečajnega postopka
82. člen
ilimePrrnll^i?llinVidaCiiSki uPravi,elji zavarovalnice morajo
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(2) Predlog za uvedbo stečajnega postopka nad zavarovalnico
lahko vloži le nadzorni organ.
(3) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za stečaj
zavarovalnic uporabljajo predpisi o stečaju gospodarskih
družb.
Kurator

(2) Obveznosti zavarovalnice za odškodnine za škodni dogodek imajo prednost pred vsemi drugimi terjatvami iz zavarovalnih pogodb. Terjatve na isti ravni se poravnavajo v sorazmerju z njihovo višino.
Izključitev prisilne poravnave

83. člen
(1) Stečajno sodišče mora ob uvedbi stečajnega postopka
imenovati pooblaščeno osebo (kuratorja) za uveljavljanje zahtevkov iz zavarovalnih pogodb. Zahtevke iz zavarovalnih
pogodb do zavarovalnice lahko uveljavlja le kurator. Kurator
je dolžan, da se na željo upravičencev pred prijavo zahtevka
z njimi posvetuje. Zahtevki, ki so ugotovljivi iz knjig zavarovalnice, veljajo za prijavljene.
(2) Stečajni upravitelj mora kuratorju in na zahtevo tudi upravičencem iz zavarovalnih pogodb omogočiti vpogled v knjige
in zapiske zavarovalnice in v seznam vrednosti matematične
rezervacije.
(3) Kurator sme zahtevati, da se mu iz stečajne mase povrnejo
gotovinski izdatki in izplača primerna nagrada za njegovo
delo.
Prenehanje zavarovalnih pogodb
84. člen
Z uvedbo stečajnega postopka prenehajo zavarovalne
pogodbe v skladu s predpisi, ki urejajo zavarovalne pogodbe.
Matematične rezervacije ob stečaju
85. člen
(1) Če za zavarovanja obstajajo matematične rezervacije,
mora stečajni upravitelj zahtevati, da se seznam vrednosti teh
rezervacij takoj zaključi in predloži nadzornemu organu, ki
mora ugotoviti njihovo stanje ob trenutku uvedbe stečajnega
postopka.
(2) Matematične rezervacije predstavljajo v stečaju posebno
stečajno maso.
(3) Višina zahtevkov iz zavarovalnih pogodb in višina celotne
zahtevane matematične rezervacije se ugotavlja na dan
uvedbe stečajnega postopka.
(4) Če zahtevkov, ki bi morali biti vključeni v zahtevane matematične rezervacije, ni mogoče v celoti poravnati iz sredstev
matematičnih rezervacij, jih je treba obravnavati kot druge
terjatve iz zavarovalnih pogodb.
Varščine v stečaju
86. člen
(1) Varščina predstavlja v stečaju posebno stečajno maso.
(2) Iz varščine je treba sorazmerno poravnati zahtevke iz
zavarovalnih pogodb, katerih poravnava naj bi bila z varščino
zagotovljena. Če zahtevkov iz zavarovalnih pogodb na ta
način ni mogoče poravnati, jih je treba obravnavati kot druge
terjatve iz zavarovalnih pogodb.
Vrstni red terjatev
87. člen
(1) Terjatve iz zavarovalnih pogodb imajo prednost pred ostalimi stečajnimi terjatvami. Matematične rezervacije in varščine, ki predstavljajo v stečaju posebno stečajno maso, s to
prednosto pravico ne smejo biti prizadete.
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88. člen
Nad premoženjem zavarovalnice v nobenem primeru 8
mogoče uvesti postopka izvensodne poravnave ali prisil"
poravnave.
Družba za vzajemno zavarovanje
89. člen
(1) Pri ocenjevanju prezadolženosti družbe za vzajemno zava;
rovanje se razpisanih doplačil k zavarovalnim premijam."
šest mesecev po zapadlosti še niso vplačana, ne sme vec
vrednotiti kot aktiva družbe.
(2) Za obračun in izterjavo doplačil k zavarovalnim premij^
družb za vzajemno zavarovanje v stečajnem postopku 3s*
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja prisilno por "'
navo in stečaj. Doplačila k zavarovalnim premijam ne sm®l
presegati v statutu določenega najvišjega zneska.
(3) Pri ocenjevanju, ali bo premoženje družbe za vzajei""?
zavarovanje predvidoma zadostovalo za kritje stroškov steca]
nega postopka, je treba upoštevati dovoljena doplačila
drugega odstavka tega člena.
(4) Zahtevki za odplačilo ustanovitvenega sklada pridejo nJ
vrsto za vsemi drugimi stečajnimi terjatvami.

lic
VII. ZAVAROVALNI NADZOR

?)
k[
«0!
•p

Urad za zavarovalni nadzor
90. člen
Naloge nadzornega organa po tem zakonu opravlja Urad j'
zavarovalni nadzor, ki se ustanovi kot organ v sestavi Mir11'
stva za finance.
Splošna pooblastila
91. člen

(1) Pri opravljanju nadzora ima nadzorni organ pravic0'" I)
obvezošti, ki so določene s tem zakonom.
W
(2) pri odločanju o pravicah in obveznostih strank po teK, >$t
zakonu izdaja nadzorni organ odločbe v skladu s pr-edpjs'-^
urejajo upravni postopek. O pritožbi zoper to odločbo oo10 <)
minister za finance.
\\
Sprememba poslovnega načrta

S
irtV^' 'l r
(1) Nadzorni organ lahko zahteva, da se spremeni posi" ^ j
načrt še pred sklepanjem novih zavarovalnih pogodb.
92. člen

(2) Nadzorni organ lahko zahteva spremembo ali odredi H
nehanje uporabe poslovnega načrta tudi za obstoječa
valna razmerja ali za zavarovalna razmerja, ki še niso po,e
če je to nujno za varstvo interesov zavarovalcev.
(3) Če nadzorni organ ukrepa po drugem odstavku tega filflj
mora določiti primeren rok za spremembo poslovnega nat' ||
B
Pregled poslovanja

poročev9$\

93. člen
I') Delničarji oziroma lastniki, organi in druge pooblaščene
°sebe zavarovalnice oziroma družbe za opravljanje drugih
^varovalnih poslov morajo v svojih poslovnih prostorih predati pooblaščenemu delavcu nadzornega organa vse
Poslovne knjige, knjigovodske listine in druge spise ter dati
J'uge informacije, ki so potrebne za opravljanje zavarovalna nadzora.
p0r Nadzorni organ lahko za opravljanje zavarovalnega nada zahteva tudi pisno posredovanje podatkov in drugih
®e)stev iz dokumentacije, navedene v prejšnjem odstavku.

(2) Biro se vpiše v register.
(3) S statutom se uredi organizacija biroja.
(4) S pogodbo med zavarovalnicami in družbami za opravljanje drugih zavarovalnih poslov ter birojem se določi način
financiranja.
(5) Za poslovanje biroja se uporabljajo določbe zakona
o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na gospodarsko
interesno združenje.

Prisotnost na sejah
94. člen
. Nadzorni organ lahko pošlje pooblaščenega delavca na
?l°
ru organov zavarovalnice oziroma družbe za opravljanje
9ih zavarovalnih poslov, kjer sporoči mnenje nadzornega
r
9ana v obravnavani zadevi.
jjj) Nadzorni organ lahko zahteva od zavarovalnice oziroma
užbe za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, da skliče
•I? pristojnega organa. Če se njegovi zahtevi ne ugodi, lahko
,'azorni
organ sam skliče in vodi sejo. Stroške v zvezi s skli*®rri takšne seje poravna zavarovalnica oziroma družba za
Javljanje drugih zavarovalnih poslov.
Stroški poslovanja
95. člen
I') 2)avarovalnice in družbe za opravljanje drugih zavarovalnih
j ,°y zagotovijo sredstva za poravnavo sedem desetin nepolnih
stroškov celotnega poslovanja nadzornega organa, in
er
s plačilom posebne pristojbine.
^{.Obremenitev
s pristojbino iz prejšnjega odstavka ne sme
JSevečja od 0,5 tisočinke zbrane zavarovalne premije oziroma
, ženih prihodkov za opravljene druge zavarovalne posle
Oteklem letu.
ŽL^ino pristojbine in način plačevanja predpiše minister za
»nce.
"■ SLOVENSKI ZAVAROVALNI BIRO
Splošno
96. člen
,'i^ovenski zavarovalni biro (v nadaljnjem besedilu: biro),
^ 6gospodarsko interesno združenje, opravlja posle, predvidi s sprejetimi mednarodnimi sporazumi o zavarovanju
'likov motornih vozil proti odgovornosti (zelena karta).
!) R'
■in
Predstavlja slovenske zavarovalnice v mednarodnih
9anizacijah zavarovalnic v zvezi s posli iz prvega odstavka
" člena.
i 'ro lahko na podlagi pogodbe opravlja tudi določene
i«°9e
skupnega pomena za zavarovalnice in družbe za
av
ljanje drugih zavarovalnih poslov.
i|fl^oločbe tega zakona o poslovnem načrtu, statističnih
fes 'h- poslovnih knjigah in letnem poročilu, škodnih
t Racijah
ter zavarovalnem nadzoru, veljajo tudi za opravf 10 Poslov biroja iz prvega odstavka tega člena.
Status
97. člen
^Bir°ie pravna oseba.
r

°če valeč

IX. KAZENSKE DOLOČBE
98. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 4.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalnica:
1. če ne pozavaruje pri zavarovalnici s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki je registrirana za aktivno pozavarovanje, tistega
dela v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki presega lastne
deleže po tabelah maksimalnega kritja (prvi odstavek 5.
člena);
2. če je registrirana za aktivno pozavarovanje, pa presežkov
ponujenih nevarnosti, ki jih sama ne more izravnati v okviru
svojih zmogljivosti, ne ponudi drugim zavarovalnicam s sedežem v Republiki Sloveniji, registriranim za aktivno pozavarovanje, do višine njihovih zmogljivosti, preden takšne presežke
ponudi v tujini (drugi odstavek 5. člena);
3. če ne organizira nadzora za tekoče preverjanje zakonitosti,
pravilnosti in smotrnosti poslovanja in delovanja zavarovalnice (prvi odstavek 8. člena);
4. če opravlja zavarovalne posle brez dovoljenja nadzornega
organa (9. člen);
5. če ne predloži nadzornemu organu v soglasje spremembe
poslovnega načrta (15. člen);
6. če prenese zavarovalni portfelj na drugo zavarovalnico brez
soglasja nadzornega organa (drugi odstavek 18. člena);
7. če ob prevzemu zavarovalnega portfelja ne obvesti prizadetih zavarovalcev o njegovem prenosu (tretji odstavek 18.
člena);
8. če ne sestavi računovodskih izkazov in poslovnih poročil
v skladu z določbami tega zakona (51. člen);
9. če ne predloži letnih računovodskih izkazov revizijski
gospodarski družbi v pregled v skladu z določbami prvega
odstavka 52. člena tega zakona;
10. če ne izkaže postavk v bilanci stanja in bilanci uspeha
tako, kot je to določeno v 54. členu tega zakona;
11. če ne pridobi potrditve o skladnosti bilančnih podatkov
s strani pooblaščenega aktuarja (55. člen);
12. če ne izračuna višine solventne meje lastnih sredstev (70.
člen) in ne zagotovi plačilne sposobnosti v višini solventne
meje (69. člen) ter potrebne višine garancijskega sklada (71.
člen);
13. če ne nalaga lastnih virov sredstev (73. člen), matematičnih rezervacij (74. člen) in zavarovalnotehničnih rezervacij
(75. člen) v skladu z določbami tega zakona;
14. če je brez predhodnega soglasja nadzornega organa
njena udeležba v gospodarskih družbah večja od 10% osnovnega kapitala gospodarske ali zavarovalne družbe (76. člen);
15. če dolgoročno razmejenih stroškov iz prvega odstavka 77.
člena ne krije najkasneje v petih letih;
16. če ne opravlja plačilnega prometa preko računov z zakonom pooblaščenih finančnih organizacij v Republiki Sloveniji
ali če ne vodi sredstev življenjskih zavarovanj na posebnih
računih ali če jih uporablja za kritje obveznosti iz drugih
zavarovalnih poslov (79. člen);
17. če ne uskladi organizacije, poslovanja, aktov in knjigovodskih evidenc po določbah iz 108. in 109. člena.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba vsake zavarovalnice, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.
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99. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 4.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zavarovalna delniška družba:
1. če brez dovoljenja nadzornega organa sočasno opravlja
zavarovalne in pozavarovalne posle (drugi odstavek 24.
člena);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba v zavarovalni delniški družbi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
100. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 4.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje družba za vzajemno zavarovanje:
1. če svojo terjatev za plačilo zavarovalne premije in doplačilo
zavarovalne premije pobota s terjatvijo člana do družbe (drugi
odstavek 28. člena);
2. če ni oblikovala ustanovitvenega sklada v skladu s tem
zakonom (30. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba družbe za vzajemno zavarovanje, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

104. člen
Z denarno kaznijo najmanj 400 000 tolarjev se za
kaznuje stečajni upravitelj:
1. če kuratorju in upravičencem iz zavarovalnih pogodb, ■njihovo zahtevo, ne omogoči vpogleda v dokumentacijo zavarovalne družbe (drugi odstavek 83. člena);
2. če ne zahteva, da se seznam vrednosti matematičnih rez«';
vacij takoj zaključi in predloži nadzornemu organu (p"
odstavek 85. člena).
105. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje kurator, če se pred prijavo zahtevka iz zavaroval
pogodbe na željo upravičenca z njim ne posvetuje (prvi ods'a'
vek 83. člena).
106. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prek#*
kaznujejo delničarji oziroma lastniki, organi in druge poobia*'
čene osebe zavarovalnice oziroma družbe za opravljanje drU'
gih zavarovalnih poslov, če v svojih poslovnih prostorih P°fc
oblaščenemu delavcu nadzornega organa ne predložijo ^5
knjig, listin in drugih spisov in ne dajo drugih informacij, ki "
potrebne za opravljanje zavarovalnega nadzora (93. člen)-

It

101. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.600.000 tolarjev se za prekršek kaznuje družba za opravljanje drugih zavarovalnih poslov:
1. če opravlja druge zavarovalne posle za zavarovalnice, ki
niso ustanovljene po tem zakonu (drugi odstavek 49. člena);
2. če opravlja druge zavarovalne posle brez dovoljenja nadzornega organa (tretji odstavek 49. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 160.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba v družbi za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
102. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.600.000 tolarjev še za prekršek kaznuje likvidacijski upravitelj - pravna oseba:
1. če v primeru plačilne nezmožnosti ali prezadolžitve zavarovalnice tega ne javi nadzornemu organu (prvi odstavek 82.
člena).
2. če med likvidacijo družbe za vzajemno zavarovanje prevzame nova zavarovanja, povišuje ali podaljšuje obstoječa in
odplača ustanovitveni sklad pred poravnavo terjatev ostalih
upnikov (tretji in četrti odstavek 44. člena);

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Uskladitev organizacije, poslovanja in aktov
107. člen
(1) Zavarovalnice, ki so bile ustanovljene po določbah zakof'
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavaroval (
morajo uskladiti svojo organizacijo in poslovanje, oblikovan
rezervacij in rezerv ter ustanovitvene in druge akte z dol"
bami tega zakona najkasneje do 31. decembra 1994.
(2) Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka morajo zav8"J
valnice uskladiti oblikovanje potrebnih virov sredstev solv®"
nosti in garancijskega sklada iz 70. in 71. člena ter n3'0^
zavarovalnih sredstev z razmerji iz 73. do 76. člena
zakona najkasneje do 30. junija 1995. V tem obdobju sC^
nalagati nova sredstva in podaljševati roke posam«2 ^
naložb le v tiste namene, kjer niso prekoračene gornje mej®
navedenih členov. Rezervacije za bonuse, popuste in stoiki se priznavajo zavarovalcem neodvisno od poslovnegaiz'
zavarovalnice, morajo zavarovalnice oblikovati najkasnej®..
31. decembra 1998 in sicer vsako leto najmanj 20% P0'
nega zneska.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 800.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje Slovenski zavarovalni biro, če ne opravlja poslov,
predvidenih s sprejetimi mednarodnimi sporazumi o zavarovanju lastnikov motornih vozil proti odgovornosti (prvi odstavek 96. člena).

(3) Zavarovalnice iz prvega odstavka tega člena morajo
zornemu organu predložiti:
.a.
1. dovoljenje za ustanovitev zavarovalnice, če je tako dov?5(
nje izdal bivši Zvezni sekretariat za finance na podlagi d°'
16., 26., 27. in 29. člena zakona o temeljih sistema premo*'
skega in osebnega zavarovanja in sicer v 15 dneh po uve'l®
tvi zakona,
m,
2. seznam družb iz četrtega odstavka tega člena, ki oprali8,
te posle za zavarovalnice, v 15 dneh po uveljavitvi zakon Dri)
3. statut zavarovalnice do 30. januarja 1995,
igc
4. poslovni načrt iz 12. člena tega zakona do 30. januarja
bit *
(4) Družbe, ki opravljajo druge zavarovalne posle, ki s° "i
ustanovljene do uveljavitve tega zakona, morajo usk^
S
svojo organizacijo in poslovanje, ustanovitvene in drug®sntf °se
ter višino osnovnega kapitala z določbami tega zakona (|l
kasneje do 31. decembra 1994; dokaze o tem morajo dos'®
nadzornemu organu v 15 dneh po uskladitvi.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba v Slovenskem zavarovalnem biroju, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(5) Zavarovalnice in družbe, ki opravljajo druge zavaro^ 'lra
posle, ki ne ravnajo po 1. do 4. odstavku tega členov S
likvidirajo in izbrišejo iz registra. Likvidacijo opravi sodišč
uradni dolžnosti za račun družbe oziroma družbenikov.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 160.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 1.600.000 tolarjev se za prekršek kaznuje likvidacijski upravitelj - fizična oseba, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.
103. člen
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po roče v^

ri

I®) Biro rnora prilagoditi svojo organiziranost in uskladiti
Ne akte z določili 96. in 97. člena tega zakona najkasneje do
31. decembra 1994.
Uskladitev knjigovodskih evidenc
108. člen
^kasneje
do 31. 12. 1994 prenesejo zavarovalnice iz prejš"i1 e9a člena:
vire in sredstva začetnega varnostnega sklada na vire in
^edstva vplačanega osnovnega kapitala;
'• vire in sredstva preventivnega sklada na vire in sredstva
"arnostne
rezerve;
3
' iz virov varnostne rezerve življenjskih zavarovanj prenesejo
Potrebne zneske v rezervacije v korist življenjskih zavarovalCev
, ki prevzemajo naložbeno tveganje in v ostale zavaroval''otehnične rezervacije, morebitni preostanek pa v matemajčne rezervacije in v zakonske in statutarne rezerve;
■■ iz virov varnostne rezerve drugih zavarovanj, rezervacij za
Katastrofalne
in množične škode, skupno s sprenosom iz 2. tč.
Ie
9a člena oblikujejo in prenesejo potrebne zneske v izravn
alne rezervacije, rezervacije za bonuse, popuste in storno ter
v
ostale zavarovalnotehnične rezervacije, morebitni preostaj)sk pa v zakonske oziroma statutarne rezerve;
J:|fvire drugih zavarovalnotehničnih rezervacij na istoimenske
* e po tem zdkonu;
vire družbenega kapitala med lastne vire sredstev, ugotovile po zakonu, ki ureja lastninsko preoblikovanje zavarovalnic;
' druge vire in sredstva ter terjatve in obveznosti med
"strežne bilančne postavke po tem zakonu.
''osli prostovoljnega zdravstvenega in prostovoljnega
življenjskega zavarovanja
109. člen
Zavarovalnice in zavodi, ki izvajajo posle prostovoljnega
Nravstvenega zavarovanja po zakonu o zdravstvenem var-

stvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92 in 13/93)
in posle prostovljnega življenjskega zavarovanja po zakonu
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 12/
92), morajo poslovanje v teh zavarovalnih vrstah uskladiti
z določbami tega zakona najkasneje do 31. 12. 1996.
(2) Poslovanje pravnih oseb iz prvega odstavka tega člena
v teh zavarovalnih vrstah nadzoruje nadzorni organ.
Nadaljevanje delovanja biroja
110. člen
Slovenski zavarovalni biro, ustanovljen po zakonu o temeljih
sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja, nadaljuje
delo kot biro po tem zakonu.
111.člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90), razen členov od
83. člena do 110. člena, 7. in 8. točke prvega odstavka 117.
člena, 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 118. člena in 2.
točke 119. člena ter zakon o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb (Uradni list RS, št.
13/93 in 65/93).
(2) Določbe zakona o strukturi nekaterih naložb določenih
javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij (Uradni
list RS, št. 71/93), ki se nanašajo na zavarovalnice, se prenehajo uporabljati z dnem, ki je določen kot končni datum za
uskladitev naložb zavarovalnih sredstev z razmerji iz 73. do
76. člena tega zakona.
112. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
^avni zbor Republike Slovenije je na 17. seji, dne 27. 1.
opravil prvo obravnavo predloga zakona o zavarovalnir®" in sprejel predloženo besedilo kot osnovo za pripravo
•Cedila predloga zakona za drugo obravnavo. Predlagatelju
j® "a/oi/7, da pripravi besedilo predloga zakona za drugo
uravnavo, pri čemer naj upošteva stališča in sklepe Državna
zbora. Upošteva naj torej konkretne predloge Državnega
b
°ra ter prouči in ustrezno upošteva pripombe Sekretariata
zakonodajo in pravne zadeve, Slovenskega zavarovalnega
'r°ia in Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za
9
°spodarstvo.

3. Predlagatelj je na osnovi pripombe Sekretariata in v skladu
z 897. členom zakona o obligacijskih razmerjih v 17. členu
izraz »zavarovatelj« nadomestil z izrazom »zavarovalnica«.
Proučil je tudi pripombo Komisije Državnega zbora za gospodarstvo na tretji odstavek 17. člena, ki določa možnost odstopanja od splošnih in posebnih zavarovalnih pogojev v škodo
zavarovalca in ta odstavek črtal.
V skladu s šesto alineo 3. točke stališč in sklepov Državnega
zbora je predlagatelj v 17. členu dodal nov tretji odstavek
v zvezi s popustom za zavarovance nekadilce.

jedilo
predloga zakona, ki ga je predlagatelj pripravil za
ru
Qo obravnavo, je dopolnjeno s stališči in sklepi Državnega
(bo]ra in redakcijsko izboljšano. Pri tem so stališča in sklepi
davnega zbora upoštevani na naslednji način:

4. Glede 19. člena je predlagatelj upošteval napotilo Sekretariata na zakon o varstvu osebnih podatkov in določil osebne
podatke, ki jih zavarovalnica neizogibno potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti in zbirke, v katerih se ti podatki zbirajo.

Spremenjena je definicija obveznih zavarovanj v četrti
Unei 3. člena, ki se sedaj glasi: »Obvezna zavarovanja so
avarovanja, ki so obvezna po zakonu.« S tem je upoštevana
r
n 'Pornba Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve (v
daljnjem besedilu: Sekretariat).

5. V skladu s pripombo Slovenskega zavarovalnega biroja je
predlagatelj oblikoval drugI odstavek 21. člena z naslednjo
vsebino: »Zavarovalna delniška družba z večinskim ali kontrolnim deležem tujega kapitala se ne sme ukvarjati s pozavarovalnimi posli, kot tudi ne ustanoviti zavarovalnice, ki bi se
ukvarjala s pozavarovalnimi posli.«

jj' ^ skladu z drugo alineo 3. točke stališč in sklepov Državna zbora in pripombo Slovenskega zavarovalnega biroja je
r
0 °dlagatelj v 9. členu predvidel kriterije za odločanje o tuji
l^bi kot delničarju zavarovalnice. Poleg tega je predvidel
pridobitev predhodnega soglasja s strani nadzornega
L.Sana za vsakega domačega delničarja zavarovalnice, ki naj
/h Postal lastnik več kot 15% delnic s pravico upravljanja.
, j8raosnovi opozorila Sekretariata glede nedosledne uporabe
■ i *a »vrsta zavarovanj« oziroma »zavarovalna vrsta« v prodru zakona, je predlagatelj v tem in drugih členih izraz »vrsta
darovanj« nadomestil z izrazom »zavarovalna vrsta«.

6. V prvem odstavku 49. člena je črtana možnost nuđenja
pravne pomoči, s čimer je upoštevana pripomba Slovenskega
zavarovalnega biroja.

poročevalec

7. V skladu s pripombo Sekretariata je zaradi jasnosti v 51.
členu beseda »zavarovalnica« nadomeščena z besedami
»opravljanje zavarovalnih poslov«, beseda »pozavarovalnica«
pa z besedami »opravljanje poslov aktivnega pozavarovanja«.
8. V skladu z drugo alineo 3. točke stališč in sklepov Državnega zbora je v 5. in 7. točki drugega odstavka 71. člena
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predlagatelj povečal znesek garancijskega sklada s 500.000
ECU na 800.000 ECU in v 69. členu predvidel dodatne vire
sredstev za zagotavljanje solventnosti zavarovalnice. Takega
zakonskega urejanja direktive Evropske unije ne zahtevajo,
kar pomeni, da je omenjena dopolnitev strožja od direktiv.
Zneske garancijskega sklada, kakršni so sedaj določeni
v predlogu zakona, dosega s svojimi lastnimi viri sredstev, ki
sestavljajo garancijski sklad, šest zavarovalnic od enajstih
obstoječih v Republiki v Sloveniji.

13. Predlog iz tretje alinee 3. točke stališč in sklepov Dffl .
nega zbora glede zakonske rešitve, po kateri se javni zaw |
po preteku nekega prehodnega obdobja ne bi ukMV
s pogodbenimi zavarovanji, je predlagatelj upošte"
z določbo, da morajo zavodi, ki opravljajo posle prostom'
nega zdravstvenega in prostovoljnega življenjskega zavaro^
nja, poslovanje v teh zavarovalnih vrstah uskladiti z do&
bami tega zakona najkasneje do 31. 12. 1996.

Glede primerljivosti garancijskega sklada v zavarovalnicah
z osnovnim kapitalom v bankah je potrebno poudariti, da
v zavarovalnicah kot jamstveni kapital ni najpomembnejši
garancijski sklad, pač pa zavarovalnotehnične rezervacije, ki
jih mora zavarovalnica oblikovati iz zavarovalnih premij zaradi
zagotovitve izvrševanja obveznosti iz dolgoročnega izravnavanja nevarnosti. Za ponazoritev razumevanja predlagatelj
navaja višino zavarovalnotehničnih rezervacij, ki so na dan 31.
12. 1992 znašale 79 odstotkov vseh virov dolgoročnih sredstev slovenskega zavarovalnega sektorja.

Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga iz pete atinet' 1 ,
točke stališč in sklepov Državnega zbora, ki se glasi: -Pred'
gatelj naj opredeli pravico zavarovancev, da v primerih i
stavitve odškodninskega razmerja do tujih zavarovalnic nep° (i
sredno postavljajo in uveljavljajo svoje odškodninske i*®
tevke in jih v Sloveniji registrirane zavarovalnice zastoj
samo z njihovim izrecnim pristankom.«

9. V prvem odstavku 89. člena je določeno, da se doplačila
nanašajo na zavarovalne premije. V drugem odstavku 89.
člena je namesto poimenovanja zakona o prisilni poravnavi in
stečaju uporabljen splošnejši izraz »zakon, ki ureja prisilno
poravnavo in stečaj«. S tem sta upoštevani pripombi Sekretariata.
10. Predlagatelj je v skladu s pripombo Sekretariata in Slovenskega zavarovalnega biroja v 91. členu predvidel možnost
pritožbe zoper odločbe nadzornega organa.
11. V skladu s četrto alineo 3. točke stališč in sklepov Državnega zbora so glede na spremembe zakona o prekrških povečane denarne kazni za storjene prekrške.

V zvezi z omenjenim predlogom je potrebno pojasniti nas^
nje. Prvi odstavek drugega člena predloga zakona o zaVl(lCl ivalnicah določa, da se »ta zakon uporablja za zavaroval" o<
ki opravljajo zavarovalne in pozavarovalne posle ter tojjj
sedež v Republiki Sloveniji. Drugi odstavek istega ^
določa, da se »premoženje, premoženjski interesi in ossle°° v
v Republiki Sloveniji zavarujejo pri zavarovalnicah, ki so " P|
novljene po tem zakonu«. Ko zavarovalec zavaruje pri
valnici premoženje, premoženjske interese ali osebo, ji P
zavarovalno premijo in samo na osnovi plačstbe premije (<
v primeru nastanka škodnega dogodka pri zavarovalnici.'"j
je plačal premijo, uveljavlja odškodninski zahtevek. Ker P,e~,
log zakona o zavarovalnicah določa, da se premoženje, P'
moženjski interesi in osebe v Republiki Sloveniji zavarm.
pri zavarovalnicah s sedežem v Republiki Sloveniji, le u
naslova zavarovanj po tem zakonu nedopustna vzposta""" t
odškodninskega razmerja do tujih zavarovalnic.
^

12. V skladu z drugim stavkom prve točke stališč in sklepov
Državnega zbora so iz besedila predloga zakona o zavarovalnicah v prvi obravnavi izvzete določbe o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (prej 107. do 110. člen). Zaradi tega je
spremenjena oštevilčenost prejšnjega 111. do 116. člena, ki
so sedaj postali 107. do 112. člen.

Vzpostavitev odškodninskega razmerja osebe s prebivali0 fel
v Republiki Sloveniji do tuje zavarovalnice je možna na o$n
škode, ki ji je bila povzročena s strani tujega držaw
Tovrstna zavarovanja pa niso predmet predloga
o zavarovalnicah, temveč predmet predloga zakona o
nih zavarovanjih v prometu.
Odi

Amandmaji Vlade Republike Slovenije

S,
Obrazložitev:
1rsKi
Gospodarsko interesno združenje po zakonu o gospoda Uli
družbah je pravna oblika, ki ustreza tudi ekonomski vs®|
pool-a za opravljanje poslov premoženjskega in osef1
sozavarovanja oziroma pozavarovanja.

k 17. členu:
3.
k 98. členu:

Črta se tretji odstavek.
Obrazložitev:
Predlagatelj meni, da določba v zvezi z obveznim popustom
za zavarovance nekadilce ne sodi v zakon, pač pa je to
predmet pogodbe med zavarovalnico in zavarovalcem. Predlagatelj je v predlogu zakona predvidel nadzor nad ustanovitvijo in poslovanjem zavarovalnic z namenom, da bodo zavarovalnice solidni subjekti finančnega sistema in da bo s tem
zavarovan interes posamičnih zavarovalcev in narodnega
gospodarstva kot celote. Hkrati pa meni, da so zavarovalnice
poslovni subjekti, ki morajo biti prosti v poslovnih odločitvah,
če te ne ogrožajo varstva zavarovalcev in interesov narodnega
gospodarstva. Poleg tega je v praksi določbo obveznega
popusta za zavarovance nekadilce nemogoče dosledno izpeljati, iz česar sledi, da le-ta nima prave vrednosti.
2.
k 48. členu
V šestem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »za urejanje statusnih vprašanj pa se smiselno uporabljajo določbe 496. do 509. člena zakona o gospodarskih
družbah.«
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V prvem odstavku 98. člena se črtajo 7., 9., 11., 15točka. Oblikuje se nov 98. a člen z besedilom:
(1) Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 tolarjev se za P'e
šek kaznuje zavarovalnica:
1. če ob prevzemu zavarovalnega portfelja ne obvesti prl* j|
tih zavarovalcev o njegovem prenosu (tretji odstavi
člena);
m\
2. če ne predloži letnih računovodskih izkazov re*"^
gospodarski družbi v pregled v skladu z določbami P"
odstavka 52. člena tega zakona;
,
3. če ne pridobi potrditve o skladnosti bilančnih poC,a
s strani pooblaščenega aktuarja (55. člen);
,/
4. če dolgoročno razmejenih stroškov iz prvega odsta^
člena ne krije najkasneje v petih letih;
^
5. če ne uskladi organizacije, poslovanja, aktov in knji90
skih evidenc po določbah iz 107. in 108. člena.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuj?
odgovorna oseba vsake zavarovalnice, ki stori
prvega odstavka tega člena.

porotev*« Oor

Obrazložitev:
j a Prekrški pod navedenimi zaporednimi točkami 98. člena niso
j 2'ako hudi kot prekrški pod ostalimi zaporednimi točkami in je
Ij, «o tudi denarna kazen lahko nižja.
t
>
k 100. členu:
3,j uj prvem odstavku 100. člena se črta 1. točka. Oblikuje se nov
0 '00. a člen z besedilom:

Obrazložitev:
Za kršitev določbe drugega odstavka 2. člena do sedaj ni bila
predvidena kazen. Predlagatelj meni, da je ravnanje
v nasprotju z določbo drugega odstavka 2. člena škodljivo
interesom posameznih zavarovalcev in narodnogospodarskim interesom, zato meni, da je potrebno določiti denarno
kazen za kršitev omenjene določbe.

J (') Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 tolarjev se za prekrji kaznuje družba za vzajemno zavarovanje, če svojo terjatev za plačilo zavarovalne premije in doplačilo zavarovalne
Premije pobota s terjatvijo člana do družbe (drugi odstavek
4 '8- člena),

Oblikuje se nov, 109. a člen, katerega besedilo se glasi:

J (2) 2 denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje tudi
Jj( Zgovorna oseba družbe za vzajemno zavarovanje, ki stori
„i "ejanje iz prvega odstavka tega člena.
jj Obrazložitev:
■o ^ekršek pod 1. točko 100. člena ni tako hud kot prekršek pod
j ' točko in je zato tudi denarna kazen lahko nižja.
KI
i,
t
5
*<
k 106. členu:
^likuje se nov 106. a člen z besedilom:
. jj)2 denarno kaznijo najmanj 1.600.000 tolarjev se za prekrkaznuje pravna oseba, če posreduje ali zavaruje premožeJi®, premoženjske interese in osebe v Republiki Sloveniji pri
'avarovalnicah, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji (drugi
J Stavek 2. člena).
'

8) Z denarno kaznijo najmanj 160.000 tolarjev se kaznuje tudi
^govorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega
"stavka tega člena.
p) Z denarno kaznijo najmanj 160.000 tolarjev se za prekršek
■ f^nuje tudi posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka
*iii ®9a člena.
0

Poročevalec

k 109. členu:
(1) Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije
mora uskladiti opravljanje zavarovalnih poslov iz 1. točke
prvega odstavka 5. člena zakona o Družbi za zavarovanje in
financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92)
z določbami 13., 19., 50. do 55., 57. do 60., 62. do 64. in 66. do
68. člena tega zakona najkasneje do 31. 12. 1994.
(2) Poslovanje iz prvega odstavka tega člena nadzoruje nadzorni organ.
Obrazložitev:
S to določbo je izenačeno opravljanje zavarovanja v vseh
pravnih osebah, ki se ukvarjajo s prostovoljnimi zavarovalnimi
posli.
6.
k 109. členu;
Oblikuje se nov, 109. b člen, katerega besedilo se glasi:
(1) Ministrstvo za finance Republike Slovenije zagotovi
kadrovske, finančne in materialne pogoje za delo nadzorneaa
organa.
(2) Do zagotovitve pogojev iz prvega odstavka tega člena
opravlja naloge nadzornega organa Ministrstvo za finance.
Obrazložitev:
Brez navedenih določb do vzpostavitve pogojev za delo nadzornega organa Ministrstvo za finance ne bi imelo možnosti
nadzora nad ustanavljanjem in poslovanjem zavarovalnic in
družb za opravljanje drugih zavarovalnih poslov, kar bi vodilo
k praktični neuporabnosti zakonskih določb o nadzoru.
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Predlog zakona o LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU ZAVAROVALNIC
- EPA 570 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je ria 73. seji, dne 11. marca
1994 določila besedilio:
- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU ZAVAROVALNIC,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa
17. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 27/11994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
Hkrati vam pišiljamo tudi amandmaje k predlogu zakona
o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic.

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 JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za 'i"
nance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Mojca BERKOVIČ-SIMEONOV, višja svetovalka v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja lastninsko preoblikovanje družbenega kapitala v delniških družbah, katerih izključna dejavnost je opravljanje zavarovalnih in pozavarovalnih poslov (v nadaljnjem
besedilu: zavarovalnice).

Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo VI'
Republike Slovenije. Agencija oblikuje predlog metodolo9'j
za otvoritveno bilanco zavarovalnic najkasneje v roku 15"
od uveljavitve tega zakona.
Spremembe razmerij med družbenim kapitalom iniedelni^J
kapitalom, nastale po datumu iz prvega odstavka 9a.^9ai
se upoštevajo le, če so nastale zaradi povečanja delnih®
kapitala z vložki (efektivno povečanje delniškega kapital0''

2. člen
Družbeni kapital po tem zakonu, ki se lastnini na podlagi
določbe 123.a člena zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in
82/90), je razlika med vrednostjo sredstev zavarovalnice
(celotna aktiva, zmanjšana za vrednost nekrite izgube) ter
vrednostjo obveznosti zavarovalnice, vključno z obveznostmi
do pravnih in fizičnih oseb na podlagi trajnih vlog teh oseb
v zavarovalnico.
Obveznosti zavarovalnice iz prejšnjega odstavka tega člena
so rezervacije, začetni varnostni sklad, druge dolgoročne
obveznosti, sklad varnostnih rezerv, sklad matematične
rezerve, preventivni sklad, tekoče obveznosti in obveznosti iz
virov izvenposlovnih sredstev.
Družbeni kapital so tudi trajne vloge, navadne in prednostne
delnice ali deleži, ki ne pripadajo nobeni pravni ali fizični
osebi.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona postane lastnik družbenega
kapitala v zavarovalnicah po tem zakonu Sklad Republike
Slovenije za razvoj (v nadaljnjem besedilu: Sklad).
II. UGOTAVLJANJE DELEŽA IN VREDNOSTI DRUŽBENEGA
KAPITALA
4. člen
Delež družbenega kapitala v osnovnem kapitalu zavarovalnice po tem zakonu se ugotavlja po revidiranem knjigovodskem stanju na dan 31. decembra v letu, v katerem je bila
zavarovalnica ustanovljena ter vpisana v sodni register pristojnega sodišča v Republiki Sloveniji.
Družbeni kapital, ki je osnova za preoblikovanje zavarovalnic
po tem zakonu, se ugotovi na dan 31. 12. 1993 z otvoritveno
bilanco po metodologiji, ki jo predpiše na predlog Agencije
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5. člen
Za,ugotovitev deleža družbenega kapitala, vrednosti
nega kapitala in delniškega kapitala po tem zakonu sKi
Sklad v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona v svojem ^
in za račun zavarovalnice z revizijsko gospodarsko
pogodbo o izvedbi revidiranja poslovanja z;
čas od datuma iz prvega odstavka 4. člena do uveljavitver
zakona, ki se opravi na podlagi določb Zakona o revidi
(Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93).
6. člen
Sklad pripravi na podlagi izvedenega postopka revidij ^
poslovanja zavarovalnice spremembo statuta zavarova
v roku 15 dni po izvedenem postopku revidiranja, ki m°zrafl
zaključen najkasneje pol leta po sklenitvi pogodbe o i *
revidiranja poslovanja zavarovalnice in ga predloži v soa
pristojnemu organu za zavarovalni nadzor.

Sprememba statuta po tem členu se nanaša le na P°v0jjtv0
delniškega kapitala, nastalo zaradi vključitve (razpore%i
družbenega kapitala v delniški kapital. Ostali delničarji |n
s®
spremembi ne morejo upreti. Sklad prevzame nove de
'av
„/"'si
Za celotni družbeni kapital se izdajo dodatne navadne11)0
v razmerju iz 4. člena tega zakona, ki se glasijo na i
prenosljive pod pogoji, določenimi v zakonu, k' „jlfiisfc
področje zavarovalništva, razen delnic, razdeljenihzava
zaP ^
nim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem
tniSK %
niče ter ožjim družinskim članom v zameno za las1'' . 1 »f>s
—
-k
or
certifikate skladno z določili 3. alinee 7. člena tega zal 1 iD «B/(
so neprenosljive dve leti od dneva vpisa lastninskega P
kovanja zavarovalnice v sodni register.
<
te
7. člen
>r
u.
Po vpisu nastalega povečanja delniškega kapitala in p° KP f
ložitvi spremenjenega statuta v sodni register Sklad v ro
K
dni:

poročev*11 Poi

~ izvede prenos 10% delnic, izdanih za družbeni kapital,
ugotovljen po tem zakonu, na Kapitalski sklad pokojninskega
invalidskega zavarovanja;
~ izvede prenos 10% delnic, izdanih za družbeni kapital,
ugotovljen po tem zakonu, na Odškodninski sklad;
~ do 20% delnic, izdanih za družbeni kapital, ugotovljen po
•em zakonu, razdeli zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem zavarovalnice ter ožjim družinskim članom
Uposlenih v zameno za lastniške certifikate.
Pr

eostale delnice Sklad proda najkasneje do 31. 12. 1995 na
Podlagi meril iz 8. člena tega zakona na način in po postopku,
ju na njegov predlog sprejme Vlada Republike Slovenije.

- ne sme jih prodati tuji pravni ali fizični osebi ter domači
pravni osebi, ki je v večinski lasti tujih oseb;
- noben kupec ne more postati lastnik več kot 10% delnic
zavarovalnice.
Kasnejše transakcije z delnicami se lahko opravljajo v skladu
z zakoni, ki urejajo to področje.

IV. URESNIČEVANJE PRAVIC SKLADA PRI UPRAVLJANJU

,0

9. člen
V roku 30. dni po vpisu povečanja delniškega kapitala v sodni
register mora uprava zavarovalnice sklicati sejo skupščine.
Po preteku 30-dnevnega roka pa skupščino lahko skliče tudi
Sklad.

"t- merila za prodajo delnic

V. KONČNA DOLOČBA

p.
8- člen
Hri
prodaji delnic iz drugega odstavka 7. člena tega zakona
^ora Sklad upoštevati naslednja merila:

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

Delnice se interno zamenjajo za certifikate po vrednosti, ugovljeni na osnovi drugega odstavka 4. člena tega zakona, ki
se devalorizira s koeficientom rasti cen na drobno od začetka
'eta do decembra 1993.

OBRAZLOŽITEV
glavni zbor Republike Slovenije je na 17. seji, dne 27. 1.
'994, opravil prvo obravnavo predloga zakona o zavarovalniin sprejel predloženo besedilo kot osnovo za pripravo
jedila
predloga zakona za drugo obravnavo. Predlagatelju
e
' naložil, da pripravi besedilo predloga zakona za drugo
"Uravnavo, pri čemer naj upošteva stališča in sklepe Državna zbora in med njimi tudi sklep, da se lastninsko preobli*°vanje zavarovalnic določi v posebnem zakonu.

2. Delež družbenega kapitala v osnovnem kapitalu zavarovalnice se ugotavlja po revidiranem knjigovodskem stanju na
dan 31. decembra v letu, v katerem je bila zavarovalnica
ustanovljena in vpisana v sodni register pristojnega sodišča
v Republiki Sloveniji, vrednost družbenega kapitala pa na
dan 31. 12. 1993 z otvoritveno bilanco po metodologiji, ki jo
predpiše na predlog Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo Vlada.

osnovi tega sklepa je predlagatelj iz besedila predloga
**kona
o zavarovalnicah v prvi obravnavi izvzet določbe
0
testninskem preoblikovanju zavarovalnic (107. do 110. člen
, Odloga zakona o zavarovalnicah v prvi obravnavi) in oblikoijii "al predlog zakona o lastninskem preoblikovanju zavaro"a'n/c.

Razmerje med družbenim kapitalom in delniškim kapitalom
se je po doslej veljavni zakonodaji ohranjalo in se je lahko
spremenilo le z dokapitalizacijo z vložki in zato se kasnejše
spremembe razmerij med družbenim in delniškim kapitalom
priznajo le, če so nastale zaradi dokapitalizacijo z vložki.

Cedilo predloga zakona o lastninskem preoblikovanju zavas'°valnic je uskladil tudi s prvo alineo 3. točke stališč in
J vepov Državnega zbora in predvidel pripravo posebne meto' fl°'ogije za otvoritveno bilanco zavarovalnic.
m
t)itj
'■ ^ splošnih določbah so opredeljene pravne osebe, ki
Wjo v okvir urejanja tega zakona (zavarovalnice), definiran
* družbeni kapital v zavarovalnicah, Sklad Republike Slove,'i0(6 za razvoj pa je z dnem uveljavitve tega zakona določen
K; lastnik družbenega kapitala v zavarovalnicah po tem za0n u.
c« ^'užbeni kapital predstavlja samo del osnovnega kapitala
, rovalnic, ki se lastninijo po tem zakonu. Zakon o temeljih
f'jj'l'ema
premoženjskega in osebnega zavarovanja (Uradni list
P T tFRJ, št. 17/90 in 82/90), je namreč določil, da morajo zavarora
ki so bile ustanovljene pred uveljavitvijo tega zakona,
r, hladiti svojo organizacijo in poslovanje z določbami tega
0na med
ISta
> skladkaterimi
tudi vlaganje
v začetni
iK*'n°stnl
družbe je(delniški
kapital).sredstev
Na tej osnovi
so
iS . 3e s'°yeće zavarovalnice postale delniške družbe z določenim
o" , 'om
delniškega in določenim delom družbenega kapitala,
1 Se lastnini s predloženim zakonom o lastninskem preobli°"anju zavarovalnic na podlagi določbe 123. a člena zakona
temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja.
jjj^žbeni kapital je definiran tako kot v zakonu o lastninskem
oblikovanju podjetij s tem, da so pri opredelitvi družbe,'9a kapitala upoštevane nekatere posebnosti, ki so speci"e za zavarovalnice (2. člen).
m

Poročevalec

Za ugotovitev deleža družbenega kapitala na dan 31. decembra v letu ustanovitve zavarovalnice ter ugotovitev vrednosti
družbenega kapitala po metodologiji, sklene Sklad z revizijsko gospodarsko družbo pogodbo o izvedbi revidiranja
poslovanja zavarovalnice za čas od ustanovitve zavarovalnice
do uveljavitve tega zakona.
3. Družbeni kapital se prerazporedi v delniški kapital. Zavarovalnice izdajo nove delnice, ki jih z namenom nadaljnje razdelitve ali prodaje prevzame Sklad.
4. Sklad s tem zakonom postane lastnik vseh delnic, ki predstavljajo družbeni kapital. 10% delnic, izdanih za družbeni
kapital, ugotovljen po tem zakonu, prenese na Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 10% delnic
na Odškodninski sklad, do 20% delnic pa razdeli zaposlenim,
bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem zavarovalnice ter
ožjim družinskim članom zaposlenih v zameno za lastniške
certifikate. Certifikati so bili izdani na dan 1. 1. 1993, vrednost
delnic zavarovalnic pa se ugotavlja na dan 1. 1. 1994, zato je
za zamenjavo za certifikate potrebno prodajno ceno delnic
devalorizirati. Preostale delnice Sklad proda na podlagi meril,
določenih v 8. členu tega zakona.
5. Z lastninskim preoblikovanjem zavarovalnice po tem
zakonu dobijo dodatne delničarje. Zaradi uresničevanja pravic novih delničarjev bo potrebno čimprej sklicati skupščino
posamezne zavarovalnice, na kateri bodo delničarji odločali
o vprašanjih družbe skladno z določbami zakona o gospodarskih družbah in zavarovalne zakonodaje.
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Amandmaji Vlade Republike Slovenije

zavarovalnic se uporabljajo določbe drugega poglavja zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, če ni s tem zakonom
drugače določeno.

1. amandma:

Predlog za izdajo začasne odredbe vloži upravičenec P"
pristojnem organu najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve
tega zakona. Pristojni organ mora o vložitvi predloga nemudoma obvestiti zavarovalnico in Sklad. Pristojni organ moča
začasno odredbo izdati in vročiti upravičencu, Skladu in zavarovalnici najkasneje v enem mesecu od vložitve predloga.

k 2. členu:
V prvem odstavku se črta pika in doda besedilo: »ter obveznostmi do upravičencev iz 9. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij:«
Obrazložitev:
Po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij obveznosti
do bivših lastnikov in njihovih dedičev niso družbeni kapital in
jih je potrebno odšteti od sredstev podjetja. Če se želi uporabiti enak pristop pri lastninjenju družbenega kapitala v zavarovalnicah, je potrebno tudi od sredstev zavarovalnic odšteti
tovrstne obveznosti.
2. amandma:
k 9. členu:
Oblikuje se 9,a člen ki
VANJE PRAVIC BIVŠIH
Besedilo 9.a člena se
vračanje premoženja v

tvori poglavje z naslovom »ZAVAROLASTNIKOV IN NJIHOVIH DEDIČEV«.
glasi: Za zavarovanje zahtevkov za
procesu lastninskega preoblikovanja

Z začasno odredbo iz drugega odstavka tega člena se pr®J
pove Skladu za razvoj razpolaganje z delnicami, ki so predme'
zahtevka v procesu lastninskega preoblikovanja zavarovalnic
Kadar pristojni organ odloča o višini lastninskega dele*3
upravičenca na družbenem kapitalu podjetja, ugotovi vred-4
nost tega kapitala na podlagi vrednosti, ugotovljene po
členu tega zakona.
Obrazložitev:
Če se med obveznosti zavarovalnice, ki se odštejejo od sredstev zavarovalnice pri ugotavljanju družbenega kapital
vključijo tudi obveznosti do upravičencev iz 9. člena zakon®
o lastninskem preoblikovanju podjetij (amandma k 2. člen"''
je potrebno v tem zakonu urediti tudi zavarovanje zahtevk<"
za vračanje premoženja bivšim lastnikom in njihovim
dičem.

«PL
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Predlog zakona o ŠOLSKI INŠPEKCIJI - EPA 577 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 73. seji, dne 10. marca
1994 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O ŠOLSKI INŠPEKCIJI,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
Slena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport,
- Roman LAVTAR, podsekretar v Ministrstvu za šolstvo in
šport.

f^edlog zakona o šolski inšpekciji
' OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

organizacija šolske inšpekcije oziroma Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport.

jetu 1991 in 1992 je Skupščina Republike Slovenije sprejela
''Zakone, ki so šolstvo kot dejavnost posebnega družbenega
°°Tiena transformirali v javno službo in na novo uredili način
TOega opravljanja in financiranja, vključno z oblikovanjem
:'a4 na osnovi sistemiziranih delovnih mest in sicer Zakon
•savodih (UL RS 12/91), Zakon o organizaciji in financiranju
?9°ie in izobraževanja (UL RS 12/92-1) ter Zakon o plačah
jjavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih (UL RS 16/92 in 42/
«).

II. CIU IN NAČELA ZAKONA

jj%)n o organizaciji in delovnem področju republiške uprave
RS 27/91) pa je določil, da nadzor nad zakonitostjo na
plročju šolstva opravlja Republiški inšpektorat za šolstvo in
™rt kot organ v sestavi Ministrstva za šolstvo in šport. Ta
Wzira izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih
*'°v, ki urejajo šolstvo.
javnost
nadzora na področju šolstva, sicer opredeljeno kot
, đagoški nadzor, je do sprejetja prej omenjenega zakona
/Jial Zakon o pedagoški službi (UL SRS, 14/69 in 16/74), ki je
oiočal, da pedagoški nadzor, ki je obsegal tudi upravni
j'dzor, opravlja Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
prstno ureditev pa so na pravnem in pedagoško doktrinarpodročju že zdavnaj presegla nova spoznanja. Za
-JPrav&tega
svojevrstnega anahronizma sta bila pripravljena
a
> Predloga, zadnji leta 1989, ko sta bila novelirana Zakon
. ^merjenem izobraževanju in Zakon o svobodni menjavi
l* na področju vzgoje in izobraževanja. Tedaj je Republiški
J^etariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo
'Pravil spremembe Zakona o pedagoški službi, vendar je bil
, *°braževalni skupnosti Slovenije predlog kar dvakrat zavri&n.
?a1 1991 je bila s sprejetjem Zakona o organizaciji in delovjjc Področju republiške uprave zahteva po institucionalni
( 'tvl uzakonjena, ne pa v celoti uresničena. S tem dejanjem
J'la ukinjena dolgoletna formalna, organizacijska in persoij^a enotnost šolskega svetovanja in t.i. pedagoškega nadJa.le Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, ki je
u' i formalno, v praksi pa skoraj ne več, opravljal pedagoški
j-tor, je bil razrešen tega opravila. Njegova nova naloga, ki
J®
še utrdil z zadnjo spremembo notranje organizacije
9r
ii 1993, je svetovanje in razvoj na področju šolstva.
j'J'strstvo za šolstvo in šport je kljub dolgotrajnim pripravam
} *°na o šolski inšpekciji že septembra 1991 predlagalo Vladi
.Publike Slovenije, da imenuje predstojnika inšpektorata,
L. 116 ta tudi storila. Toda do dejanskega delovanja inšpektop ni prišlo.
Prv8dj varstva zakonitosti na področju šolstva ter varstva
j.' ic učencev in dijakov ter posredno njihovih staršev in
|fadi varstva pravic učiteljev je potrebno sprejeti predpise,
katerimi bodo določene pristojnosti, področje nadzora in
Nočeva lec

Cilj zakona je, določiti organizacijo, delovno področje in
pristojnosti šolske inšpekcije, vključno z ukrepi, ki jih lahko
izreka, z namenom, da bi zagotovili spoštovanje zakonitosti
na področju šolstva, zlasti še zaščito pravic otrok v vrtcih,
učencev, dijakov in drugih udeležencev izobraževanja.
Zakon temelji na načelu institucionalne ločenosti nadzora od
svetovanja in razvojnih nalog ter na načelu strokovne avtonomije pedagoških delavcev, vzgojiteljev in učiteljev. Slednjim
pušča možnost proste izbire metod poučevanja.
Večina rešitev temelji na splošnih predpisih o inšpekcijah,
v določenih točkah pa prinaša rešitve, nujno pogojene s specifiko vzgoje in izobraževanja.
III. PREDLAGANE REŠITVE V ZAKONU
Zakon ureja nadzor na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja
predvisokošolskega izobraževanja, in sicer za predšolsko
vzgojo, osnovno, glasbeno in srednje izobraževanje, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami
v razvoju, domsko vzgojo, študentske domove ter izobraževanje odraslih. Pri tem je potrebno posebej opozoriti, da se
nadzor na posameznih ravneh omejuje na vzgojne oziroma
vzgojno-izobraževalne programe, ki jih sprejme ali da k njim
soglasje o enakovrednem izobrazbenem standardu z zako, nom pooblaščeni organ. To pa so, z izjemo predšolske vzgoje,
programi, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba. Pri
izvajanju programov, na osnovi katerih se ne pridobi javno
veljavne izobrazbe, šolska inšpekcija nadzira le izpolnjevanje
z zakoni in drugimi predpisi določene pogoje.
Zakon ne določa delovnega področja in pristojnosti inšpektorata za področje športa. To vprašanje bo rešeno z zakonom, ki
bo urejal področje športa.
Nadzor obsega nadzor nad opravljanjem vzgoje in izobraževanja, nadzor nad zakonitostjo pri upravljanju na področju
vzgoje in izobraževanja ter nadzor nad namensko porabo
sredstev.
Nadzor opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in
šport kot organ v sestavi ministrstva. Zakon ne določa način
imenovanja glavnega inšpektorja in šolskih inšpektorjev, saj
zanj veljajo splošni predpisi, ki urejajo to področje. Inšpektorji
so delavci s posebnimi pooblastili in morajo opraviti izpit za
inšpektorja, vsaka štiri leta pa še preizkus strokovne usposobljenosti.
Inšpektorji opravljajo nadzor na podlagi letnega programa
dela inšpektorata. V vsakem vzgojno-izobraževalnem zavodu,
drugi organizaciji, podjetju ali pri zasebniku, ki izvaja vzgoj109

no-izobraževalni program, po katerem se pridobi javno
veljavno izobrazbo, mora biti opravljen nadzor najmanj vsakih
sedem let. Inšpektorji opravljajo tudi izredni nadzor na podlagi pobude učenca, dijaka, drugega udeleženca izobraževanja, starša, rejnika, sveta staršev, skupnosti dijakov ali zaposlenih v izobraževalnem zavodu. V primerih, ko obstaja utemeljen sum, da so kršene pravice učencev, dijakov in drugih
udeležencev izobraževanja, da si pridobijo znanje, ki jim omogoča napredovanje oziroma vključitev v izobraževanje na
naslednji ravni, lahko kot izvedenec sodeluje v postopku le
strokovnjak z najmanj visoko izobrazbo in desetimi leti delovnih izkušenj na pedagoškem, svetovalnem ali razvojno-raziskovalnem področju, ki ima najmanj naziv svetovalca oziroma
je habilitiran visokošolski učitelj. Liste izvedencev za pedagoško področje določi na predlog ministra Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje. Listo izvedencev za
druga področja določi minister.
Inšpektor ima pravico in dolžnost seznaniti se s sprotnim
delom zavoda oziroma enote, druge organizacije, podjetja ali
zasebnika, z delom organa upravljanja in drugih organov ter
z ustrezno dokumentacijo. Inšpektor svoj pregled napove,
izjemoma, kadar gre za hujše kršitve, pa opravi pregled brez
vnaprejšnje napovedi. Vendar tudi v takem primeru o svojem
prihodu v zavod obvesti predstojnika ali tistega, ki ga nadomešča. Brez soglasja ravnatelja ne more prisostvovati vzgojno-izobraževalnemu procesu. Izvedenec za pedagoško
področje prisostvuje vzgojno-izobraževalnemu procesu
z dovoljenjem glavnega inšpektorja.
Zakon posebno pozornost posveča primerom kršitev predpisov, ki imajo za posledico, da učenec, dijak ali drug udeleženec izobraževanja ne napreduje v višji razred ali ne konča
izobraževanja. Zato lahko inšpektor v takih primerih razveljavi
oceno, če je bil kršen postopek preverjanja znanja ali ocenjevanja ter določi zunanjega izpraševalca, izvedenca za pedagoško področje.
V primeru izrecno navedenih težjih kršitev, kot so zasvojenost
z alkoholom ali z mamili, pridobivanje otrok, učencev in
dijakov k uživanju mamil, fizično nasilje, napeljevanje k spolni
zlorabi ali sama spolna zloraba ter vzpodbujanje nestrpnosti
do drugih in drugačnih pa lahko izreče suspenz odgovorne
osebe ali predlaga razrešitev ravnatelja oziroma direktorja,
pomočnika ali vodje enote.
Zakon razen pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja ne
predvideva drugih izvedbenih aktov.
IV. PRIMERJALNI PRIKAZ REŠITEV V DRUGIH DRŽAVAH
Nadzor nad zakonitostjo na področju šolstva in varovanje
pravic udeležencev izobraževanja je v drugih državah urejeno
zelo različno. Pričujoči zakon, kot kaže primerjava z drugimi
državami, sledi klasični ureditvi inšpekcijskega nadzora in
hkrati upošteva tiste rešitve, ki utrjujejo učiteljevo strokovno
avtonomijo.
Velika Britanija ima tradicionalno Inšpekcijo njenega veličanstva (HMI - Her Majesty's Inspectors). Slednja ima pravico
nadzorovati sleherno dogajanje v življenju šole. Tako ne
pozna delitve na svetovanje in nadzor. Od septembra 1992
imajo poleg HMI še tako imenovane neodvisne registrirane
inšpektorje, ki pripadajo Uradu za standarde v izobraževanju
(OFSTED - Office for Standards in Education). Ti ne sodijo
neposredno k šolskim oblastem, imajo nekoliko manj pooblastil, opravljajo pa inšpekcijo s pooblastilom HMI.
Inšpektor v Veliki Britaniji ima široka, vendar natančno določena pooblastila. Do podrobnosti je razdelan sistem inšpekcijskega nadzora pri konkretnem pregledu posamezne šole.
Neodvisni registrirani inšpektorji imajo pravico opazovati vse
segmente vzgojno-izobraževalnega procesa, vendar učiteljem ali ravnatelju ne smejo dajati navodil. Njihovo poročilo je
javno objavljeno, šolske oblasti pa ga uporabljajo pri načrtovanju svojega dela. Letni načrt dela je javen dokument, tako
da posamezne šole vnaprej vedo, da bodo predmet splošnega,
inšpekcijskega pregleda.
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V Avstriji je šolska inšpekcija organizacijsko in vsebinsko
povezana s svetovalnim delom. Opravlja jo pedagoška služba;
Enotnost nadzora in svetovanja se kaže tudi v personal"
enotnosti - obe funkciji opravlja ista oseba. InšpekcijsK
nadzor opravlja kot natančno opazovanje poteka pou*8'
spremljanja šolske skupnosti, izvajanja administrativni"
nalog, spoštovanja navodil za izvedbo učnih načrtov in izva|»"
|5
nje drugih nalog, ki jih predpisujejo zakon in drugi predp
_
osam
Šolsko inšpekcijo izvajajo tudi kot opazovanje dela P
?jj
nega učitelja. Šolski inšpektor lahko k delu pritegne voOJ.
posameznih šolskih enot ali ravnatelja. Tako kot v Ven
Britaniji se mora šolski inšpektor pred prihodom na »o
najaviti.
V Italiji v šolstvu poznajo dve vrsti inšpektorjev: inšpektorja*8
upravne zadeve in inšpektorje za didaktične zadeve.
pregledujejo predpisano šolsko dokumentacijo, slednji pa
specializirani za posamezne šolske predmete. Na Pova _j.
ravnatelja lahko prisostvujejo pouku. Med drugim imajo 0°
nost predlagati tudi suspenz učitelja, vendar sam suspe
izreče deželno šolsko skrbništvo kot izpostava ministrstva
šolstvo iz Rima. Ravnatelja lahko suspendira le ministfS
samo.
Belgija ima dva različna sistema. V flamskem delu 5°'L
inšpekcija v skladu z dekretom o inšpekciji iz leta 0
pokriva osnovno šolstvo, šole s prilagojenim progra^ ;
srednje šolstvo, izobraževanje odraslih, pa tudi postseK"
damo poklicno šolstvo ter internate. Posebno pozor"
namenjajo izobraževanju jezikov in umetnostni vzgoji._lnSP .,
cijski dekret določa, da si učitelji lahko samostojno izl
metodo poučevanja. Šolska inšpekcija v tem delu
nadzoruje spoštovanje minimalnih standardov glede
ur pri posameznih predmetih, uporabo didaktičnih pripoi0 in
kov, šolsko opremo, higienske pogoje ter financirani«
namensko porabo sredstev. Inšpekcija ni pristojna za.^.
trolo pedagoških metod ter za versko in etično vzgojo. InsP
torji morajo opraviti izpit za inšpektorja, dekret pa virseb"!®
tudi etični kodeks za inšpektorja. Zavezani so k varovau
uradne tajnosti. O svojih ugotovitvah poročajo minisf '
šolstvo.

V valonskem delu države je ureditev podobna avstrijs^
modelu. Po kraljevem ukazu iz leta 1976, ki je bil dopo^C. Sol
leta 1980, v državnih izobraževalnih zavodih inšpektorji s»
jejo ter bdijo nad izpopolnjevanjem učiteljev. Kontrol' j, ^
kakovost pouka ter svetujejo pri izbiri in uporabi didak" j(l».tfii
metod in pripomočkov. Sodelujejo pri snovanju kuriku' f
šolskega urnika. Inšpektor je skupaj z ravnateljem lahko ^
zoč med poukom v razredu, lahko pregleda učenčeve inS|
učence lahko izpraša, pregleda dnevnik ter drugo z zaKO 0,v ^
predpisano šolsko dokumentacijo. Kontrolira profesion J
usposobljenost učiteljev, vrsto didaktičnega material*
knjig. Učiteljem lahko daje nasvete in priporočila, vend f(Jjairig
v prisotnosti učencev ali javnosti. O svojih ugotovitvah P°|a (j j6|,
generalnemu inšpektorju, ta pa predstojniku šolske ot> ;
■ flf
Danska je - podobno kot flamski del Belgije - Prirn|,|(i(ij
prepušča pristojnosti nadzora staršem, lokalnim Soj ^
oblastem in utrjuje strokovno avtonomijo učiteljev. 00 4
1975 na Danskem ne poznajo več šolske inšpekcije. Osy
nadzor nad delovanjem šol opravljajo lokalne šolske of>
v skladu z decentraliziranim šolskim sistemom. Pristol
glede nadzora kvalitete, ki jih je prej imela šolska i"Sp®* r
so prevzeli svetovalci za posamezna predmetna področr,
tem je pomembno dejstvo, da so svetovalci učitelji
izjemoma šolski državni uradniki in da naloge opravljal^
■
kot delno zaposlitev. Pri delu in življenju šol je zelo P0.^
jena vloga staršev. Svetovalce na šolo povabijo, torej n'
pravice priti sami.

P
V. FINANČNE POSLEDICE
m#'
Sprejem predlaganega zakona sam po sebi ne bo imel "V^l
alnih posledic, razen sredstev za zaposlene v lnšpeK
Republike Slovenije za šolstvo in šport.
porode*1

besedilo členov

6. člen
(strokovni Izpit)

>• SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebino in postopek opravljanja strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti inšpektorjev predpiše minister.

1. člen
(vsebina zakona)
zakon ureja organizacijo, področja nadzora in pristojnosti
tolske inšpekcije z namenom, da se zagotovi spoštovanje
zakonitosti in s tem zaščita pravic predšolskih otrok, učencev,
ujakov in drugih udeležencev izobraževanja.
2. člen
(obseg šolske Inšpekcije)
šolska
inšpekcija obsega nadzor nad izvajanjem zakonov,
?ru9ih predpisov in aktov, ki urejajo dejavnost vzgoje in
ki
izobraževanja,
jo opravljajo inosnovne,
glasbene
in srednje
tole, zavodi za izobraževanje
usposabljanje
otrok
in mladostnikov z motnjami v razvoju, zavodi za izobraževanje odrater podjetja, druge organizacije in zasebniki po progra""h. na podlagi katerih se pridobi javno veljavna izobrazba.
šolska
inšpekcija obsega tudi nadzor nad izvrševanjem zakon
°v, drugih predpisov in aktov, ki urejajo predšolsko vzgojo
er
dijaške in študentske domove.
y zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo vzgojo in
zobraževanje po programih, po katerih se ne pridobi javno
,e|iavna izobrazba, šolska inšpekcija opravlja nadzor le nad
.'Polnjevanjem z zakoni in drugimi predpisi določenih pogo' ™6vv o izobrazbi, delovnih izkušnjah ali vidnih dosežkih delavna področju dejavnosti, za katero izobražujejo.
e
l "organizacija
^

3. člen
(Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport)

J S '"Spekcijo opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za
[o ®tvo in šport (v nadaljnem besedilu: inšpektorat).
J j^Pektorat
vodi glavni inšpektor za šolstvo in šport (v nadalj6r
» besedilu: glavni inšpektor).
J 8 glavnega inšpektorja je lahko imenovan, kdor ima najmanj
0> °ko izobrazbo in 10 let pedagoških delovnih izkušenj
L Vzaoji in izobraževanju.

7. člen
(Izvedenci)
Če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva pri nadzoru,
ki je pomembno za rešitev stvari, potrebno posebno strokovno znanje, s katerim inšpektor ne razpolaga, se opravi
dokaz z izvedencem.
Izvedenca določi glavni inšpektor z liste izvedencev. Izvedenec pripravi pisno mnenje in ga posreduje pristojnemu inšpektorju.
Listo izvedencev določi minister.
8. člen
(izvedenci za pedagoško področje)
Če iz okoliščin primera izhajajo dejstva, iz katerih je mogoče
sklepati, da so kršene pravice učencev, dijakov in drugih
udeležencev izobraževanja, da si pridobijo znanje, ki jim omogoča napredovanje oziroma vključitev v izobraževanje na
naslednji ravni, se mora opraviti dokaz z izvedencem za pedagoško področje.
Izvedenci za pedagoško področje morajo imeti najmanj
visoko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj na pedagoškem,
svetovalnem ali razvojno-raziskovalnem področju in morajo
imeti v skladu s predpisi o napredovanju v nazive najmanj
naziv svetovalca oziroma morajo biti habilitirani visokošolski
učitelji.
Liste izvedencev za pedagoško področje določi na predlog
ministra z zakonom pooblaščeni organ, ki sprejema vzgojnoizobraževalne programe ali daje k njim soglasje o enakovrednem izobraževalnem standardu. Liste izvedencev se oblikujejo po posameznih strokovnih področjih in vsebujejo po več
izvedencev za posamezno področje.
9. člen
(poročilo glavnega inšpektorja)
Glavni inšpektor mora najmanj enkrat letno poročati ministru o delu inšpektorata. Poročilo mora vsebovati:

J ^Pektorat pri svojem delu sodeluje
z drugimi inšpekcijami.
j
4.člen
^
(inšpektorji)

- podatke o številu opravljenih inšpekcijskih nadzorov po
posameznih zavodih, drugih organizacijah, podjetjih in pri
zasebnikih,
- podatke o ugotovljenih kršitvah in izrečenih ukrepih ter
o uresničevanju izrečenih ukrepov in
- splošno oceno stanja z vidika spoštovanja zakonitosti in
zaščite pravic predšolskih otrok, učencev, dijakov in drugih
udeležencev izobraževanja.

'j J*or v mejah pristojnosti inšpektorata opravljajo inšpek-

10. člen
(tajnost)

mora imeti ima najmanj visoko izobrazbo in 7 let
Id, 'pvnih izkušenj na pedagoškem, svetovalnem, razvojno
,, ^kovalnem
ali upravnem področju vzgoje in izobraževanja
r
(jj °Pravljen strokovni izpit za inšpektorja.

Inšpektor mora varovati poslovno, uradno ali drugo tajnost,
s katero se seznani pri opravljanju nadzorstva. Dolžnost varovanja uradne ali druge tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega razmerja inšpektorja.

S. člen
(preizkus strokovne usposobljenosti inšpektorjev)

Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave, sporočila
oziroma pritožbe.

inž ektor v
iIih'»Vni
P
soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo
Jbie| Port nada|inem besedilu: minister), določi letni program

a inšpektorata in organizira njegovo izvedbo.

^Pektor mora vsako četrto leto opraviti preizkus strokovne
Posobljenosti.
b
s
#! ®k preizkus se lahko opravlja največ dvakrat.
^

..6av'nšpektor ne opravi preizkusa strokovne usposobljenosti,
ni inšpektor predlaga njegovo razrešitev.

^°i~očevalec

Določbe o varovanju tajnosti veljajo tudi za izvedence.
če inšpektor ali izvedenec prekrši določilo o varovanju tajnosti iz prvega odstavka tega člena, se to šteje za hujšo kršitev
delovne obveznosti in dolžnosti, zaradi katere glavni inšpektor predlaga razrešitev inšpektorja in izločitev izvedenca
z liste izvedencev.
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Glavni inšpektor lahko v utemeljenem primeru oziroma na
zahtevo pristojnih organov s soglasjem ministra razreši
inšpektorja varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti.
III. NADZOR
11. člen
(vrste nadzora)
Nadzor opravljajo inšpektorji kot redni, izredni in ponovni
nadzor.

- razveljavi oceno in odredi ponovno preverjanje znanja
ocenjevanje,
- izreče suspenz,
.
- seznani ustanovitelja z ugotovljenimi kršitvami in s potrebnimi ukrepi za njihovo odpravo,
- predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška,
- prijavi kazniva dejanja,
- predlaga druge ukrepe in opravi dejanja, za katera I
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom.
15. člen
(razveljavitev ocene)

Redni nadzor se izvaja na podlagi letnega programa dela
inšpektorata. V zavodih, podjetjih, drugih organizacijah in pri
zasebnikih iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega
zakona mora biti opravljen redni nadzor najmanj vsako
sedmo leto.

Inšpektor z odločbo razveljavi oceno in odredi ponovno PJ»
verjanje znanja ali ocenjevanje, če pri nadzoru ugotovi Kršit
zakonov, drugih predpisov in aktov, ki določajo preverjali
znanja in ocenjevanje in imajo za posledico, da učenec,«*,
ali drug udeleženec izobraževanja ne napreduje v našle" i
razred ali ne dokonča izobraževanja.

Izredni nadzor se opravi na podlagi pobude učenca, dijaka,
drugega udeleženca izobraževanja, starša, rejnika, sveta staršev, skupnosti dijakov ali zaposlenih v izobraževalnem zavodu.

Pri ponovnem preverjanju znanja ali pri ocenjevanju sod®1' '®
pri delu komisije za preverjanje znanja in ocenjevanje
zunanji izpraševalec izvedenec za pedagoško področje-

Inšpektor je dolžan pobudnika obvestiti o dejanjih, ki jih je
opravil v zvezi z pobudo, in o izvršenih ukrepih, če ta tako
zahteva.
Ponovni nadzor se izvede po preteku roka, določenega za
odpravo kršitev ter izvršitev naloženih ukrepov in nalog.
Redni nadzor se napove, izredni in ponovni nadzor se lahko
opravita tudi nenapovedano. Inšpektor se ob prihodu najavi
ravnatelju oziroma direktorju oziroma tistemu, ki ga nado12. člen
(področja nadzora)
Nadzor se nanaša na:
- izpolnjevanje pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter na izpolnjevanje standardov in normativov za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov,
- organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela,
- vodenje pedagoške dokumentacije in izdajanje javnih listin,
- uresničevanje pravic in dolžnosti predšolskih otrok, učencev, dijakov in drugih udeležencev izobraževanja ter
- namensko porabo sredstev.
13. člen
(ugotovitev de|anskega stanja)
Inšpektor ima pravico in dolžnost pregledati prostore, pedagoško in drugo z zakoni in drugimi akti predpisano dokumentacijo, se seznaniti s potekom vzgojno-izobraževalne in
druge dejavnosti ter z delom zavoda, druge organizacije,
podjetja ali zasebnika, zaslišati stranke in druge udeležence
v upravnem postopku, pregledati listine, s katerimi lahko
ugotovi istovetnost oseb, ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom nadzorstva.
Inšpektor ne sme prisostvovati vzgojno-izobraževalnemu
procesu brez dovoljenja ravnatelja. Izvedenci za pedagoško
področje lahko z dovpljenjem glavnega inšpektorja prisostvujejo vzgojno-izobraževalnemu procesu.
IV. KRŠITVE IN UKREPI
14. člen
(kršitve in ukrepi)
inšpektor ima pravico in dolžnost, da:
- odredi ukrepe in določi rok za odpravo kršitev,
- predlaga uvedbo disciplinskega postopka delavca, razrešitev ravnatelja oziroma direktorja, pomočnika oz. vodje enote,
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16.člen
(suspenz)
Če iz dejstev, ugotovljenih pri nadzoru, izhaja utemeljen
da je delavec, ravnatelj oziroma direktor, pomočnik aji 1
enote zasvojen z mamili oziroma alkoholom, da prid"nL
predšolske otroke, učence in dijake za uživanje mamil » L
mamila prodaja, da izvaja fizično nasilje nad predšolsKV
otroki, učenci in dijaki, da žali dostojanstvo predšolskih ov
učencev, dijakov, drugih udeležencev izobraževanja, da i*'^
Ija vzgojo in izobraževanje za spodbujanje nestrpnosti
drugih in drugačnih ter da napeljuje k spolni zlorabi ali sp°
zlorablja predšolske otroke, učence oziroma dijake, 'j
inšpektor izreče suspenz in predlaga uvedbo, disciplin®' j
postopka oziroma razrešitev ravnatelja oziroma direkto i
pomočnika ali vodje enote ter predlaga uvedbo posten
zaradi prekrška ali prijavi kaznivo dejanje.
O suspenzu inšpektor lahko odloči ustno. Inšpektorrit
izdati pisno odločbo v 8 dneh od izreka suspenza. P
zoper odločbo ne zadrži izvršitve.
Suspenz sme trajati najdlje do dokončne odločitve o 8^
plinski odgovornosti, do prenehanja delovnega razmer)re|.^
roma do prenehanja razlogov, ki so narekovali sp
odločbe o suspenzu.
V času suspenza gredo delavcu, ravnatelju oziroma <*'c ■■j
torju, pomočniku in vodji enote enake pravice kot delav
je v skladu z delovno zakonodajo odstranjen z dela.
17. člen
(ponovni nadzor in izpolnjevanje ukrepov)
ive®
Če inšpektor ob ponovnem nadzoru ugotovi, da ot)
de%(
ravnatelj oziroma direktor ali vodja enote ni izvršil %
lahko za izvršitev odločbe določi nov rok, če so podani uP „j
čeni razlogi, da odločba v določenem roku ni bila izvr°^
O tem obvesti ustanovitelja.
Če v novem roku kršitve niso bile odpravljene oziro^
glede na okoliščine ni mogoče pričakovati odprave "9.°%
nih kršitev, inšpektor predlaga uvedbo disciplit1*^
postopka zoper delavca oziroma razrešitev ravnatelja oZ""
direktorja, pomočnika ali vodje enote.
1B. člen
(začasna prepoved opravljanja dejavnosti)

nt"'
Če ustanovitelj v roku, ki ga določi inšpektor, ne za!Lj
pogojev za odpravo kršitev, pa so kršitve take narave, j
ogroženo življenje ali zdravje predšolskih otrok, uče^t
dijakov in drugih udeležencev izobraževanja, lahko inšP
z odločbo začasno prepove opravljanje dejavnosti.
jv.
porode*1

19. člen
(zapisnik o opravljenem nadzoru)
0 opravljenem inšpekcijskem nadzoru se sestavi zapisnik.
Zapisnik mora obsegati natančno in kratko potek in vsebino
°b
nadzorstvu opravljenega dejanja in danih izjav. Pri tem se
m
ora zapisnik omejiti na predmet postopka. V zapisniku se
navedejo vse listine, ki so bile v kakršenkoli namen uporabljene ob opravljanju nadzorstva.
Zapisnik se vroči ravnatelju oziroma direktorju, vodji enote in
oelavcu, na katerega delo se nanašajo ugotovitve in morebitni
ukrepi oziroma predlogi ukrepov, oziroma ustanovitelju, če je
'a odgovoren za odpravo kršitev.
20. člen
(vročitev odločbe)
Odločba se vroči ravnatelju oziroma direktorju, vodji enote,
' kateri so bile ugotovljene kršitve, ter delavcu, pri delu
katerega so bile ugotovljene kršitve.
^e
je za odpravo kršitev odgovoren ustanovitelj, se odločba
Vr
oči ravnatelju oziroma direktorju in ustanovitelju.
21. člen
(pravica do pritožbe na odločbo inšpektorja)
. Zoper odločbo, ki jo izda inšpektor, je možna pritožba v osmih
a ®Joh od dneva njene vročitve na ministrstvo, pristojno za
22. člen
(dodatni preizkus z izvedencem)
se pritožba na odločbo inšpektorja nanaša na izvedensko
Jnenje izvedenca za pedagoško področje, minister ponovi
°kaz z istim ali drugim izvedencem za pedagoško področje.
y

- PREHODNE in končne določbe
23. člen
(rok za sprejem pravilnika o strokovnem Izpitu
za Inšpektorja)

Jjljnister izda v treh mesecih od uveljavitve tega zakona pravil^ o strokovnem izpitu za inšpektorja.
24. člen
(inšpektorji brez opravljenega strokovnega Izpita)
j^pektorji lahko opravljajo nadzor brez opravljenega strojnega izpita, vendar najdlje eno leto od dneva imenovanja.
Jj^Pektorju, ki v roku iz prejšnjega odstavka ne opravi strojnega izpita, preneha delovno razmerje v inšpektoratu.
25. člen
(rok za določitev liste izvedencev)
Mjn'ster določi v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona
sto izvedencev iz 7. člena tega zakona. Minister v dveh
ecih od uvel avi
b|6a|sčenemu
i tvekitega
zakona
predlaga z zakonom pooorganu,
sprejema
vzgojno-izobraževalne
pro»8ratrie ali daja k njim soglasje o enakovrednem izobraževaln standardu, liste izvedencev iz 8. člena tega zakona.
pooblaščeni
organ iz prejšnjega odstavka v štirih mesecih od
e|
javitve tega zakona določi liste izvedencev.
26. člen
(prenehanje veljavnosti zakonskih določb)
* dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon
Pedagoški službi (Ur. I. SRS št. 14/69 in 16/74), V. poglavje
poročevalec

Zakona o vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok (Ur. I.
SRS, št. 5/80), VII. poglavje Zakona o osnovni šoli (Ur. I. SRS,
št. 5/80, 29/86, 31/86 in Ur. I. RS, št. 8/90 in 12/91 -I.), 38. člen
Zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. I. SRS, št.
19/76 in Ur. I. RS, št. 8/90 in 12/91 —I) ter VIII. poglavje Zakona
o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/80, 3/83, 25/89
in 35/89 in Ur. I. RS, št. 8/90 in 12/91-1).
27. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
OBRAZLOŽITEV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Zakon o šolski inšpekciji ureja organizacijo, področje nadzora in pristojnosti šolske inšpekcije ter določa ukrepe, ki jih
inšpektor izreče ali predlaga z namenom, da se zagotovi
spoštovanje zakonitosti ter zlasti zaščita pravic predšolskih
otrok, učencev, dijakov in drugih udeležencev izobraževanja.
Šolska inšpekcija obsega nadzor nad izvajanjem zakonov,
drugih predpisov in aktov, ki urejajo dejavnost vzgoje in
izobraževanja, ki ga opravljajo osnovne, srednje in glasbene
šole, zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, zavodi za izobraževanje odraslih ter enote
podjetij, druge organizacije in zasebniki po programih, ki jih
sprejme ali da k njim soglasje o enakovrednem izobrazbenem
standardu z zakonom pooblaščeni program in na podlagi
katerih se pridobi javno veljavna izobrazba. Pdleg tega
obsega nadzor nad izvrševanjem zakonov na področju predšolske vzgoje ter dijaških in študentskih domov. Pri izvajanju
programov, o katerih se ne pridobi javno veljavna izobrazba,
pa inšpekcija opravlja nadzor le nad izpolnjevanjem z zakoni
in drugimi predpisi določenih pogojev o izobrazbi, delovnih
izkušnjah ali vidnih dosežkih na področju dejavnosti, za
katero izobražuje.
Ta zakon ne ureja nadzora in pristojnosti inšpekcije na
področju športa.
"• ORGANIZACIJA
Zakon določa, da šolsko inšpekcijo izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport kot organ v sestavi Ministrstva za šolstvo in šport. Vodi ga glavni inšpektor, ki ga
v skladu s splošnimi predpisi na predlog ministra, pristojnega
za šolstvo, imenuje Vlada Republike Slovenije. Glavni inšpektor mora imeti najmanj visoko izobrazbo in 10 let pedagoških
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Nadzor opravljajo
inšpektorji. Imeti morajo najmanj visoko izobrazbo ter 7 let
delovnih izkušenj na pedagoškem, svetovalnem, razvojno- raziskovalnem ali na upravnem področju v vzgoji in izobraževanju. Imeti morajo opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
vsaka štiri leta pa opravljajo preizkus strokovne usposobljenosti. Minister izda pravilnik o strokovnem izpitu.
Če je za presojo kakšnega dejstva, ki je pomembno pri ugotovitvah inšpekcijskega nadzora, potrebno posebno strokovno
znanje, s katerim inšpektor ne razpolaga, se opravi dokaz
z izvedencem. Izvedenca določi glavni inšpektor z liste izvedencev, ki jo določi minister.
V primeru, ko gre za okoliščine, iz katerih je mogoče sklepati,
da so kršene pravice učencev, dijakov in drugih udeležencev
izobraževanja, da si pridobijo znanje, ki jim omogoči napredovanje oziroma vključitev v izobraževanje na naslednji ravni,
se mora opraviti dokaz z izvedencem za pedagoško področje.
Izvedenec za pedagoško področje je lahko, kdor ima najmanj
visoko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj na pedagoškem,
svetovalnem ali razvojno primeru raziskovalnem področju in
ima v skladu s predpisi o napredovanju v nazive najmanj naziv
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svetovalca oziroma je habilitirani visokošolski učitelj. Liste
izvedencev za pedagoško področje določi na predlog ministra z zakonom pooblaščeni organ, ki sprejema vzgojno-izobraževaine programe ali daje k njim soglasje o enakovrednem
izobraževalnem standardu.
Glavni inšpektor najmanj enkrat letno poroča ministru o realizaciji letnega programa dela ter o ugotovljenih kršitvah in
ukrepih. Poročilo mora vsebovati tudi oceno stanja na področju.
Inšpektorji in izvedenci so zavezani varovati poslovno, uradno
in drugo tajnost, s katero se seznanijo ob opravljanju svojega
dela. Ce prekršijo navedeno določilo, so storili hujšo kršitev
delovne obveznosti. Glavni inšpektor zato predlaga razrešitev
inšpektorja oziroma izločitev izvedenca z liste izvedencev.,
Izjemoma lahko glavni inšpektor v utemeljenem primeru in na
zahtevo pristojnih organov s soglasjem ministra inšpektorja
ali izvedenca razreši varovanja poslovne, uradne ali druge
tajnosti.
III. NADZOR
Inšpektorji opravljajo redni, izredni in ponovni nadzor. Redni
nadzor opravljajo na podlagi letnega delovnega načrta. Letni
delovni načrt je javni dokument, tako da zavodi, druge organizacije, podjetja in zasebniki najmanj za leto vnaprej vedo, kdaj
bo pri njih opravljen inšpekcijski nadzor. Z zakonom je določeno, da morajo biti tisti, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno
dejavnost po programih, na podlagi katerih se pridobi javno
veljavna izobrazba, pregledani najmanj vsako sedmo leto.
Izredni nadzor inšpektorji opravijo na podlagi pobude
učenca, dijaka, drugega udeleženca izobraževanja, starša,
rejnika, sveta staršev, skupnosti dijakov ali zaposlenih v izobraževalnem zavodu. Inšpektor je dolžan pobudnika obvestiti
o dejanjih, ki jih je v zvezi s pobudo opravil, če pobudnik to
zahteva.
Ponovni nadzor inšpektor opravi, da ugotovi, ali so njegovi
ukrepi izvršeni.
V nadaljevanju zakon določa, da se inšpekcijski nadzor
nanaša na:
- izpolnjevanje pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževaine
dejavnosti ter na izpolnjevanje standardov in normativov za
izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov,
- organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela,
- vodenje pedagoške dokumentacije in izdajanje javnih listin,
- uresničevanje pravic in dolžnosti predšolskih otrok, učencev, dijakov in drugih udeležencev izobraževanja ter
- namensko porabo javnih sredstev.
Pri ugotavljanju dejanskega stanja ima inšpektor pravico in
dolžnost pregledati prostore, pedagoško in drugo dokumentacijo, zaslišati stranke ali druge udeležence v upravnem
postopku, identificirati osebe ter opraviti druga dejanja, ki so
v skladu z namenom nadzora.
Redni nadzor mora inšpektor napovedati, izrednega pa ne.,
Vendar tudi v primeru slednjega inšpektor o svojem prihodu
v zavod obvesti predstojnika oziroma osebo, ki ga nadomešča.
Inšpektorji brez dovoljenja ravnatelja ne smejo prisostvovati
vzgojno-izobraževalnem u procesu. Izvedenci za pedagoško
področje pa lahko prisostvujejo vzgojno-izobraževalnemu
procesu z dovoljenjem glavnega inšpektorja.
IV. KRŠITVE IN UKREPI
Inšpektor ima pravico in dolžnost, da pri ugotovljenih kršitvah:
- odredi ukrep in določi rok za odpravo kršitve,
- predlaga uvedbo disciplinskega postopka za delavca,
razrešitev ravnatelja oziroma direktorja, pomočnika ali vodje
enote,
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- razveljavi oceno in odredi ponovno preverjanje znanji
ocenjevanje,
- izreče suspenz,
- seznani ustanovitelja s kršitvami in s potrebnimi ukrepi21
njihovo odpravo,
- predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška,
- prijavi kazniva dejanja ter
.
- predlaga druge ukrepe, za katere ga pooblašča zakon >>
drug predpis.
Odločbo inšpektor vroči ravnatelju oziroma direktorju,
enote v kateri so bile ugotovljene kršitve ter delavcu, P
katerem so bile ugotovljene te kršitve. Če je za odp'r1
kršitev odgovoren ustanovitelj, se odločba vroči njem"
ravnatelju oziroma direktorju.
V primeru, da je bil pri preverjanju znanja in ocenjevs¥
kršen z zakonom in pravilniki določen postopek in M1'
kršitev za posledico, da učenec, dijak ali drug udeleže
izobraževanja ne napreduje v višji letnik ali ne konča iz^j
ževanja, inšpektor z odločbo razveljavi oceno ter o-'
v komisijo za preverjanje znanja ali ocenjevanje zun,
izpraševalca, izvedenca za pedagoško področje.
16. člen zakona določa po predlagateljevem mnenju
..e
kršitve, za katere lahko inšpektor izreče suspenz ustno &
za primere, ko iz dejstev, ugotovljenih pri nadzoru W>l
utemeljen sum, da je delavec, ravnatelj oziroma dire
pomočnik oziroma vodja enote zasvojen z mamili ali aH'90".,
lom, da pridobiva predšolske otroke, učence in dijak
uživanje mamil ali jim mamila prodaja, da izvaja fizično na* l
nad predšolskimi otroki, učenci in dijaki, da žali dostojanS""
le-teh ter drugih udeležencev izobraževanja, da iz's°L
vzgojo in izobraževanje za spodbujanje nestrpnosti do d(w
in drugačnih ter da napeljuje k spolni zlorabi ali SP
zlorablja predšolske otroke, učence oziroma dijake.
V takih primerih lahko inšpektor predlaga tudi razr^-,
ravnatelja oziroma direktorja, pomočnika oziroma v0i
enote, če je bil ta kršitelj. V času suspenza gredo del*' L
ravnatelju oziroma direktorju, pomočniku oziroma vodji
enake pravice kot delavcu, ki je v skladu z delovno za«0'
dajo odstranjen z dela.
1/fOb
Inšpektor o opravljenem nadzoru sestavi zapisnik, ki ga
ravnatelju oziroma direktorju, vodji enote in delavcu, na
rega delo se nanašajo ugotovitve in morebitni ukrepiZoper odločbo je v osmih dneh po vročitvi možna r...
ministrstvo. Pritožba zoper odločitev o suspenzu ne
&
meS e
izvršitve. Minister je o pritožbi dolžan odločiti v dveh zve
, '„.;)
Kolikor se pritožba nanaša na izvedensko mnenje i .i
za pedagoško področje, minister ponovi dokaz z istiin
drugim izvedencem za pedagoško področje.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
V treh mesecih po uveljavitvi zakona izda minister p ill*
i
o strokovnem izpitu za inšpektorja. Inšpektorji lahko ve
°"jS
Ijajo nadzor tudi brez opravljenega strokovnega izpita, ll',<i
največ eno leto od dneva imenovanja. Če strokovnega 'lf
v tem roku ne opravijo, jim preneha delovno M*
v Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in športlis1*
Minister v dveh mesecih po uveljavitvi zakona doio&
izvedencev iz 7. člena ter predlaga z zakonom P°°r0 Zftt
nemu organu, ki sprejema vzgojno-izobraževaine P *Mttali daje k njim soglasje o enakovrednem izobražena
standardu, liste izvedencev iz 8. člena tega zakona. P°A0fi
čeni organ pa v štirih mesecih od uveljavitve zakona
liste izvedencev za pedagoško področje.
o
km
re
Z dnem, ko začne veljati Zakon o šolski inšpekciji, P ~.tfP poi
veljati Zakon o pedagoški službi v celoti in določbe ji ide
o vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok, Zakona o o*
šoli, Zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok "V ji
dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoj
Zakona o usmerjenem izobraževanju, ki se nanašal ' in
nadzor.

poročep0i

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU
V KULTURI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE
REPUBLIKE NEMČIJE S PROTOKOLOM - EPA 571
Vlada Republike Slovenije je na 73. seji dne 10/3-1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
O SODELOVANJU V KULTURI MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE
S PROTOKOLOM,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Tanja OREL ŠTURM, podsekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Nemčije s protokolom
1. člen

mali ustrezne ukrepe in v okviru svojih možnosti pomagali
zlasti

Ratificira se Sporazum o sodelovanju v kulturi med Vlado
^publike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije,
s
Protokolom, podpisan v Ljubljani 18. junija 1993.

1. pri gostovanjih umetnikov in ansamblov, organizaciji koncertov, gledaliških predstav in drugih umetniških prireditev;

2. člen
Sporazum s protokolom se v izvirniku slovenskem in nem4 'Wm jeziku glasi:
j
'

Sporazum
sodelovanju v kulturi med Vlado Republike
ovenije

5|

2. pri izvedbi razstav in organizaciji predavanj;
3. pri organizaciji obiskov predstavnikov različnih področij
kulturnega življenja, zlasti literature, glasbe, upodabljajočih
in likovnih umetnosti, za razvijanje sodelovanja, izmenjavo
izkušenj ter z namenom udeležbe na konferencah in podobnih prireditvah;
4. pri pospeševanju stikov v založništvu, knjižničarstvu, arhivih in muzejih ter izmenjavi strokovnjakov in gradiv;

v
> *lado Zvezne republike Nemčije

5. pri prevodih leposlovja ter znanstvenih in strokovnih del.

,j
ji
/i
■A
iI

(1) Podpisnici sporazuma si prizadevata, da vsem zainteresiranim osebam omogočita širok dostop do jezika, kulture,
književnosti in zgodovine druge države. Podpirata ustrezne
državne in zasebne pobude in ustanove.

f

^ada Republike Slovenije in Vlada Zvezne republike Nemčije
s
'a se v prizadevanju, da bi okrepili odnose med državama in
Poglobili medsebojno razumevanje,
.'
'"lajajoč iz načel in ciljev Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi,
v

V svojih državah omogočata in olajšujeta pospeševalne
ukrepe druge strani in podpirata lokalne poobude in ustanove.

9'vede

(2) To velja za izboljšanje znanja jezikov; poučevanje in učenje jezikov obeh strani v šolah, visokih šolah in drugih izobraževalnih ustanovah, vključno z izobraževanjem odraslih.
Ukrepi za pospeševanje učenja jezikov so zlasti:

Prepričanju, da kulturna izmenjava pospešuje sodelovanje
I n^ed narodi ter razumevanje za kulturo, duhovno življenje in
' ačin življenja drugih narodov,
?

3. člen

na zgodovinske prispevke obeh narodov k skupni
? ropski kulturni dediščini in ker se zavedata, da sta varstvo
I 'i ohranjanje kulturnih dobrin zavezujoči nalogi,

, 1 željo, da bi nadalje razvijali kulturne stike med prebivalci
i > ^ držav na vseh področjih, vključno z izobraževanjem in
P danostjoit
Jj "°9ovorili o naslednjem:
l.člen
J ^°dpisnici si prizadevata izboljšati medsebojno poznavanje
Ur
obeh držav, razvijati kulturno sodelovanje na vseh
11 ni b
1 Področjih in ravneh in tako prispevati k evropski kulturni
> I Entiteti.
j
2. člen
; Pna bi prispevali k boljšemu spoznavanju umetnosti, literature
sorodnih področij v drugi državi, bosta podpisnici sprejeNočeva lec

- posredovanje in uradno pošiljanje učiteljev, lektorjev in
strokovnih svetovalcev;
- nuđenje učbenikov in učnega gradiva ter sodelovanje pri
pripravi učbenikov;
- udeležba učiteljev in študentov na izobraževalnih in nadaljevalnih tečajih, ki jih organizira druga stran ter izmenjava
izkušenj z moderno tehnologijo pri poučevanju tujih jezikov;
- uporaba možnosti, ki jih nudita radio in televizija pri učenju,
širjenju in znanju drugega jezika.
(3) Podpisnici si prizadevata, da bodo v učbenike druge podpisnice vključene predstavitve zgodovine, zemljepisa in kulture druge podpisnice, kar poglablja medsebojno razumevanje.
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(4) Podpisnici podpirata dopolnilni pouk v materinščini za
otroke državljanov druge strani, ki so na začasnem bivanju na
ozemlju njunih držav.
4. člen
(1) Podpisnici podpirata sodelovanje vseh oblik v znanosti in
izobraževanju, kar se nanaša tudi na visoke šole in znanstvene ustanove, splošne izobraževalne in poklicne šole,
organizacije in ustanove za zunajšolsko poklicno izobraževanje in nadaljnje izobraževanje odraslih, sodelovanje šolskih
oblasti ter drugih izobraževalnih in raziskovalnih ustanov in
njihovih uprav, knjižnic in arhivov, kakor tudi spomeniško
varstvo. Podpirata tovrstne ustanove v svoji državi:
1. pri sodelovanju na vseh področjih skupnega interesa;
2. pri pošiljanju uradnih delegacij in posameznikov z namenom obveščanja in izmenjave izkušenj, vključno z udeležbo
na znanstvenih konferencah in simpozijih;

9. člen
Podpisnici bosta podpirali v skladu s svojimi možnostmi
sodelovanje ustanov za film, radio in televizijo v obeh državan
ter proizvodnjo in izmenjavo filmov in drugih avdiovizualnin
sredstev, ki lahko pripomorejo k ciljem tega sporazuma. P°<!'
pirali bosta tudi sodelovanje pri izdajanju knjig in v založb
štvu.
10. člen
Podpisnici omogočata neposredne stike med skupinami J
združenji, kot so sindikati, cerkve in verske skupnosti, P01'
tične in druge ustanove, z namenom sodelovanja.
.
Spodbujali bosta tiste nevladne organizacije, ki služijo cilF
tega sporazuma.
11. člen

3. pri izmenjavi znanstvenikov, vodstev visokih šol, učiteljev,
učiteljev poklicnih šol, doktorantov, študentov, učencev in
učencev poklicnih šol, ki so na informativnem, študijskem in
raziskovalnem bivanju, šolanju in izpopolnjevanju;

Podpisnici si prizadevata pospeševati izmenjavo mladih
sodelovanje med strokovnjaki in ustanovami za delo i rtila*
dimi in ustanovami za pomoč mladini.

4. v skladu z obstoječimi predpisi omogočata dostop do
arhivov, knjižnic in podobnih ustanov in njihovo uporabo
v znanstvene namene ter podpirata izmenjavo informacij in
dokumentacije ter reproduciranje arhivskih gradiv;

12. člen
Podpisnici spodbujata srečanja med športniki, trenerji, iPjjjjj
nimi funkcionarji in moštvi svojih držav ter si priza0 ^
pospeševati sodelovanje v športu / tudi v šolah in vis
šolah/.
13. člen

5. pri izmenjavi znanstvene, pedagoške in didaktične literature, učnih, poučnih in informacijskih pripomočkov, učnih
filmov za učne in raziskovalne namene ter organizaciji ustreznih strokovnih razstav;
6. pri pospeševanju stikov med visokimi šolami obeh držav ter
drugimi kulturnimi in znanstvenimi ustanovami;
7. pri sodelovanju v varstvu, restavriranju in zaščiti zgodovinskih in kulturnih spomenikov.
(2) Podpisnici proučita sklenitev posebnih sporazumov v znanosti, raziskavah in tehnologiji.
5. člen
Podpisnici si prizadevata, da v skladu s. svojimi možnostmi
nudita študentom, podiplomcem in znanstvenikom druge
države podpisnice štipendije za izobraževanje, izpopolnjevanje in raziskovalno delo; na primeren način in z nadaljnjimi
ukrepi spremljata izmenjavo v izobraževanju in znanosti, med
drugim z olajšavami pri izdajanju dovoljenj za bivanje in pri
pogojih bivanja v državi gostiteljici.
6. člen
Podpisnici proučita pogoje za medsebojne priznavanje potrdil o opravljenih izpitih in zaključnih diplomah visokih šol
druge države za akademske namene, kakor tudi možnosti za
sklenitev posebnega dogovora na tem področju.
7. člen
Podpisnici pripisujeta sodelovanju v izobraževanju in izpopolnjevanju strokovnih in vodstvenih delavcev v gospodarstvu
velik pomen pri oblikovanju medsebojnih odnosov. Takšno
sodelovanje bosta čimbolj podpirali in po potrebi sklenili
dogovore.
8. člen
Podpisnici vidita v sodelovanju v izobraževanju odraslih
pomemben prispevek k poglabljanju medsebojnih odnosov in
sta pripravljeni to sodelovanje čimbolj podpreti.
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Podpisnici olajšujeta in spodbujata medsebojno sodelov®11'
na regionalni in lokalni ravni.
14. člen
(1) Podpisnici bosta v skladu s svojimi veljavnimi pra*"1''
predpisi in po pogojih, za katere se bosta dogovorili, fZ
vali ustanavljanje in delovanje kulturnih ustanov druge d
podpisnice v svoji državi.
(2) Kulturne ustanove iz 1. odstavka so zlasti kulturniin?kulturni centri, ustanove znanstvenih organizacij, K
v celoti ali pretežno financirane s sredstvi javne P° m
splošno izobraževalne in poklicne šole, ustanove za izo J «
vanje in izpopolnjevanje učiteljev, za izobraževanjeknoa< ^
ter za poklicno izobraževanje in izpopolnjevanje, |!*|ai/i
čitalnice in javne raziskovalne ustanove. Strokovni so*d®
teh ustanov, uradno poslani v drugo državo, imajo enak s
kot uradno poslane ali posredovane posamezne ose®
delujejo v znanosti, kulturi ali na pedagoškem področji

(3) Kulturnim ustanovam je zajamčena možnost za svoj*p
razvoj vseh dejavnosti, običajnih za tovrstne ustanov®' }
vključuje tudi svobodo potovanja in prost dostop obč|n
■ «ta"
(4) Status kulturnih ustanov iz 1. in 2. odstavka m
strokovnih sodelavcev, ki sta jih v skladu s sodelov® j,
v smislu tega sporazuma uradno poslali ali posredovali m
podpisnici, ureja priloga k temu sporazumu, ki začne
Po
sočasno s sporazumom.
a)
Po
15. člen
n&
bo
Predstavniki podpisnic se bodo sestajali kot mešana K°jzP,
po potrebi ali na prošnjo ene od podpisnic sporazum®,j;' b)
t
nično v Republiki Slovenije in v Zvezni republiki Nem®'ji toč
teh sestankih bo komisija ocenila izmenjavo po tem 1
tla
zumu ter izdelala priporočila in programe za nadalj' '( Irž
turno sodelovanje. Podrobnosti bodo urejene po dipl°
poti.
c)
drL
16. člen
(5)
Ta sporazum začne veljati na dan, ko se bosta podPis" 'iici
porode^ po

medsebojno obvestili, da so izpolnjeni notranje pravni pogoji
za začetek veljavnosti sporazuma. Kot dan začetka veljavnosti
sporazuma velja dan prejema zadnjega sporočila.
17. člen
Za sporazum velja pet let in se vsakokrat podaljša za nadaljnjih pet let, če ga ena od podpisnic ne odpove pisno v šestih
Mesecih.
Podpisano v Ljubljani, 18. junija 1993 v dveh izvirnih v slovenskem in nemškem jeziku. Besedili sta enako veljavni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Lojze Peterle l.r.

Za Vlado
Zvezne republike Nemčije
Klaus Kinkel l.r.

PRILOGA
^Sporazumu o sodelovanju v kulturi med vlado
Republike Slovenije in vlado Zvezne republike
Nemčije

ali če so bili predmeti v rabi v državi gostiteljici najmanj tri
leta.
7. Podpisnici podpirata osebe iz 1. točke in njihove družine pri
registraciji uvoženih motornih vozil.
8. Obdavčitev plač in drugih prejemkov oseb iz 1. točke
urejajo veljavni dogovori med Republiko Slovenijo in Zvezno
republiko Nemčijo, da bi se izognili dvojni obdavčitvi pri
davku na dohodek in na premoženje ter veljavni zakoni in
drugi predpisi.
9. (1) Umetniško in predavateljsko dejavnost, ki jo organizirajo kulturne ustanove iz drugega odstavka 14. člena sporazuma, lahko opravljajo tudi osebe, ki niso državljani podpisnic.
(2) Kulturne ustanove iz drugega odstavka 14. člena sporazuma lahko poleg uradno poslanih oseb zaposlijo tudi
lokalno delovno silo. Delovno razmerje je urejeno po pravnih
predpisih države gostiteljice.
(3) Kulturne ustanove iz drugega odstavka 14. člena sporazuma lahko poslujejo neposredno z ministrstvi, drugimi javnimi ustanovami, lokalnimi in regionalnimi oblastmi, družbami, društvi in zasebniki.

v

Določbe te priloge veljajo za kulturne ustanove, omenjene
14. člena sporazuma, njihove strokovne sodelavce in druge
strokovnjake, ki so uradno poslani ali posredovani v okviru
sodelovanja obeh držav v kulturi, vzgoji, znanosti in športu.

(4) Oprema in drugo premoženje kulturnih ustanov iz drugega
odstavka 14. člena sporazuma, vključno s tehnično opremo in
gradivom, so last gostujoče države.

2- Število poslanih ali posredovanih oseb mora biti v sorazmerju z namenom, ki ga izpolnjuje ustrezna ustanova.

10. (1) Podpisnici odobrita kulturnim ustanovam iz drugega
odstavka 14. člena za opravljeno delo olajšave pri prometnem
davku v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi.

(1) Osebe iz 1. točke, ki imajo državljanstvo gostujoče
države
in ne države gostiteljice, in njihovi družinski člani, ki
2lvi
jo v skupnem gospodinjstvu, so pri pridobivanju dovoljena
za bivanje pri pristojnih organih države gostiteljice oprošCe
ni plačila pristojbin. To dovoljenje se dodeli prednostno in
v
sebuje v skladu z njegovo veljavnostjo pravico do večkratnega vstopa in izstopa upravičenca. Uradno poslani ali posredovani strokovni sodelavci in njihovi zakonci ne potrebujejo
dovoljenja za delo za dejavnost v ustanovah iz 14. člena
sporazuma.
(2) Prosilci morajo dobiti dovoljenje za bivanje iz prvega
Odstavka 3. točke pri diplomatskem ali konzularnem predstavp^tvu države gostiteljice pred odhodom v državo gostiteljico,
^ošnje za podaljšanje dovoljenja za bivanje lahko vložijo
" državi gostiteljici.
Podpisnici dovoljujeta osebam iz 1. točke, ki imajo državljanstvo gostujoče države in ne države gostiteljice, in njihovim
fužinskim članom, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, pod
Pogoji 3. točke, neomejeno svobodo potovanj po ozemlju
ar
žave gostiteljice.
Družinski člani iz prvega odstavka 3. točke in iz 4. točke so
'akonec in mladoletni neporočeni otroci, ki živijo v skupnem
gospodinjstvu.
(1) Podpisnici si vzajemno zagotavljata v skladu z veljavnimi
<akoni in drugimi predpisi oprostitev od dajatev na uvoz in
Ponovni izvoz.
opreme in razstavnih predmetov (npr. tehničnih aparatov,
Pohištva, razvitih filmov, knjig, časopisov, slikovnega in zvočna gradiva), vključno z enim ali več motornimi vozili, ki
°0do uvoženi za dejavnost kulturnih ustanov iz 1. točke;
jO selitvenega blaga, vključno z motornimi vozili oseb iz 1.
jofike in njihovih družinskih članov, ki je bilo v uporabi najmanj šest mesecev pred selitvijo in je bilo uvoženo na ozemlje
ar
žave gostiteljice najkasneje v 12 mesecih po preselitvi;
J zdravil za osebne potrebe oseb iz 1. točke in njihovih
fužinskih članov, ter po pošti uvoženih daril.
j?) Predmeti, uvoženi brez dajatev, se lahko v državi gostite"ci oddajo ali prodajo le, če so poravnane določene dajatve
Poročevalec

(2) Ostala vprašanja, povezana z obdavčitvijo kulturnih ustanov in njihovih sodelavcev, se po potrebi urejajo z izmenjavo
not.
11. Upravno-tehnične olajšave se lahko po potrebi, ob upoštevanju danih dejstev v obeh državah, na predlog ene podpisnice uredijo s posebnim dogovorom, doseženim z izmenjavo
not.
12. Osebe iz 1. točke in njihovi družinski člani imajo med
svojim bivanjem na ozemlju države gostiteljice:
- ob državnih ali mednarodnih krizah enake olajšave pri
prevozu domov, kot jih vladi priznata tujim strokovnim sodelavcem v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, in
- v primeru poškodbe ali izgube svoje lastnine zaradi javnih
nemirov zagotovljene pravice v skladu s splošnim mednarodnim pravom.

PROTOKOL
Ob podpisu Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije vladi
Republike Slovenije in Zvezne republike Nemčije izjavljata,
da, v skladu s 16. členom tega sporazuma, z začetkom njegove veljavnosti v odnosih med Republiko Slovenijo in
Zvezno republiko Nemčijo preneha veljati Sporazum o kulturnem sodelovanju med vlado Socialistične federativne Republike Jugoslavije in vlado Zvezne republike Nemčije z dne 28
julija 1969.
Podpisano v Ljubljani, 18. junija 1993 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku. Besedili sta enako veljavni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Lojze Peterle l.r.

Za Vlado
Zvezne republike Nemčije
Klaus Kinkel l.r.

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v nemškem jeziku
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3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma s protokolom skrbijo Ministrstvo za
zunanje zadeve in Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis'"
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe,

OBRAZLOŽITEV
Sporazum sta podpisala minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in minister za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije dne 18. junija 1993 v Ljubljani.
S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na
področju kulture, izobraževanja in znanosti med obema državama. Sporazum o sodelovanju v kulturi je podlaga za sklenitev programov in drugih sporazumov Republike Slovenije
z Zvezno republiko Nemčijo za posamezna področja sodelovanja.
Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelovanja na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo. Podrobnejši
medsebojni odnosi se bodo urejali na podlagi ustreznih pro-

gramov, sporazumov in protokolov med obema državami <~
med državnimi organi in drugimi subjekti obeh držav.
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zako"l
o zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor.
Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih alisp"
membe veljavnih predpisov.
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagot0$
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje i?ve"Z
nih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih ah"
nosti na področju izobraževanja, kulture in znanosti. Sred&
za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za iza vS" t.
v okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti se z 9°.l
Ijajo v okviru letnih programov in proračunov resornih """
sterstev.

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU
V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO - EPA 572
Vlada Republike Slovenije je na 73. seji dne 10/3-1994
določila besedilo:

nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanji'1
zadevah.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
O SODELOVANJU V KULTURNI, IZOBRAŽEVANJU IN
ZNANOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO
ŠPANIJO,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena posl<>v'
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člej™
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije doloćj135'
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih tele
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Tanja OREL ŠTURM, podsekretarka v Ministrstvu z
zunanje zadeve.

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in
znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju
in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo,
podpisan v Madridu 15. decembra 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in španskem jeziku
glasi:
SPORAZUM
O SODELOVANJU V KULTURI,
IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO
ŠPANIJO
Republika Slovenija in Kraljevina Španija (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v želji, da bi kar najbolj učinkovito
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Itn"
pospeševali in razvijali sodelovanje med državama v K u
izobraževanju in znanosti, v prepričanju, da bo takšno so „
vanje prispevalo k vzajemnemu razumevanju in krepitvi?.
med državama, in ob upoštevanju načel helsinške SK' ^
listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi do9
rili o naslednjem:
l.člen
,if
Pogodbenici bosta spodbujali in omogočali sodelovanj® ^ «
kulturnimi, izobraževalnimi in znanstvenimi ustanovami fj
držav. Prav tako bosta pospeševali in spodbujali razs'"
svojih jezikov in kultur.
2. člen
Pogodbenici bosta podpirali kulturno izmenjavo, izrn®jj|
umetnikov in strokovnjakov s področja likovne um0"„
gledališča, glasbe, filma, literature, knjižnic, muzeje^
hivov.
poroče^ P(

3. člen

11. člen

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje pri ohranjanju
oje naravne in kulturne dediščine.

Pogodbenici bosta v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo na
ozemlju vsake od pogodbenic, omogočili nasprotni strani vse
možne olajšave za vstop, odhod in bivanje oseb ter za uvoz
materiala in opreme, ki je potrebna za izvajanje programov ali
izmenjav, dogovorjenih v skladu s tem sporazumom.

sv

4. člen
Pogodbenici bosta v skladui s svojima zakonodajama, sodeloJali pri preprečevanju ilegalnega izvoza, uvoza in prodaje
^turnih dobrin.
5. člen
pogodbenici bosta podpirali izmenjavo profesorjev, študentov.
znanstvenikov in strokovnjakov. Prav tako bosta v skladu
s
svojimi možnostmi podeljevali štipendije za študij in specifikacije študentom in raziskovalcem druge pogodbenice.
6. člen
Vsaka pogodbenica bo v skladu s svojo veljavno zakonodajo
Olajševala pristop do univerzitetnih in znanstvenih ustanov ter
'aziskovalnih centrov. Prav tako bosta pospeševali tesno
*nanstveno sodelovanje med raziskovalnimi in izobraževalnimi centri obeh držav. Prizadevali si bosta tudi za vzpostavitev neposrednih stikov med visokim raziskovalnim ustanoVa
"ii in med univerzami obeh držav.
7. člen
Pogodbenici bosta v skladu s svojima notranjima zakonodaja proučili potrebne pogoje za obojestransko priznavanje
a
*ademskih naslovov, pridobljenih v vsaki izmed držav.
8. člen
Sodelovanje na znanstveno-raziskovalnem in tehnološkem
Področju bo urejeno s posebnim sporazumom, če se pogodDer
>ici tako dogovorita.

12. člen
Za izvajanje tega sporazuma bosta pogodbenici ustanovili
paritetno sestavljeno stalno mešano komisijo za proučevanje
vseh vprašanj, ki bi lahko nastala pri kulturnem, izobraževalnem in znanstvenem sodelovanju med pogodbenicami.
Komisija se bo sestajala na plenarnih sejah vedno, kadar bo to
potrebno, drugače pa najmanj enkrat na tri leta, izmenično
v eni in drugi državi. Datum in kraj zasedanja se bosta določala po diplomatski poti.
13. člen
Ta sporazum prične veljati z dnem, ko se pogodbenici pisno
in po diplomatski poti medsebojno obvestita o izpolnitvi vseh
zahtev, ki jih določata zakonodaji obeh držav.
Ta sporazum se sklene za pet let in se samodejno podaljšuje
za enaka obdobja. Vsaka pogodbenica lahko prekine ta sporazum s pisnim obvestilom vsaj šest mesecev pred datumom
poteka vsakega petletnega obdobja. Sporazum preneha
veljati na dan, ko pretečć to šestmesečno obdobje.,
Sestavljeno v Madridu, dne 15. dec. 1993 v dveh primerkih
v slovenskem in španskem jeziku, pri čemer sta besedili
enako veljavni.
ZA REPUBLIKO SLOVENIJO
ZA KRALJEVINO ŠPANIJO
LOJZE PETERLE l.r.
JAVIER SOLANA MADARIAGA l.r.
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v španskem jeziku

9. člen
pogodbenici bosta podpisali sodelovanje med športnimi
organizacijami in udeležbo na športnih prireditvah v obeh

3. člen

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje in izmenjavo med
Mladimi in med mladinskimi organizacijami obeh držav.

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve,
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in Sport ter
Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

10. člen

4. člen

pogodbenici
bosta podpirali sodelovanje med občili, kot sta
a
dio in televizija, in med drugimi sredstvi obveščanja obeh
držav.

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

OBRAZLOŽITEV
lovanje bo urejala slovensko-španska mešana komisija na
osnovi tega sporazuma.

Porazum med Vlado R Slovenije in Vlado Kraljevine Španije
sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti sta 15.
^j-embra 1993 v Madridu podpisala minister za zunanje
>Jleve R Slovenije g. Lojze Peterle in minister za zunanje
deve Kraljevine Španije g. Javier Solana Madariaga.

Za izvajanje tega sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov.

JPorazum predstavlja pravno osnovo sodelovanja v kulturi,
braževanju in znanosti med državama in omogoča pogloev
tovrstnega sodelovanja. Podrobnejše medsebojno sode-

Sredstva za izvajanje sporazuma se zagotavljajo v proračunih
posameznih resornih ministerstev in ne predstavljajo dodatne
obremenitve za proračun R Slovenije.

Poročevalec
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU
V KULTURI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
KAZAHSTANA - EPA 573

Vlada Republike Slovenije je na 73. seji dne 10. 3. 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
O SODELOVANJU V KULTURI MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KAZAHSTAN,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih

zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Tanja OREL ŠTURM, podsekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstana
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju v kulturi med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan, podpisan
v Almaty 18. januarja 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:
'Besedilo sporazuma v kazaškem jeziku je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.

3. člen
Pogodbenici bosta podpirali in spodbujali poučevanje ir>u'^
nje jezika druge strani.
4. člen
Pogodbenici bosta preučili možnosti za medsebojno P rizna'
vanje spričeval, visokošolskih diplom in akademskih
slovov.
5. člen
Pogodbenici bosta podpirali poznavanje kulture druge s,r
in bosta podpirali kulturne stike in prireditve vseh oblik-

SPORAZUM
O SODELOVANJU V KULTURI MED VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
KAZAHSTAN
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Kazahstan (v
nadaljnjem besedilu: pogodbenici)
sta se v želji, da bi razvijali sodelovanje med državama v izobraževanju, kulturi in znanosti,
v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu
razumevanju in krepitvi vsestranskih odnosov med državama,
dogovorili o naslednjem:
l.člen
Pogodbenici bosta razvijali medsebojno sodelovanje in stike
v izobraževanju, kulturi, znanosti, športu, turizmu in sredstvih
javnega obveščanja in v ta namen podpirali neposredno sodelovanje in stike med univerzami, drugimi izobraževalnimi,
znanstvenoraziskovalnimi in kulturnimi ustanovami in organizacijami.

6. člen
Pogodbenici bosta spodbujali neposredno sodelovanjer
njunimi tiskovnimi agencijami.
7. člen
Sodelovanje na znanstvenoraziskovalnem in tehnolog
področju bo posebej dogovorjeno.
8. člen
Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladimi in med1,1
dinskimi organizacijami obeh držav pogodbenic.
9. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med špo^iT
organizacijami in udeležbo na športnih prireditvah
držav.

Podpirali bosta tudi izmenjavo univerzitetnih profesorjev, študentov, znanstvenih in strokovnih delavcev ter umetnikov.

10. člen

2. člen

V skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo na njunih ozemlftjij
vsaka pogodbenica drugi pogodbenici omogočila P^At
olajšave pri vstopu oseb v državo, bivanju v državi in izstw ;iY|ai
države kakor tudi pri uvozu gradiva in opreme, potreb" ii^
programe izmenjav po tem sporazumu.

Pogodbenici bosta v skladu z možnostmi dodeljevali štipendije za študij in specializacije.
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11. člen

Ob različni razlagi je odločilno angleško besedilo.

^edstavniki pogodbenic se bodo, kadar bo to potrebno ali na
feljo ene od pogodbenic, sestali kot skupni odbor, ki bo
°cenil razvoj sodelovanja po tem sporazumu.

ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Lojze Peterle I. r.

ZA VLADO
REPUBLIKE KAZAHSTAN
T. S. Sulejmenov I. r.

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku

12. člen
sporazum bosta pogodbenici začasno uporabljali z dnem
Podpisa in prične veljati z dnem, ko pristojna organa obeh
'tfav izmenjata obvestili o njegovi odobritvi.
sporazum velja pet let. Nato se samodejno obnavlja za
n
adaljnje petletno obdobje, razen če ga katera od pogodbene šest mesecev pred iztekom vsakega petletnega obdobja
Pisno ne odpove po diplomatski poti.
^stavljeno v Almaty dne 18.1.1994 v dveh izvirnikih v slovenjem, kazaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa beseda enako verodostojna.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve.
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter
Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
sporazum
med Vlado R Slovenije in Vlado R Kazahstan o kullUr
nem sodelovanju sla 18. januarja 1994 v Almatyju podpi^a minister za zunanje zadeve R Slovenije g. Lojze Peterle in
Minister za zunanje zadeve R Kazahstan g. Toleubai S. Sulej"i ariov.

Za izvajanje tega sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov.

Sforazum predstavlja pravno osnovo sodelovanja v kulturi,
'*°braževanju in znanosti med državama in omogoča pogloitev tovrstnega sodelovanja. Podrobnejše medsebojno sode-

Sredstva za izvajanje sporazuma se zagotavljajo v proračunih
posameznih resornih ministrstev in ne predstavljajo dodatne
obremenitve za proračun R Slovenije.

lovanje bo urejala slovensko-kazahstanska mešana komisija
na osnovi tega sporazuma.

predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
Slovenije in vlado turkmenistana o sodelovanju
^IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI - EPA 574
^ada Republike Slovenije je na 73. seji dne 10. 3. 1994
določila besedilo:

nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO TURKMENISTANA
O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULT|
JRI IN ZNANOSTI,

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

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213 člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-

fedlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
f'i^rkmenistana o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti

l.člen

Micira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
»C
,4o Turkmenistana o sodelovanju v izobraževanju, kulturi
danosti, podpisan v Ašgabatu 21. januarja 1994.
^roče valeč

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku*
glasi:
'Besedilo sporazuma v turkmenskem jeziku je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
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SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
TURKMENISTANA O SODELOVANJU
V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI

9. člen
Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladinskimi orga"1'
zacijami obeh držav.
10. člen

Vlada Republike Slovenije in Vlada Turkmenistana (v nadaljnjem besedilu! pogodbenici)
sta se v želji, da bi razvijali sodelovanje v izobraževanju,
kulturi in znanosti,
v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu
razumevanju in krepitvi odnosov med obema stranema in
njunima narodoma,
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici bosta razvijali medsebojno sodelovanje in stike
v izobraževanju, kulturi, znanosti, filmu, športu, turizmu, sredstvih množičnega obveščanja, ljudski umetnosti, ljudski obrti
in drugih področjih kulturne dejavnosti in v ta namen podpirali neposredno sodelovanje in stike med univerzami, drugimi
izobraževalnimi, znanstvenoraziskovalnimi in kulturnimi ustanovami in organizacijami.

Pogodbenici bosta spodbujali izmenjavo v kulturnem
rizmu.
11. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med šport^'
organizacijami in športniki in udeležbo na športnih P'''e0
tvah obeh držav.
12. člen
V skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo na njunih ozemlji^
vsaka pogodbenica drugi pogodbenici omogočila Pr,rn tl
olajšave pri vstopu oseb v državo, bivanju v državi in izstop
države, kakor tudi pri uvozu gradiva in opreme, potrebne
programe izmenjav po tem sporazumu.

2. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje in neposredne
stike med ustreznimi ministrstvi, uradi, šolskimi in znanstvenimi ustanovami, družbenimi, mladinskimi, športnimi organizacijami, ustanovami in tudi med državljani, ki delujejo na
področjih, ki so našteta v tem sporazumu.

13. člen

Predstavniki pogodbenic se bodo, kadar bo to potrebnog ^ željo ene od pogodbenic, sestali kot skupni odbor, 10 ™ «
ocenil razvoj sodelovanja po tem sporazumu.
14. člen

3. člen
Pogodbenici bosta v skladu z možnostmi dodeljevali štipendije za študij in specializacije.
4. člen
Pogodbenici bosta podpirali in spodbujali poučevanje in učenje jezika druge strani.
5. člen
Pogodbenici bosta preučili možnosti za medsebojno priznavanje spričeval, visokošolskih diplom in akademskih naslovov.
6. člen
Pogodbenici bosta podpirali poznavanje kulture druge strani
in bosta podpirali kulturne stike in prireditve vseh oblik.

Ta sporazum prične veljati z dnem, ko pristojna organa
tla
držav izmenjata obvestili o njegovi odobritvi.
Ta sporazum velja pet let. Nato se samodejno obnavu®
nadaljnje petletno obdobje, razen če ga katera od pojT :
nic šest mesecev pred iztekom vsakega petletnegar#
pisno ne odpove po diplomatski poti.
. ^
Sestavljeno v Ašgabatu dne 21. januarja 1994 v dveh izyl%
c
v slovenskem, turkmenskem in angleškem jeziku, pri
Sj>
so vsa besedila enako verodostojna.
u.
Ob različni razlagi je odločilno angleško besedilo.
^
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
. Lojze PETERLE I. r.

ZAVLJOJ
TURKMENIS'|,|v
Halikberdij /ATAJt"
"lai
OPOMBA: Sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku
*e|
Ni

7. člen

3. člen

Pogodbenici bosta podpirali neposredno sodelovanje med
njunimi televizijskimi in radijskimi organizacijami, tiskovnimi
organizacijami in informacijskimi agencijami.

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje ,g.P
Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za kultu' [*?li<
.. ai
Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

8. člen

4. člen

Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje v znanosti, raziskovanju in tehnologiji.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne"1
Republike Slovenije' - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado R Slovenije in Vlado Turkmenistana
o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti sta 21.
januarja 1994 v Ashgabatu podpisala minister za zunanje
zadeve R Slovenije g. Lojze Peterle in minister za zunanje
zadeve Turkmenistana g. Halikberdij Atajev.
Sporazum predstavlja pravno osnovo sodelovanja v kulturi,
izobraževanju in znanosti med državama in omogoča poglobitev tovrstnega sodelovanja. Podrobnejše medsebojno sode122
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lovanje bo urejala slovensko-turkmenska mešana K
na osnovi tega sporazuma.

Za izvajanje tega sporazuma ni treba sprejeti novih
meniti veljavnih predpisov.
Sredstva za izvajanje sporazuma se zagotavljajo v ptw
posameznih resornih ministrstev in ne predstavljajo d'
obremenitve za proračun R Slovenije.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE GRČIJE O SODELOVANJU
^KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI - EPA 575
Vlada Republike Slovenije je na 73. seji dne 10. 3. 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE GRČIJE O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI,
W vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-

nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Tanja OREL ŠTURM, podsekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

^edlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
^publike Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
'ado Republike Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju
Znanosti, podpisan v Ljubljani 10. novembra 1993.
2. člen
^PO!razum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku*
, Sed
M ''° sporazuma v grškem jeziku je na vpogled v Službi za medna"ij6ri0Pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slove-

jfORAZUM
JED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
P ^PUBLIKE GRĆIJE
^SODELOVANJU V KULTURI,
<q
BRAŽEVANJU IN ZNANOSTI
iađa Republike Slovenije in Vlada - Republike Grčije (v
Qa|
jevanju: pogodbenici) sta se
da bi razvijali sodelovanje med obema državama v kul■ 'zobraževanju in znanosti,
A
tCPričani, da bo takšno sodelovanje pripomoglo k boljšemu
„^bojnemu razumevanju in poglabljanju odnosov na
Vl|
cnih ravneh,
P°4eni, da spoštujeta načela Helsinške sklepne listine Kon|i*Vvv 6 0 varnosti in sodelovanju v Evropi in Pariške listine za
° Evropo, odgovorili o naslednjem:
1. člen
«d?)en'ci bosta spodbujali razvoj zanimanja za kulturno
,tl/Sčino in širše poznavanje kulturnih dosežkov ene
države.
k" pamen
bosta pogodbenici v obojestransko korist spodil ir> omogočali lažjo izmenjavo in sodelovanje med svodržavama v umetnosti, kulturi, izobraževanju, literaturi in
L1Vn
°sti ter zagotavljali ustrezne možnosti za stike in skupne
jB, °sti med organizacijami, ustanovami in osebami, ki
jdJ "Jejo na teh področjih.
°dbenici bosta spodbujali pristojne organe in ustanove

v svojih državah, da proučijo dejavnosti, ki bi med drugim
lahko vključevale:
1. izmenjavo razstav in drugih kulturnih, izobraževalnih in
dokumentarnih predstavitev,
2. prevajanje in objavljanje umetniških, literarnih in znanstvenih del, ustvarjenih v drugi državi,
3. predstavitev dramskih in glasbenih del druge države,
4. distribucijo in predvajanje umetniških, dokumentarnih in
vzgojno-izobraževalnih filmov druge države kot tudi pospeševanje drugih vzajemno koristnih dejavnosti v kinematografiji,
, radiu in televiziji;
5. predstave umetniških skupin in posameznih umetnikov;
6. sodelovanje na mednarodnih konferencah, festivalih, tekmovanjih in drugih kulturnih prireditvah, ki bodo organizirane
v obeh državah;
7. izmenjavo strokovnjakov s področja arheologije, arhitekture, literature, folklore, glasbe, slikarstva, kiparstva, gledališča in drugih področij umetnosti;
8. sodelovanje na področjih skupnega interesa med univerzami in drugimi visokošolskimi ustanovami kot tudi med kulturnimi organizacijami;
9. izmenjavo knjig, učbenikov, periodike in drugega dokumentarnega gradiva;
10. sodelovanje pri organizaciji skupnega raziskovalnega
dela, konferenc in simpozijev;
2. člen
Pogodbenici bosta spodbujali izmenjavo študentov na dodiplomskom in podiplomskem študiju, predavateljev, znanstvenikov, raziskovalcev, učiteljev, profesorjev ter drugih strokovnjakov v izobraževanju.
t
3. člen
Pogodbenici bosta v okviru razpoložljivih sredstev izmenjavali štipendije za univerzitetni dodiplomski in podiplomski
študij kakor tudi za raziskovalno delo na visokošolskih ustanovah.
4. člen
Pogodbenici bosta razvijali sodelovanje med javnimi arhivi in
knjižnicami v skladu z zakonodajo, ki velja v eni oziroma drugi
državi.
5. člen
Pogodbenici bosta omogočali lažje sodelovanje in izmenjavo
informacij v arheologiji med pristojnimi državnimi organi.

/v
°roče valeč
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6. člen
Pogodbenici bosta na podlagi vzajemnih koristi pospeševali
in omogočali lažjo izmenjavo in sodelovanje v teoretičnih in
uporabnih znanostih ter poskrbeli za primerne priložnosti za
stike med znanstvenimi ustanovami in organizacijami, raziskovalnimi inštituti, univerzami ter drugimi visokošolskimi
ustanovami, znanstveniki, raziskovalci in strokovnjaki obeh
držav; spodbujali bosta tudi skupne dejavnosti na posebnih
področjih in temah, ki so v njunem skupnem interesu.
Da bi razvijali in širili znanstveno sodelovanje, bosta pogodbenici med drugim omogočali:
1. obiske, študijska potovanja in konzultacije raziskovalcev,
znanstvenikov in drugih strokovnjakov;
2. skupno izdelavo in izvajanje raziskovalnih programov in
projektov ter izmenjavo dobljenih rezultatov;
3. organizacijo skupnih tečajev, konferenc in simpozijev;
4. izmenjavo znanstvenega avdiovizualnega gradiva;
5. organizacijo znanstvenih raziskav in predstavitev;
6. izmenjavo znanstvene literature, dokumentacije in informacij;

11. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje v športu in
vzgoji. Prizadevali si bosta za vzpostavljanje
stikov in telesnega sodelovanja med ustreznimi organi0 0
šport. Vsebina in podrobnosti tega sodelovanja bodo d ' "
čeni neposredno med omenjenimi organi.
Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladimi in neP<J
sredno sodelovanje med mladinskimi organizacijami
držav.
12. člen
V skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo na njunih ozemljih'!*
vsaka pogodbenica drugi pogodbenici omogočila prim6'^
olajšave pri vstopu v državo, bivanju v državi in izstopu
države kakor tudi pri uvozu gradiva in opreme, potrebne
izvajanje programov ali izmenjav po tem sporazumu.
13. člen

Na slovenski strani je za izvajanje v ta namen odgovorno
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, na
grški strani pa Generalni sekretariat za raziskave in tehnologijo.

Za izvajanje tega sporazuma bosta pogodbenici us,an°r Vj
slovensko-grško mešano komisijo, ki jo bodo sestavljali P5
stavniki pogodbenic in se bo sestajala izmenično v Lju" ''
in Atenah.

Vsaki dve leti bo za urejanje in izvajanje znanstvenih izmenjav
in skupnih raziskovalnih projektov podpisan poseben protokol, in sicer izmenoma v glavnih mestih ene oziroma druge
pogodbenice. Projekte, ki bodo odobreni v tem protokolu,
bosta obe strani skupno predložili in ovrednotili, preden se
bodo začeli izvajati.

Komisija bo obravnavala zadeve povezane s tem SK'"»|||
mom. Izdelala bo podrobne programe sodelovanja in dolo
pogoje njihovega financiranja.

Navedeno sodelovanje bosta financirali pogodbenici skupno
na enakopravni podlagi.

Ta sporazum prične veljati na dan, ko se pogodbenici
bojno obvestita, da so izpolnjene vse potrebne pravne fo""
nosti za začetek njegove veljavnosti.

14. člen

7. člen
Pogodbenici bosta proučili možnosti za medsebojno priznavanje in enakovrednost potrdil, spričeval, diplom in akademskih nazivov.
8. člen
Pogodbenici bosta pospeševali dejavno sodelovanje
v UNESCU in drugih mednarodnih organizacijah za kulturo,
izobraževanje in znanost.
9. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med časopisnimi
organizacijami in tiskovnimi agencijami obeh držav, neposredne stike med založniki časopisov in revij ter izmenjavo
novinarjev in dopisnikov.
10. člen
Pogodbenici bosta spodbujali udeležbo predstavnikov radia
in televizije na mednarodnih tekmovanjih, festivalih, kongresih ipd., ki bodo organizirani v Sloveniji in Grčiji.
Pogodbenici bosta prispevali k širitvi stikov in sodelovanja
med organizacijami javne radiotelevizije v skladu z veljavno
zakonodajo ene in druge države.

15. člen
Ta sporazum velja pet let. Nato se samodejno P°da!j|iL»
nadaljnje petletno obdobje, če ga nobena od pogodB,
pisno ne prekliče po diplomatski poti šest mesecev P
iztekom navedenega obdobja.
Sestavljeno v Ljubljani dne 10. novembra 1993, v dveh i^
kih v slovenskem, grškem in angleškem jeziku, pri 6®^.%(
vsa besedila enako veljavna. Ob različnih razlagah je velJ3 Spi
angleško besedilo.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Lojze Peterle I. r.

ZA^JL
REPUBLIKE G^
r P
Karolos Papouli3 lit
Sle
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku
K
u
3. člen
Slfic
ia\
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje za°,
0
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šp ^
Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
I?'
"Otf
»Sto
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4. člen
Va
lis' tlu
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne'"" c
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
'■ D
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<
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s,poroči t>oi

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado R Slovenije in Vlado R Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti sta 10. novembra
'993 v Ljubljani podpisala minister za zunanje zadeve R Složnije g. Lojze Peterle in minister za zunanje zadeve R Grčije
9- Karoios Papoulias.

Za izvajanje tega sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov.

Sporazum
predstavlja pravno osnovo sodelovanja v kulturi,
,l
pbraževanju in znanosti med državama in omogoča poglobitev tovrstnega sodelovanja. Podrobnejše medsebojno sode-

Sredstva za izvajanje sporazuma se zagotavljajo v proračunih
posameznih resornih ministrstev in ne predstavljajo dodatne
obremenitve za proračun R Slovenije.

lovanje bo urejala slovensko-grška mešana komisija na
osnovi tega sporazuma.

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE SLOVAŠKE O UKINITVI VIZUMOV
- EPA 576
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 73. seji dne 10/3-1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
med vlado republike Slovenije in vlado slovaške REPUBLIKE O UKINITVI VIZUMOV,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, vodja pravne službe v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Slovaške Republike o ukinitvi vizumov - EPA 576
1.člen

2. Družinski člani, ki živijo z osebami, navedenimi v prvem
odstavku v skupnem gospodinjstvu, lahko v času njihovega
službovanja prebivajo na ozemlju druge države pogodbenice
brez vizumov, če so samo imetniki diplomatskih ali službenih
potnih listov.
3. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
''ado Slovaške republike o ukinitvi vizumov, podpisan v Bra"slavi 28. julija 1993.
2. člen

Državljani ene od držav pogodbenic, ki vstopajo na ozemlje
druge države pogodbenice z namenom daljšega ali trajnega
bivanja oziroma opravljanja pridobitne dejavnosti, morajo
imeti vizum.

sporazum se v izvirniku v slovenskem in slovaškem jeziku
Masi;
j^O RAZUM
Jed vlado Republike Slovenije in vlado
kovaške republike o ukinitvi vizumov
Vi'ada
»t Republike Slovenije in vlada Slovaške republike sta se,
t
e
/ lji po razvijanju vzajemnih odnosov, sporazumeli o nagnjeni:

4. člen
Državljani ene države pogodbenice lahko vstopajo na ozemlje
druge države pogodbenice na mednarodnih mejnih prehodih.
5. člen
Državljani ene države pogodbenice so dolžni med bivanjem
na ozemlju druge države pogodbenice spoštovati njene predpise.

l.člen
.pavijani držav pogodbenic, ki so imetniki ene od veljavnih
Vst
ki so navedene v prilogi k sporazumu, lahko
£°Pajo
na ozemlje druge države pogodbenice z namenom
v
®nja, ki pa ni namenjeno pridobitni dejavnosti in se tam
K'Vdi'j'o brez vizuma do 90 dni.
2. člen
y državljani držav pogodbenic - imetniki diplomatskih ali
jebenih potnih listov, ki so člani diplomatske misije ali
^zularnega
predstavništva ene od držav pogodbenic na
t Srnlju druge države pogodbenice, lahko prebivajo na ozemdruge države pogodbenice, v času službovanja brez vi""ftov.
A
Poročevalec

6. člen
1

Sporazum se ne nanaša na pravico držav pogodbenic do
zavrnitve vstopa ali bivanja na svojem ozemlju nezaželenim
osebam, oziroma osebam, ki ne razpolagajo z zadostnimi
sredstvi za zagotovitev svojega bivanja.
7. člen
1. Državi pogodbenici se zavezujeta, da bosta kadarkoli, brez
formalnosti, prevzeli svoje državljane, ki so imetniki veljavnih
potnih listin.
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2. Državi pogodbenici se zavezujeta, da bosta prevzeli svoje
državljane, ki niso imetniki veljavnih potnih listin. V nujnem
primeru jim ustreza diplomatska misija ali konzularno predstavništvo izda potno listino.
8. člen
Državljani ene države pogodbenice, ki so izgubili svojo potno
listino na ozemlju druge države pogodbenice, izstopajo iz
države bivanja na podlagi potne listine, ki jo izda diplomatska
misija ali konzularno predstavništvo pristojne države.
9. člen
1. Katerakoli od držav pogodbenic lahko zaradi javnega reda,
varnosti ali zdravstvenih razlogov začasno, delno ali v celoti
preneha izvajati ta sporazum, razen 7. člena.
2. Uvedba in odprava tega ukrepa se nemudoma pisno sporoči po diplomatski poti drugi državi pogodbenici in začne
veljati takoj po prejemu tega sporočila.
10. člen
1. Državi pogodbenici si bosta po diplomatski poti izmenjali
vzorce veljavnih potnih listin, navedenih v prilogi k sporazumu, najpozneje 30 dni pred začetkom veljavnosti sporazuma.
2. V primeru spremembe veljavnih ali uvajanja novih vrst
potnih listin bosta državi pogodbenici druga drugi po diplomatski poti poslali njihove nove vzorce, skupaj s podatki
o uporabi teh listin, najpozneje 30 dni preden bodo dani
v uporabo.

Sklenjeno v Bratislavi dne 28. 7. 1993 v dveh izvodih,^
v slovenskem in slovaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili
enako verodostojni.
Za vlado Republike
Slovenije,
Janez Drnovšek I. r.

Za vlado Slovak
republike.
Vladimir Mečiarlr

PRILOGA
k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado SW#a
ške republike o ukinitvi vizumov
Veljavne potne listine v smislu tega sporazuma so:
1. Za državljane Republike Slovenije:
a.
b.
c.
d.
e.

-

diplomatski potni list
službeni potni list
potni list
pomorska knjižica
potni list za vrnitev

2. Za državljane Slovaške republike:
a.
b.
c.
d.
e.

-

diplomatski potni list
službeni potni list
potni list
pomorska knjižica
potni list za vrnitev

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v slovaškem jeziku
3. člen

11. člen
Ta sporazum začne veljati trideseti dan po podpisu.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje

12. člen

4. člen

Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Preneha veljati po
preteku 90 dni od dneva vročitve pisne odpovedi ene od držav
pogodbenic po diplomatski poti.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne"1 "s
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške
republike o ukinitvi vizumov sta v Bratislavi 28. julija 1993
podpisala predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Janez
Drnovšek in predsednik Vlade Slovaške republike Vladimir
Mečiar.
Sporazum omogoča vstop in bivanje brez vizuma do 90 dni.
Imetnikom diplomatskih oz. službenih potnih listov, ki so
člani diplomatskega oz. konzularnega predstavništva ene
države pogodbenice v drugi državi pogodbenici, omogoča
bivanje brez vizuma v času njihovega službovanja v drugi
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državi pogodbenici, kar velja tudi za njihove družinske,1 (I)i*
ki z njimi žive v skupnem gospodinjstvu, če so imetnik
matskih oz. službenih potnih listov.
Tudi ostala določila sporazuma so standardna.
Sporazum na podlagi drugega odstavka 63. člena
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor.
..
Ratifikacija sporazuma ne narekuje spremembe sil 't
novih predpisov, niti dodatnega angažiranja proratv
sredstev.

poroči

■

.
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