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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga odloka o stopnjah prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga odloka o stopnjah
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje na 19. seji, dne 23. 3. 1994, na
podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije nalaga
Vladi Republike Slovenije, da do konca
leta 1994 predloži Državnemu zboru celovito sistemsko rešitev, ki bo predstav-

ljala enakomerno in uravnoteženo o
menitev vseh kategorij zavarovanega
de plačevanja prispevkov za
(
zdravstveno, pokojninsko in inva"0
zavarovanje.

STALISCA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih
nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turisitično
dejavnost in katerih nepremičnine se
nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka — prva obravnava na 19.
seji, dne 24. 3. 1994, na podlagi 185.
člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapi-

talom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka je primerna podlaga za
pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije v sodelovanju s predlagatelji in pri tem
upošteva mnenje Vlade Republike

Slovenije, Sekretariata za zakon® ^
in pravne zadeve in kotni?'!Ig,
spremljanje in nadzor lastm^5
preoblikovanja družbene lastnin •
Predlagatelj zakona naj priob P'a ^n
predloga zakona za drugo [a da t
upošteva pri oblikovanju sk'
razvoj Triglavskega narodnega^
ter njegovih nalogah in Prist0
' koC'
iz a
tudi določila, ki izhajajo ark
,in:f
o Triglavskem narodnem P n a$jjc
kona o varstvu okolja in se
na varstvo naravne in kulturne
čine ter ekologije.

UGOTOVITVENI SKLEP
državnega zbora ob obravnavi poročila mandatno-imunitetne komisije
o prenehanju mandata poslancu, ki je v skladu s 14. členom zakona o poslanci"1
opravljal funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v Vladi
Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je na
19. seji, dne 29. 3. 1994, ob obravnavi
poročila Mandatno-imunitetne komisije
o prenehanju mandata poslancu, ki je
v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravljal funkcijo poslanca namesto
poslanca, ki je prevzel funkcijo v Vladi

Republike Slovenije na podlagi 166. člena poslovnika državnega zbora sprejel
v naslednjem besedilu
UGOTOVITVENI SKLEP
Gospod Janez Janša je z dnem 29. 3.

1994 prenehal opravljati funkcij0' J
stra za obrambo in v skladu s P^'s ^
stavkom 14. člena zakona o P° a;
ponovno opravljal funkcijo posla"® 'j
to preneha z opravljanjem funkd
slanca g. Ivo Hvalica.

UGOTOVITVENI SKLEP
državnega zbora ob obravnavi poročila mandatno-imunitetne komisije
o prenehanju mandata poslancu Janezu Janši po 9. členu zakona o poslancih
Državni zbor Republike Slovenije je na
19. seji dne 30. marca 1994 ob obravnavi
poročila Mandatno-imunitetne komisije
o prenehanju mandata poslancu Janezu Janii po 9. členu zakona o poslancih,
na podlagi 166. poslovnika državnega

zbora sprejel v naslednjem besedilu
UGOTOVITVENI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije ugotav-

lja, da je poslanec g. Janez Janša'v
marca 1994 podal odstopno izja ®'a
mu v skladu z zadnjo alineo
stavka in drugim odstavkom 9. C'3e t jI
kona o poslancih preneha mano
našnjim dnem.
poročevalec, Št

STALIŠČA in sklepi
javnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi sredstev za gradnjo
JH^zitetne knjižnice v Ljubljani
obrau z1'3or Republike Slovenije je ob
im,, Predloga
zakona o zagotovitvi
., "ev
Univerzitetne IMIJIA,knjiži za gradnjo
a'nu"Ju uiiivci^iicuie
nice w iLjubljani
prva
obravnava
na
19.
ne
,
30.
3.
1994,
na
podlagi
185.
člena Poslovnika državnega zbora spreiel v
^slednjem" besedilu'
STALIŠČA in sklepe
1. Dr*
zbor redlo
lovi|Vni
P
9 zakona o zagoVl sr
edstev za gradnjo Univerzitetn. '
<\l
06
v
Ljubljani, kljub vsebinr sskim
kirri iln Pravno-tehničnim
pomankljiVo jI
s re
an I!?'
P
iema
kot
podlago
za dru90
obravnavo.
i.

521-9-i
zakona naj pri pripravi
al
°ga zakona za drugo obravnavo:
nedv
trehn'k sred
oumno določi višino poteoa
stev,
ki jih bo na podlagi
na
Slovp^°
zagotavljala
®niia in naj
pri tem od Republika
skupnega

zneska investicije odšteje sredstva, ki
jih bo zagotavljalo Mesto Ljubljana.
Obveznosti Mesta Ljubljana naj v zakonskih členih ne omenja;

z gradnjo oziroma pripravami na
gradnjo tudi v času nedelujočih organov oblasti v občini oziroma mestu
gradnje;

b) opredeli financiranje gradnje objekta
tako, da ta poteka v petih letih, z začetkom v letu 1994 in da se v letu 1994
poleg priprave projekta opravi tudi
priprava zemljišča za gradnjo (selitve
sedanjih dejavnosti in stanovalcev, rušenje objektov). Obenem se z zakonom opredeli največjo možno skupno
višino sredstev in razdobje gradnje tako, da bo v programu predvideno dinamiko izgradnje možno realizirati;

e) spremeni in dopolni 1., 2., 3. in 4. člen
predloga zakona skladno s pripombami Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve.

c) preoblikuje uvodne določbe tako, da
bo zakon opredeljeval investicijo, zagotavljanje sredstev pa bo opredeljeno le v posledičnih določbah zakona;
d) naj po potrebi pripravi spremembo
zakonodaje za posege v prostor, da bi
lahko na podlagi tega zakona pričel

3. Vlada Republike Slovenije za drugo
obravnavo predloga zakona pripravi
tudi pregled investicij v institucije
osrednjega nacionalnega pomena, ki
bi bile potrebne na področjih znanosti, šolstva, kulture, športa in drugih in
bi potrebovale udeležbo proračunskih
sredstev. Če je le mogoče, naj vlada
predlaga tudi prioritetni vrstni red.
4. Vlada Republike Slovenije naj predlog
zakona o zagotovitvi sredstev za gradnjo Univerzitetne knjižnice v Ljubljani
za drugo obravnavo predloži Državnemu zboru do 19. 4. 1994.

nega zbora ob obravnavi predloga zakona o investicijah v javne zdravstvene
$ivod e, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994—1999
Df

*avni
Re u
pbravna«- pred,0
P blike Slovenije je ob
v
lav'
9B zakona o investiciUs,
n z dravs,vene
an(n,i. ^, .
zavode, katere
°l>(lobu i i' le Republika Slovenija, za
^ 19\J
l99 ~ tretja obravnava
' **!'. dne 30. 3. 1994, na podlagi

Pos

Dia

173. člena poslovnika državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj pripravi

oziroma posodobi predpise ter pri tem
upošteva predpise, normative in standarde pri gradnji in adaptacijah zdravstvenih
prostorov, ki so v veljavi v državah Evropske unije.

„ zbora ob obravnavi poročila mandatno-imunitetne komisije k določitvi
'data, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v državni zbor postane
|jnec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal

2bor
Republike Slovenije je na
JB\?ne 6. 4.1994 ob obravnavi poroa no
štvi l ntl' data
"lmunltetne komisije k don(
"» >nL.
'
' ki v skladu s 17. dle*®kon a o volitvah
v državni zbor

postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je
prenehal mandat, na podlagi 166. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Potrdi se mandat poslancu Ivu Hvalici,
rojenemu 18. 5. 1938, gradbenemu tehiku, stanujočemu Zagrad 1, Solkan, občina Nova Gorica.

zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
"--^l^o posebnem davku na določene prejemke
k
R0Publike Slovenije je ob
rt"vk1 'i d« pret
"°fla zakona o spremem» p U n» h n,tvah zakona o posebnem
*k naa ?
prejemke - hitri poseji, dne 14. 4. 1994, na
ro6e

*alec, št. 17

podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

Društvom, ki so plačala poseben davek
na določene prejemke od povračil stroškov za opravljanje prostovoljnega dela,
se sredstva refundirajo.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga uvodnega zakona h kazenskem zakonik"
Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga uvodnega zakona
h kazenskemu zakoniku Republike Slovenije — prva obravnava, na 19. seji, dne
6. 4. 1994, na podlagi 185. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog uvodnega zakona h kazenskemu zakonu Republike Slovenije se
sprejme kot primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo

obravnavo.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo posebno
pozornost posveti medsebojni povezanosti posameznih rešitev ter nujnosti sočasne uveljavitve zakonodaje, ki
predstavlja novo ureditev oziroma
vzpostavitev novega sistema kaznovalnega prava.
3. Predlagatelj naj z ozirom na predvidene spremembe sistemske ureditve
prekrškov prouči ter ustrezno prilagodi oziroma uskladi rešitve v 4., 7. in 9.
členu predloga zakona.

Predlagatelj naj prouči možnos^
žanja najnižje denarne kazni za
ške navedene v 5. členu iz 250."
na 100.000 SIT.
Predlagatelj naj prouči in
upošteva konkretne pripombe s
tariata za zakonodajo in pravn
deve.
Predlagatelj naj predloži Pre^ajo
kona v drugo obravnavo up<*
stališče pod točko 2.

STALISCA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
- prva obravnava, na 19. seji, dne 6. 4.
1994, na podlagi 185. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o odgovornosti prav-

nih oseb za kazniva dejanja se sprejme kot primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo.

kretariata za zakonodajo in praV
deve, Komisije Državnega sveta.'1
litični sistem in Vrhovnega soo

2. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za
drugo obravnavo upošteva nujnost
uskladitve ter sočasne uveljavitve zakonodaje, ki vsebuje nove rešitve na
področju kaznovalnega prava.

4. Predlagatelj naj prouči in srTlig(<rt
upošteva konkretne pripombe • »
tariata za zakonodajo in pravne ^
ve in Komisije Državnega sveta
litični sistem ter Vrhovnega so"

3. V zvezi z določbami 2. člena naj predlagatelj prouči ustreznost izključitve
določenih pravnih oseb iz sfere odgovornosti ob upoštevanju mnenja Se-

5. Predlagatelj naj predlog za^»
drugo obravnavo predloži up
joč stališče pod točko 2.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za začetek postopka
za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, na
19. seji, dne 6. 4. 1994, na podlagi 173.
člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
1. Začne se postopek za dopolnitev 5.
člena ustavnega zakona za izvedbo
Ustave Republike Slovenije, s katero
bo določeno, da se podaljša mandatna doba občinskim skupščinam in
skupščinam posebnih družbenopoli-

tičnih skupnosti do 31. 12.
2. Sekretariat za zakonodajored
i"
zadeve pripravi besedilo P ' tl
spremembo ustavnega zakona
vedbo Ustave Republike
bo Državni zbor o njem odioc®
daljevanju 19. seje.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga kazenskega zakonika Republike Slov®J
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga kazenskega zakona
Republike Slovenije - druga obravnava
na 19. seji, dne 14. 4. 1994, na podlagi

173. člena poslovnika državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu

hlif
Predlog kazenskega zakonika R0PV
Slovenije za tretjo obravnavo P
Vlada Republike Slovenije.

SKLEP

poročevalec it

STALIŠČA in sklepi
davnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
^jkona o davku od dobička pravnih oseb
ob u"' zbor Republike Slovenije je ob
b,h i a.vi Podloga zakona o sprememdQbi'? ""Polnitvah zakona o davku od
na 10 Sepravnih
oseb - prva obravnava
165 Cena
*| ''' dne 14- 4- 1994- na podleigi
< SDro.el
poslovnika državnega zbora
J v naslednjem besedilu
STALIŠČA in sklepe
Predlog zakona o spremembah in doDra^ah zakona o davku od dobička
£ »vnih oseb je primerna podlaga za
°bravn°

pred

9a zakona za

'°

drugo

p'ad? Republike Slovenije naj pri priufti in2akona za drugo obravnavo prop ! anc
upošteva pripombe in predloge
ev, dane ob obravnavi in spre-

jemu zakona o davku od dobička
pravnih oseb ter druge predloge, ki bi
lahko pozitivno vplivali na razvoj in
prestrukturiranje gospodarstva.
3. Vlada Republike Slovenije naj znižanje davčne osnove davčnemu zavezancu, ki zaposluje invalide opredeli
enako kot v zakonu o dohodnini (50.
člen).
4. Vlada Republike Slovenije naj predvidi priznanje stroškov za prehrano
med delom le pod pogojem, da so bila
prejeta nadomestila materialnih stroškov dejansko uporabljena za prehrano med delom. Pri tem naj predvidi
ustrezen mehanizem nadzora.
5. Vlada Republike Slovenije naj do druge obravnave predloga zakona prouči

možnost takšne davčne olajšave za
vlaganje v kulturo, znanost ali šport,
ki bi se do določene višine odštevala
od zneska davka in ne le od od davčne
osnove.
6. Vlada naj pri pripravi predloga zakona
za drugo obravnavo uredi plačilo posebne akontacije pri davčnem zavezancu, izplačevalcu dividend tako, da
se ta odšteje od obračunanega davka
od dobička te pravne osebe.
7. Matično delovno telo naj pripravi javno predstavitev mnenj o tem zakonu.
8. Vlada Republike Slovenije naj predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku od dobička pravnih
oseb za drugo obravnavo, predloži Državnemu zboru v mesecu juniju 1994.

jj^UŠČA IN SKLEPI
, 2avnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poravnavanju obveznosti do
-»-Ulizizplačanih deviznih vlog
°bravna^1bor RePublike Slovenije je ob
vam., »t Podloga zakona o poravnado
bank iz izplačanih
seji h- v'°9 - prva obravnava na 19.
4 1994 na
?lsii
'
'
Pod'agi 185'
a on i
ie|Vnias|i ovnika državnega zbora spre' ednjem besedilu
STALIŠČE in sklepe
nost°9 zakona o poravnavanju obvezv|0q do bank iz izplačanih deviznih
16 primerna
Predi'°ga
osnova
pripravo
zakona za
drugo za
obravnavo.
*akon^ate
'i na' pri PriPravi predloga
Ustre Za dru9° obravnavo prouči in
R6p Dl| upošteva pripombe Agencije
ke Slovenije za sanacijo bank

in hranilnic, Združenja bank Slovenije
in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani
z dne 17. 12. 1993.
3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo upošteva
tudi naslednje konkretne predloge:
zniža naj predvideno obrestno mero
na glavnico (3. člen);
pri bankah, ki niso v sanaciji in so že
prejele državne obveznice za pokritje
terjatev do določenih podjetij (selektivna sanacija), naj predvidi prevzem
obveznosti oziroma linearno sanacijo
bank po tem zakonu le pod pogojem,
da bodo te banke prejete obveznice
države za selektivno sanacijo vrnile;

- predvidi naj razrešitev problema neizplačanih deviznih hranilnih vlog pri
slovenskih poslovnih bankah, vplačanih izven območja Republike Slovenije, v odnosu med poslovnimi bankami
in institucijami Republike Slovenije;
- ob prenosu terjatev banke na Repuhliko Slovenijo naj prouči tudi prenos
tistega bančnega premoženja (stečajna podjetja), ki ga imajo banke v okviru svojih posebnih podjetij. To bančno premoženje naj služi kot vir, ki se
ga lahko odproda za poravnavo obveznosti do bank in za obresti.
4. Predlog zakona za drugo obravnavo
pripravi predlagatelj in ga predloži Državnemu zboru v mesecu maju.

CA IN SKLEPI
^ega zbora ob obravnavi predloga zakona o obveznih zavarovanjih v prometu
Drjav
>'0vlravna\fi')0retReoPuablike Slovenije je ob
arovanfi[ " 9 Mkona o obveznih
n4
k na io vsePrometu — prva obravTHagi'iRc ■ j', dne 15. 4. 1994, na
a
e i
SDroPoslovnika
državnega
)el v naslednjem
besedilu
stališča in sklepe
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1. Predlog zakona o obveznih zavarovanjih v prometu je primerna osnova za
pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

riata za zakonodajo in pravne zadeve
ter Združenja za gostinstvo in turizem
pri Gospodarski zbornici Slovenije.

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči in
ustrezno upošteva pripombe Sekreta-

3. Predlog zakona za drugo obravnavo
pripravi predlagatelj za sejo Državnega zbora v mesecu maju.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o skladu za dekomisijo Nuklearne
elektrarne Krško
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o skladu za
dekomisijo Nuklearne elektrarne Krško
— prva obravnava na 19. seji, dne 15. 4.
1994, na podlagi 185. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Državni zbor Republike Slovenije
v prvi obravnavi sprejema predlog
zakona o skladu za dekomisijo Nuklearne elektrarne Krško in ugotavlja, da je primerna osnova za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. Predlog zakona za drugo
obravnavo naj pripravijo predlagatelji v sodelovanju z Vlado Republike
Slovenije in ga predložijo v mesecu
maju.
2. Predlagatelji naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo proučijo in ustrezno upoštevajo pripombe Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve, zlasti še glede statusa sklada kot pravne osebe in načina
njegovega financiranja. Predlagatelji
naj smiselno upoštevajo tudi pripombe sekretariata glede vsebine
pojma »dekomisija« in s tem natančnejše opredelitve namena sklada,
glede slovenjenja izrazov »dekomisija« in »nuklearka« in vprašanj, ki jih

bo urejal staut sklada ter odgovornosti in pooblastil glede vodenja poslov
ustanovitve sklada.
Predlagatelji naj proučijo in smiselno upoštevajo tudi pripombe Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
Ministrstva za okolje in prostor in
poročilo Odbora Državnega zbora za
gospodarstvo.
Predlagatelji naj proučijo razloge za
in proti samostojni pravni subjektiviteti sklada oziroma njegovi izdvojenosti iz Nuklearne elektrarne Krško
in v sodelovanju z vlado za drugo
obravnavo predložijo rešitve, v katerih bo upoštevano tudi dejstvo, da
gre pri urejanju navedene problematike tudi za določen aspekt odnosov
s hrvaško stranjo.
Predlagatelji naj pri pripravi zakona
za drugo obravnavo vanj vgradijo
določila, ki opredeljujejo status in
vlogo obeh kupcev - slovenskega in
hrvaškega elektro-gospodarstva.
V zakon morajo predlagatelji vgraditi
določila, ki bodo urejala vprašanja
nadzora nad poslovanjem sklada in
revizijo poslovanja sklada v skladu
z veljavno zakonodajo s tega področja ter pripombe v zvezi s sestavo
upravnega odbora sklada.

h
6. Vlada naj pripravi grobo .
zapiranja Nuklearne elektrarn ,
ško, v kateri bodo prikazani
načini izvedbe dekomisije —
vključno z oceno potrebnihsre JfAl
za dekomisijo ter ob upoštevalf j,
sovne dimenzije zapiranja jed 'Za
objekta.
,i|g
.Vlada Republike Slovenije naj D 3«^
nemu zboru skladno z že sp ,
sklepom Državnega zbora c j,
predloži v obravnavo Naciona^ ^
gram racionalne rabe in oskf
venije z energijo, vanjo Pan ,
d
problematiko zapiranja in "
nja dekomisije NEK.
, 1al
8. Za drugo obravnavo je Poi'eWtf i
praviti predlog zakona tako. ,
sredstva sklada, zagotovljena6
za proizvedeno električno .j|
v NEK, povečajo iz 0,004 na
ECU/KWh.
9. Predlagatelji naj skupaj z v|ad° |34Pri
učijo možnost, da se sredstva s
v času do končne porabe P17® ,J
no uporabljajo za kreditiranje
ške sanacije energetskih ?ra nri»„0
v Sloveniji, vračilo pa garanti
n
va Slovenija.
:#
10. Vlada Republike Slovenije JV
druge obravnave zakona p°°^
čilo o dosedanjih pogajanjih*
a
bliko Hrvaško o problemih, KLpit.jrt'
našajo na statusno in lastnins
oblikovanje NEK.
»tii
■av(

STALISCA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o političnih strankah
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o političnih
strankah - prva obravnava, na 19. seji,
dne 19. 4. 1994, na podlagi 185. člena
poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

vah in njih simbolom in kraticam, ki
jih le-te uporabljajo.

STALIŠČA IN SKLEPE

Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči
obseg in primernost ustanavljanja
gospodarske dejavnosti politične
stranke, namensko uporabo sredstev in obdavčitev prihodkov iz gospodarske dejavnosti.

1. Predlog zakona o političnih strankah
- prva obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za
drugo obravnavo.
2. Iz vsebine predloga zakona je potrebno za drugo obravnavo izločiti
vse tiste določbe, ki se nanašajo na
volilno kampanjo in jih ustrezno
vključiti v drugo obravnavo besedila
predloga zakona o volilni kampanji.
3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo opredeli, da ime, kratica in znak stranke ne
smejo biti enaki ali podobni nazivom
državnih institucij, pokrajin v drža-

Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči
možnost zmanjšanja števila ustanovnih članov stranke.

6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči
učinkovitost in možnost finančne
kontrole s strani računskega sodišča.
7. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo v drugem odstavku 42. člena črta besedilo: »Zveza sindikatov Slovenije, Zveza združenj borcev NOV Slovenije«.
g. Predlagatelj naj pri pripravi predloga

„ Of«^ Ža
zakona za drugo obravnavo
r v
r a
možnost, da mladinske o 9. vnaC
v strankah, ki so na podlag'I
^ !jv
razpisa pridobile status naKk0 prijav
mladinske organizacije, lah srHHp
bivajo namenska, proračunskjj,% 1
stva po pogojih javnega nfln pJJfNft
sofinanciranje delovanja ' ..^ |<i! dnj
mov mladinskih organizam ^
vsako leto objavi Urad
Slovenije za mladino.
,,A
9. Predlagatelj naj v predlog".v
za drugo obravnavo popra ! p(v«S
lo tako, da bo v prvi vrstic'
odstavka 4. člena besedo 'C
zamenjal z besedo »tisoč"* oriP^
i
10. Predlagatelj zakona naj Prl0
predloga zakona za drugo ,0\f i
vo prouči možnost vključitve j
la, ki bi zavezovalo političn®.
da na svojih kandidatnihQ]oe
lis'® 5pjl
tovijo, da nobeden od
*l0$# I
ne bo zastopan z manj kot 4U*
nim deležem.
11. Predlagatelj naj pri pripravi p'"
zakona za drugo obravnavo P
poročevalk'

đula ? ,obliko
financiranja tistega
skiirvn '.''ne9a delovanja narodnih
°5ti,
ki
izhaja
iz ustavno zajamten
*i,?na Predstavništva narodnih
P °sti v Državnem zboru.
d'agatelj naj pri pripravi predloga

zakona za drugo obravnavo upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
13. Predlog zakona za drugo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije in
ga predloži Državnemu zboru v mesecu maju.

Vlada Republike Slovenije naj pripravi in
predlaga Državnemu zboru v sprejem zakon, ki bo celovito uredil vprašanje
ustavne pravice do združevanja (42. člen
ustave Republike Slovenije).

L|
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ŠČA IN SKLEPI
.
,
javnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega programa razvoja slovenske
isfizniške infrastrukture
P 3y •
6vLZ|borr et)lo
Republike Slovenije je ob
ma ra.,P ! 9a nacionalnega pros ov
' ®nske železniške in:l'"'uklur 6
, dne i c~4 prva
obravnava na 19.
la D0,il'Vn|, ' 1994, na podlagi 185.
Vn=.i.?n e ka državnega zbora sprei m besedilu
St

ALIŠČA IN SKLEPE

nije Ljubljane z Lendavo po slovenskem
ozemlju.
4. Predlagatelj naj študijsko prouči možnost železniške povezave Gornje Radgone z Radgono in drugimi kraji na avstrijski strani ter jo vključi v nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture.
5. Predlagatelj naj v nacionalnem programu opredeli razvojne možnosti primestnega železniškega prometa za Ljubljano.

Pri

i Pravi
obravnavo naj predlagatelj
litrih'»
Slovenije v evropsko
' Pr°stor»kim
7^'eznic
z ustreznim
časovin finančnim
planom.
> 0« nai v nacionalnem pro■ Prona il' razv°jne možnosti želez.4 f'ca - H K?per - Sežana - Nova
P id0rj senice (tako imenovani Soški
naj
nacionalnem pro^tlatan?'
*0Jgu-""
Ql„.-neČn0 OP
opredeli železniško po9a mesta Republike Slove-

6. Predlagatelj naj v nacionalnem programu opredeli pogoje za čimprejšnjo preusmeritev prevoza nevarnih snovi s cest
na železnice na vseh pomembnih relacijah.
7. V gradivu naj predlagatelj tabelo št. 5/
1 - »Dinamika potrebnih investicijskih
naložb do leta 2005« dopolni s podatki
o potrebnih sredstvih za vračanje kreditov tudi po tem obdobju in s podatki
o prevzetih obveznostih iz preteklih let iz
naslova sanacije.

8. Predlagatelj naj v celoti upošteva pripombe Odbora Državnega zbora za finance in kreditno-monetarno politiko in
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
9. Predlagatelj naj v nacionalnem programu opredeli tudi ustanovitev nacionalnega železniškega muzeja v Sloveniji, ki se vpiše v register muzejev.
II.
1. Vlada Republike Slovenije naj pospeši
meddržavno dogovarjanje za čimprejšnje
definiranje prioritet medsebojnih glavnih
železniških povezav v tistih smereh, kjer
ima naša država prednost glede na njen
položaj v tem delu Evrope.
2. Vladi Republike Slovenije se priporoča, da zagotovi pogoje, da bi se tovorni
prevozi v čimvečji meri usmerjali na oprtne vlake v vseh glavnih smereh.
3. Vlada Republike Slovenije naj z jesenjo 1994 uvede omejitve težkega tovornega prometa ob koncu tedna čez vse
leto in ne le v poletnem času.

IN SKLEPI
a^S^ega zbora ob obravnavi predloga zakona o volilni kampanji
3I' Uvnj
'tT^nii
>avib°:Podloga
^6Publike
Slovenije
je ob
zakona
o volilni
i»'» 19. 4 iSr*8 obravnava na 19 seji,
na podlagi 185. člena
m* - fžavnega zbora sprejel v naST

AUŠČ A IN SKLEPE

zakona za drugo obravnavo prouči
pri predvolilnih shodih, odgovornost
sklicatelja za ohranjanje javnega
reda.
4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči
možnost natančnejše opredelitve
obveznosti javnih glasil v javni lasti.

0
T
voli'ni kampanji
'aga
Ravnava,
je primerna poddr ?a
ravo
Ug0 0br'g
Podloga zakona za

5. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči
in uskladi povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje.

ae
el na
na
r, ravi predloga
Wna
pripravi
~"(onaa28
>J ''idru
P
F,ou,uyxa'
H ii P" P
L°'°Cbp t- na9° obravnavo prouči
.°iskrv u
i bi se vključile v zatev "esedilo glede lokalnih vo-

6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči
možnost povišanja zagorženih kazni.

'»(Ili

naj pri pripravi predloga

eva e

' c, št. 17

Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije

prouči možnost limitiranja višine
stroškov volilne kampanje glede na
posameznega volivca.
8. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči
možnost, da se vsa sredstva za volilno kampanjo zbirajo na posebnem
namenskem računu stranke za volilno kampanjo.
9. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo upošteva mnenje in dodatno mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
10. Predlog zakona za drugo obravnavo
pripravi predlagatelj v sodelovanju
z Vlado Republike Slovenije in ga
predloži Državnemu zboru v mesecu
maju.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o skupnosti študentov
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o skupnosti
študentov - druga obravnava na 19.
seji, dne 15. 4. 1994, na podlagi 173.
člena poslovnika državnega zbora spre-

jel v naslednjem besedilu
SKLEP
Predlog zakona o skupnosti študentov za
tretio obravnavo pripravijo predlagatelji

zakona poslanke in pos,an.cLa „
čan, Andrej Lenarčič, Jožef W ?
Igor Omerza, Zoran Madon,
?
gelj in Miroslav Mozetič.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o grbu, zastavi in himni RePu
Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter
o slovenski narodni zastavi — druga
obravnava na 19. seji, dne 19.4.1994, na

podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu.
SKLEP

fi
Predlog zakona o grbu, zastav^
Republike Slovenije ter o si,love
rodni zastavi za tretjo obravns
Vlada republike Slovenije-

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o državnem tožilstvu
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o državnem
tožilstvu - druga obravnava na 19. seji,
dne 19. 4. 1994, na podlagi 173. člena

poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

Predlog zakona o državne^
tretjo obravnavo pripravi vlao
Slovenije.

SKLEP

SKLEP
$
državnega zbora ob obravnavi predloga ustavnega zakona o dopolnitvah zaK
za izvedbo ustave Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga ustavnega zakona
o dopolnitvi ustavnega zakona za Izvedbo Ustave Republike Slovenije na 19.
seji, dne 19. 4. 1994, na podlagi 173.

člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor zadolžuje Službo Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne sa-

d
mouprave, da krajevnim sWP|
2zve«!
sređuje ustrezne napotke^ ^
vim organiziranjem ozirorri3
v skladu z zakonom o lokali' (,
ter zakonom o lokalnih

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o kazenskem postopku
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o kazenskem postopku - druga obravnava na
19. seji, dne 19. 4. 1994, na podlagi 173.

člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

Predlog zakona o Kazen«"-.«!
za tretjo obravnavo priprav
blike Slovenije.

SKLEP
M
državnega zbora ob obravnavi predloga spremembe poslovnika državnega^
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga spremembe poslovnika Državnega zbora - prva obravnava na 19. seji, dne 15. 4.1994, na podlagi
185. člena poslovnika državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu

8

SKLEP
1. Državni zbor Republike Slovenije ne
sprejme predloga spremembe poslovnika Državnega zbora v prvi obravnavi.

2. Komisija za poslovnik na)^
ložene predloge sprem6^ ^
sko sejo Državnega zbo^^j
predlog sprememb pos1

ItC
porode*9'

STALIŠČA in sklepi
Hljgvnega zbora ob obravnavi predloga zakona o popravi krivic
-t ohra!"37zbor Republike Slovenije je ob
ni krivit" ' rvPodloga zakona o popravi
20 , 1~P * obravnava, na 19. seji, dne
lika rirt na P°d,a9'185- "ona poslovn
iem besedih?3 2b°ra spre'el v nasled"
STALIŠČA in sklepe

zakona o popravi krivic se
°bravn®v^ot primerna podlaga za drugo

7. Predlagatelji naj črtajo določbe, po
katerih bi sodbe razglašal za nične ali
neobstojne upravni organ.
8. Predlagatelji naj precizirajo postopek za priznanje pokojninske dobe
v enojnem ali drugačnem obsegu in navežejo ta postopek na pristojni organ, ki
odloča v postopku o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju.
9. Predlagatelji naj predvidijo natančno
višino škode in izplačanih odškodnin.

y

10. Predlagatelj naj pri pripravi zakona
o popravi krivic vanj vključi tudi določbo,
da imajo status političnega preganjanca
po tem zakonu tudi otroci, ki so bili odvzeti staršem na podlagi 4. točke 1. člena
Zakona o vrstah kazni (Ur. I. DFJ, št. 48/
1945).

a,e|
na
*akongdla
i Pr'Prav'jo predlog
Z 9dru ii
1
"iu?Mi
?
go
obravnavo
v sodelova1
' »lađo r

11. Predlagatelj naj za drugo obravnavo
zakona o popravi krivic vanj vključi določbo, s katero bo političnemu obsojencu zagotovil zdravstveno varstvo v obsegu, predpisanem za vojne invalide.

ripravi

navcfnv'
zakona za drugo obravdobje *' Predlagatelj omeji časovno obs po
°ineini,
zaključku 2. svetovne
be, k,
°9 upravičencev na tiste oseSO nie e sta|
°brno,*i J u'
no prebivališče na
v Reniiki-,
(JUt) .°P blike Slovenije ali so bile
iiki Sloveniji obsojene (2. člen).

Republike Slovenije.
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vlade ob prvi obravnavi
ne 15/3-1994.
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razveljavitev,
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i' proučijo, da se predvidi
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in u 0nostaven način vloge - re!
'opka *'nkovit način sodnega po-

12. Predlagatelj naj pri pripravi zakona
o popravi krivic za drugo obravnavo vanj
vključi določbo, s katero bo političnemu
obsojencu priznal pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja v obsegu,
predpisanem za vojne invalide.
13. Predlagatelj naj v pripravi predloga
zakona o popravi krivic za drugo obravnavo vanj vključi določbo, s katero bo
omogočil revizijo pravnomočnih sodb ob
pogojih, ki jih bo določil zakon za vse
tiste državljane, ki imajo priznan status
političnega zapornika ob pogoju, da se
zloraba kazenske zakonodaje ne more
uveljavljati z drugimi izrednimi pravnimi
sredstvi, po določbah zakona o kazenskem postopku.
14. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona o popravi krivic za drugo obravnavo vanj vključi določbo, s katero bo

priznal državljanom, ki so bili z disciplinskim postopkom oziroma brez njega zaradi političnih razlogov odstranjeni z delovnega mesta, pravico do odškodnine in
do let za pokojnino za tisti čas, ko so bili
brez zaposlitve.
15. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona o popravi krivic za drugo obravnavo vanj vključi tudi določbo, s katero
bo priznal odškodnino državljanom, ki so
bili zaradi političnih razlogov med drugim kaznovani tudi s kaznijo izgube pravice do socialnega zavarovanja (Ur. I.
DFJ, št. 48/45, člen 1 in člen 5, točka 3).
16. Predlagatelj naj pri pripravi zakona
predvidi skupno višino sredstev in vire
teh sredstev, ki jih bo država namenila za
ta namen. Za odškodnino za posamezna
leta odvzema prostosti naj se predvidi le
simbolično izplačilo v gotovini in določi
najvišjo možno vsoto tega izplačila, vse
ostalo izplačilo pa naj se predvidi v različnih oblikah državnega premoženja (5.
člen). Določi naj se prekluzivni rok (npr.
eno leto) za postavljanje posameznih
zahtevkov. Materialno ovrednotenje posameznih pravic se določi po tem roku.
17. Predlagatelj naj predloži predlog zakona o popravi krivic za drugo obravnavo
v mesecu maju 1994.
II.
1. Ministrstvo za pravosodje naj v najkrajšem možnem času preskrbi podatke
o številu žrtev (političnih zapornikov, deportirancev in pomorjenih žrtev vojne)
pokojnih in še živečih, kar bo omogočilo
oceno finančnih posledic.
2. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da za 20.
sejo predloži Državnemu zboru v ratifikacijo Evropsko konvencijo o človekovih
pravicah.

^UŠČA IN SKLEPI
^Ile9a zbora ob obravnavi predloga nacionalnega raziskovalnega programa

>v

Republike Slovenije je ob
°vaineJ, predl°ga nacionalnega razi19 -5? Programa
- prva obravnava,
d
jn
ne 21. 4. 1994, na podlagi
r
° a ».J
p e i "ena poslovnika državnega
iel v naslednjem besedilu

ma za drugo obravnavo uradno seznani
Državni zbor tudi s podatki o proračunskih sredstvih za znanstvenoraziskovalno dejavnost v skladu z zahtevo 21. in 22.
člena zakona o raziskovalni dejavnosti.
Podatki morajo biti usklajeni tudi s proračunom za leto 1994.

za drugo obravnavo upošteva mnenje
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

'grama*
"aciQnalnega raziskovalnega
a e
' Primeren za pripravo prodrugo obravnavo.

3. Predlagatelj naj prouči inštitut financiranja individualnega raziskovalnega dela
in njegove izvedbe ter po proučitvi sprejme potrebne spremembe.

6. Novo raziskovalno polje, ki ga nameravajo vzpostaviti v okviru medicine, naj se
ne imenuje Javno zdravstvo ampak Raziskave zdravja.

naSr* nai ob predložitvi predlo^^^nega raziskovalnega progra-

4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
nacionalnega raziskovalnega programa

7. Predlagatelj naj razmisli o programu
pospešenega vključevanja mladih stro-

stc

5. Zagoovi naj se minimalna kvota mladih
raziskovalcev iz vseh programov, ki naj bi
se izobraževali v tujini.

stališča in sklepe

°r°čevalec, it. 17
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kovnjakov, ki so zaposleni zunaj obeh
Univerzitetnih središč, v obstoječe raziskovalne programe.
8. Predlagatelj naj za drugo obravnavo
v predlogu nacionalnega raziskovalnega
programa opredeli, da je potrebno v Sloveniji čimprej definirati tiste tehnologije,
ki so nacionalnega pomena (tehnologije
voda, tehnologije s področja ekologije,
tehnologije, ki bi jih definiralo medresorsko sodelovanje...).
9. Predlagatelj naj med dolgoročnimi cilji
v predlogu nacionalnega raziskovalnega
programa definira, kako bo raziskovalna

dejavnost sodelovala pri oblikovanju
strategije razvoja Republike Slovenije.
10. Predlagatelj naj prouči načine in
možnosti večjega neposrednega vključevanja raziskovalnih dejavnosti v posodabljanje tehnologij in uvajanje sodobne
proizvodnje.
11. Predlagatelj naj prouči možnost za
ustanovitev znanstvenega inštituta za raziskovanje slovenske Istre in mediterana
v Kopru.
12. Predlagatelj naj prouči možnosti

ustanovitve inštiti .a ali oddelka v U
vi za raziskoval je značilnosti, ppr
madžarske naiodne skupnosti
kulture.
13. Predlagatelj naj prouči
novitve inštituta za proučevanja P
ne logistike.
14. Predlagatelj naj predloži Pre2:
cionalnega raziskovalnega Pr0?W
drugo obravnavo v mesecu maju
Predsednik
mag. Herman Rigelnik

STALISCA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o meroslovju
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o meroslovju — prava obravnava, na 19. seji, dne
21. 4. 1994, na podlagi 185. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE

1. Predlog zakona o meroslovju je ustrezna podlaga za pripravo zakona za drugo
obravnavo.
2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve glede opredelitve
in nalog Urada za standardizacijo in me-

roslovje, glede določb, ki se na"""w'§|ic
javna pooblastila, opredelitve p'e' ^
in jasnejše opredelitve pojmov »Pjitdt
sani meroslovni pogoji« in "uS
akreditacija«.
*m\;
3. Predlagatelj naj predloži predlog ^
na za drugo obravnavo v mesecu
1994.

STALISCA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o standardizaciji
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o standardizaciji - prva obravnava, na 19. seji, dne
21. 4.1994, na podlagi 185. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o standardizaciji je
ustrezna podlaga za pripravo zakona za
drugo obravnavo.
2. Predlagatelj naj ob pripravi predloga

d
zakona za drugo obravnavo Pr%*t
upošteva pripombe Sekretariata za
nodajo in pravne zadeve.
z#
3. Predlagatelj naj predloži predl°9
^
c
na za drugo obravnavo v mese
1994.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah«
podjetjih ali zavodih, za katere velja prepoved poslovanja z državo, z javnimi
podjetji in javnimi zavodi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih,
za katere velja prepoved poslovanja
z državo, z Javnimi podjetji in Javnimi
zavodi, na 19. seji, dne 22. 4. 1994, na
podlagi 166. člena poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije se je
seznanil s spremembo poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za
katere, v skladu s prvim odstavkom 20.
člena zakona o nezdružljivosti opravlja-

nja javne funkcije s pridobitno dei^
jo velja prepoved poslovanja t
z javnimi podjetji in javnimi zav°
Sprememba poročila se objavi
nem listu Republike Slovenije.

SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi informacije o opravljanju zasebnega dela
v prostorih javnih zdravstvenih zavodov
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi Informacije o opravljanju zasebnega dela v prostorih javnih zdravstvenih zavodov, na 19. seji, dne 22. 4.
1994, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
10

SKLEPE
1. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za zdravstvo, naj do junija
1994 predloži dopolnjen program uvajanja zasebnega dela v zdravstvu, kjer naj

konkretno odgovori na nasledil3
šanja:

/

- Kako bo ministrstvo zagotovi10 ,ji
možnosti
dela, j kvalitete zdravs'
dela
.
jn avnemu
zasebnemu
delavcu?
A
poročevalk

tilfri
Ministrstvo
da bizdravniprepre,Ka direktno
finančnostorilo,
odvisnost
°d bolnika?
bo v novih
lien^?00rd
pogojih dela zagotovita
'nirano delovanje vseh oblik
^očilh'?60093 vars,va v zdravstvenih ob-

tJ!al(01)0 zagotovljeno izboljšanje kvaliPfeventivnega dela?
vnoal<Žno bo mest0 patronažne službe
Va
rstva?1aStalem sistemu zdravstvenega
to v
20^2
Sloveniji vzpostavljen nadad
kvaliteto dela v zdravstvu?
8
Ž;*pr|
«* zbor Republike Slovenije podstvQ azadevanja Ministrstva za zdravkaD' . uvede red v oddajanje prostih
v Jj, ' javnih zdravstvenih zavodov
s
<vu'rim3 zazasebn
ikom in nalaga ministrv
,ov
ven 0
slov
9°
'
najem prostih kapacitet
nas. a sk m prostoru in s tem prepreči
ianje dveh vzporednih sistemov.
avni zbor
nine?
Republike Slovenije je
n
l®. da naj bo zasebna zdravstvena

dejavnost del javne zdravstvene dejavnosti. V mrežo javne zravstvene službe naj
se vključujejo ob javnih zdravstvenih zavodih tudi zasebni zdravstveni delavci
kot koncesionarji, kadar je to zdravstveni
interes zavarovanih oseb ali je osebno
opravljanje zdravstvenih storitev cenejše
kot v javnih zdravstvenih zavodih. Uvajanje vseh oblik zasebne zdravstvene dejavnosti naj bo postopno in nadzorovano
s strani Ministrstva za zdravstvo, ki odgovarja za delovanje sistema zdravstvenega
varstva.
4. Državni zbor Republike Slovenije je
mnenja, da proces spreminjanja sistema
zdravstvenega varstva iz javnega v mešani javno-zasebni vodijo v zakonu določeni partnerji z usklajevanjem interesov. Ti
so lahko objektivno različni in celo nasprotni. V primerih, ko usklajevanje ne
uspe, mora prevladati skupni interes, ki
ga zastopa Ministrstvo za zdravstvo.
V spornih primerih so torej posebni interesi drugih partnerjev podrejeni skupnemu.
5. Državni zbor nalaga Ministrstvu za
zdravstvo, da do julija 1994 predloži Odboru Državnega zbora Republike Slove-

nije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko podrobno poročilo o tem, kako razrešuje vprašanje oddajanja prostorov javnih zdravstvenih domov v Mestu
Ljubljana koncesionarjem.
6. Državni zbor meni, da je potrebno pri
uvajanju zasebnega dela v zdravstvu
upoštevati tudi načelo enakih možnosti
nagrajevanja izvajalcev v javnem in zasebnem zdravstvu.
7. Državni zbor meni, da je potrebno pri
uvajanju zasebnega dela v zdravstvu
upoštevati tudi načelo ohranjanja uspešnih strokovnih, pedagoških in raziskovalnih skupin v javnih zdravstvenih ustanovah.
8. Vlada Republike Slovenije naj v drugi
polovici leta 1994 predloži Državnemu
zboru analizo uresničevanja zakona
o zdravstveni dejavnosti, zakona o lekarniški dejavnosti, zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Analiza naj še posebej poglobi oz. preveri trenutne težave, ki tarejo sistem zdravstva, (zasebno delo v zdravstvu, itd.) in
predvidi smeri njihovega reševanja.

drLEP
javnega zbora ob odreditvi parlamentarne preiskave o politični odgovornosti
sameznih nosilcev javnih funkcij v izvršnih svetih občin in republike za razvoj
^-jPodarskega sistema Iskra
Drži
1994, na podlagi 166. člena poslovnika
odredit f
Republike Slovenije je ob 4.
državnega zbora sprejel v naslednjem
"Politi/,
Parlamentarne
preiskave
besedilu
«ilC6v T1" od9ovornosti posameznih noobtin :'avn"1 'unkcij v izvršnih svetih
SKLEP
«kena ".^Publike za razkroj gospodarjema Iskra, na 19. seji, dne 22.

Komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve se zadolži, da za 20.
sejo Državnega zbora pripravi predlog
odloka o ustanovitvi in sestavi preiskovalne komisije v skladu z vsebino odrejene parlamentarne preiskave.

sklep
^Vnega zbora ob obravnavi zaprosila Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enota
^jbljani, v zvezi z vloženo zasebno tožbo zoper poslanca državnega zbora
^iavni
K 451/93 z dne 4/3-1994, v zvezi z vloženo
r F,e u :) ike
"^»navl'°
Slovenije sodišje ob besedilu
a r P ' '
zasebno tožbo zasebnih tožilcev Igorja
's
v
li
ki
*
P
osila
Temeljnega
SKLEP
1
Bavčarja, dr. Miha Brejca in Janeza Janvioj' iani' Enota v Ljubljani v zvezi
ca Dr>an°ne*asebno
tožbo zoper poslan- Državni zbor Republike Slovenije na pod- še zaradi kaznivega dejanja žaljive obdola
cu
83 *Y fl zbora, po drugem odstav- lagi drugega odstavka 83. člena Ustave žitve po členu 108/1 in III KZ Republike
n
a Ig lena Ustave Republike Slovenije Republike Slovenije ter prvega in druge- Slovenije prizna imuniteto poslancu Drdrugenseji, dne 22. 4. 1994, na podladi ga odstavka 22. člena Zakona o poslan- žavnega zbora Republike Slovenije goodstavka
e
d^avntf
38- člena
poslovnika cih v zvezi z zahtevo Temeljnega sodišča spodu Zmagu Jelinčiču in ne dovoli za9a zbora sprejel
v naslednjem
v Ljubljani, Enote v Ljubljani opr. št. II četka kazenskega postopka.
v

0(j^Vne9a zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage prvega
21. člena zakona o političnem združevanju
"WT Re ub,ike
2. Državni zbor nalaga Sekretariatu za
^SvnavP
Slovenije je ob
SKLEP
J P'edloga za sprejem obvezne
zakonodajo in pravne zadeve, da pripravi
končno besedilo obvezne razlage, pri če5®0 dJK*®8 odstavka 21. člena zakone jo "'nem združevanju, na 19. seji,
1. Državni zbor Republike Slovenije mer naj upošteva stališče Odbora za no6r|
195 4 na
sprejme predlog za obvezno razlago pr- tranjo politiko in pravosodje.
' a on i ! '
podlagi 210. in 211.
's| v nacisle ovn'ka Državnega zbora sprevega odstavka 21. člena zakona o političdnjem besedilu.
nem združenju.
0Of
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STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij - prva
obravnava, na 19. seji, dne 22. 4. 1994,
na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij se ne sprejme.
2. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da v 45
dnevih prouči način lastninjenja podjetij,
ki so v delni ali celotni lasti države in
v okviru tega Sklada Republike Slovenije
za razvoj in predloži ustrezne predloge

v zvezi z načinom lastninjenja teh r
tij. Pri tem naj pri Skladu Republik«
venije za razvoj upošteva dejstvo, o*
0'
to podjetja,
tja, ki so v slabem finančne
finančnem
poslovnem stanju ter so potrebna P j
strukturiranja ter tudi potrebo po t®"1'
se zaposlene v teh podjetjih
vključi v procese lastninskega
vanja teh podjetij.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage 53. in 62.
člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter 36. člena zakona
o graditvi objektov
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za sprejem obvezne
razlage 53. in 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
ter 36. člena zakona o graditvi objektov,
na 19. seji, dne 22. 4. 1994, na podlagi
210. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu.

SKLEP
1. Predlog za obvezno razlago 53. in 62.
člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor ter 36. člena zakona
o graditvi objektov se ne sprejme.

2. Vlada Republike Slovenije naj.s r
pripravo zakona o urejanju pro to
graditvi ter v njem prouči možn1a°s' j,
načine
Jpravičenosti
razpo' ?°J
z zemljišči ali objekti tudi na osnovi"
gih pravnih listin.

SKLEPA
državnega zbora ob obravnavi soglasja k programu dela Družbe za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., za leto 1994
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi soglasja k programu dela
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. za leto 1994. na 8. izredni seji,
dne 25. 4. 1994, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
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SKLEPE
1. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da pripravi prikaz predvidene skladnosti dinamike
gradnje z dinamiko potrebnih finančnih
sredstev za vsak posamezen avtocestni
odsek za celotno obdobje gradnje in gra-

divo predloži Državnemu zboru v 0
navo.
... tt
2. Državni zbor Republike Slovem j.
laga Vladi Republike Slovenije,
ba za avtoceste v Republiki Sloven'J ^
poda ustrezno aktualizirano finanC'jt
ročilo o vseh avtocestnih odsekjjV^jK
pričenjajo graditi v letu 1994.
naj poda takoj.

poročevalec.5'
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Predlog zakona o ZAČASNI PREPOVEDI LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ, KI PRIREJAJO IGRE NA SREČO - EPA
25 - HITRI POSTOPEK
V'ada Republike Slovenije je na seji dne 19. aprila 1994
ločila besedilo:

na srečo in lastninskega preoblikovanja oseb, ki se s to
dejavnostjo ukvarjajo.

■Ideologa zakona o začasni prepovedi last^iNSKEGA preoblikovanja podjetij, ki prirejajo
,Gr
e na srečo,
ki
aa pošiljamo v obravnavo po hitrem postopku na
s e a 12 e e
in on
^' P poslovnika
- s i Državnega
29/10-1993
'01.8® člena
Državnegazbora
zboraz dne
Republike
Sloni
ie za sejo v mesecu aprilu 1994.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

Uravnava navedenega zakona po hitrem postopku je
"'na, ker je cilj predlaganega zakona čim hitreje brez
diciran a
vn?,
i dokončne
končnih ureditve
rešitev zavarovati
javni interes
o&dobju do
prirejanja posebnih
iger

- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- mag. Tone ROP, državni sekretar v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj,
- Božo JAŠOVIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

Podlog zakona o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja podjetij, ki prirejajo
^ina srečo
uvod
°CENa STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Pi
" ' r , osna
ebe,sreč
ki prirejajo posebne igre na srečo po Zakonu
l _ '9 ah
° (v nadaljevanju: igralnice) so različna
6tia V kater b e
h°-! kot<'
beni
' i po ugotovitvah SDK zastopan tako družzasebni kapital.
^azlonj 7a ri
skega
d P Pravo posebnega zakona o prepovedi lastninnas|
ednj'ie0b'ikovan'a podjetij, ki prirejajo igre na srečo, so
n s

° "^Dof ?ru.žbeni
kapital v igralnicah bo potrebno v prihodnost poi'h''
'as,r|ika: ker je prirejanje iger na srečo dejavSe
bne
vrste,
»Pfavliain osebna
~ •■-•O, veljajo
vo.jc.jw za pravne osebe, ki to
tu dejavnost
Ustih,
ki Pa 23 merila, različna in predvsem strožja od
s
kem' Dr ' i° ostale pravne osebe; tudi Zakon o lastnin'9ralnj£ e°b|ikovanju podjetij za lastninsko preoblikovanje
Zakon V6l'a',emveč določa' da t0 vprašanje uredi pose?akona*avPem zboru poteka postopek za sprejem novega
0| ra na sre
'ahko
h
^°. ki bo omejil krog oseb, ki imajo
ka 9
lev
alske
PomP'vložke v igralnicah. S tem predlagana uredien
i prehodno obdobje,
- brez
?ri|,ejaj0PreP°vedi lastninskega preoblikovanja podjetij, ki
a
sre
kovani'^ren nalastnins
*-°. b' labko sedanji lastniki igralnic v pria
f konod
'
kega preoblikovanja igralnic in nove
0
na sre
da bi'^-zmanjšali
° '9rah premoženje
^°. oškodovali
lastnike,
igralnic ali bodoče
ga obremenili.
orožen
*a1i'asn er[lzakon
ie vladaigralnic,
pripravila
upoštevajoč
amandma
Podržavljanju
ki ga
je državni zbor
spre11
Za
993 ob
leto igo]4
obravnavi proračunskega memoranduma
**kona
'er sklep državnega zbora ob obravnavi predloga
"a Sreč0 as,nir,skem preoblikovanju podjetij, ki prirejajo igre
L

%| IN
Načela zakona
Ciljj
Pre
dlaganega zakona so:
la

P epovedi

„

stnin ;
l3stninskega preoblikovanja v igralnicah
^oriorn
ga preoblikovanja igralnic v skladu s posebnim
P r
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- preprečitev razpolaganja s premoženjem igralnic v škodo
javnega interesa,
- ugotovitev morebitnih nepravilnosti pri ustanavljanju in
preoblikovanju igralnic v preteklosti (postopek revizije),
- izdelava otvoritvenih bilanc igralnic za potrebe lastninskega preoblikovanja.
Pri doseganju naštetih ciljev zakon uvaja načelo omejitve
pravic podjetij, ki prirejajo igre na srečo in njihovih delničarjev oziroma družbenikov v obdobju pred lastninskim preoblikovanjem.
II. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IN DRUGE POSLEDICE
S sprejetjem tega zakona ne bodo nastale nove obveznosti za
proračun Republike Slovenije.
BESEDILO ČLANOV
Splošna določba
1. člen
(1) Ta zakon se uporablja za vso podjetje oziroma druge
pravne osebe, ki prirejajo igre na srečo in ki se bodo lastninsko preoblikovala po posebnem zakonu, ki ureja preoblikovanje igralnic.
Prepoved preoblikovanja in omejitev pravic
2. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona so prepovedane vse statusne spremembe, ki predstavljajo kakršnokoli spremembo
v strukturi osnovnega kapitala, statusni obliki ali lastnini nad
osnovnim kapitalom podjetij oziroma drugih pravnih oseb, ki
prirejajo igre na srečo, dokler se ne preoblikujejo v skladu
s posebnim zakonom.
(2) Dokler se podjetje oziroma pravna oseba iz prvega
odstavka tega člena ne preoblikuje v skladu s posebnim
zakonom, ne more prodajati, vlagati ali kakorkoli razpolagati
s sredstvi večje vrednosti, dajati ali najemati kreditov, če to
presega okvir rednega poslovanja podjetja, razen če za to
13

pridobi predhodno soglasje Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo.
(3) Šteje se, da so sredstva večje vrednosti, če ena ali več
manjših transakcij v obračunskem letu presega 50.000 ECUjev.
3. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se družbenikom oziroma
delničarjem pravnih oseb, ki prirejajo igre na srečo in ki
poslujejo kot družbe z omejeno odgovornostjo ali kot delniške družbe prepoveduje vsakršno razpolaganje s poslovnimi
deleži oziroma delnicami, ki so v njihovi lasti.
4. člen
(1) Od dneva uveljavitve tega zakona dalje podjetje oziroma
druga pravna oseba iz prvega odstavka 2. člena tega zakona
ne sme:
- izplačevati dividend oziroma dobička ali na kakršenkoli
drug način omogočati pridobivanja premoženjske koristi svojim družbenikom ali delničarjem,
Ničnost poslov
5. člen

7. člen
(1) Revizijski organ izvede v podjetjih oziroma drugih P^j!
osebah, ki prirejajo igre na srečo, postopek revizije
obdobje od 1. 1. 1989 do dneva uveljavitve tega zakona.
(2) Poleg revizijskega postopka iz 6. člena tega zakona 'a'*
revizijski organ izvede postopek revizije po določbah z*
o lastninskem preoblikovanju podjetij tudi v podjetjih ozi' ,
drugih pravnih osebah, ki imajo med viri sredstev v bi
stanja družbeni kapital in so v obdobju po 1. 1. 1989
Ijala ali vlagala v podjetja oziroma druge pravne osebe,
v
rih revizijski organ opravlja revizijski pregled po 6. č|enUe|<|)t
zakona. Revizijski organ mora s sklepom začeti postop
tem odstavku v roku treh mesecev od dneva uveljavitve ^
zakona. Začetek revizijskega postopka ima za podjetje P'
posledice iz četrtega odstavka 49. člena zakona o lastnin
preoblikovanju podjetij.
(3) Postopek revizije iz prvega ali drugega odstavkiis
člena je končan, ko odločba revizijskega organa ali
odločba, izdana v pravdnem postopku zoper odločbo f
skega organa, postane izvršilni naslov.
(4) Glede pooblastil, ki jih pri postopku revizije po tem(f
imajo revizijski organ, Agencija Republike Slovenije zaf.
strukturiranje in privatizacijo in družbeni pravobranilec
upravljanja, varstva pravic ter rokov za vložitev tožb, se
selno uporabljajo določbe Zakona o lastninskem preoD11
nju podjetij.

(1) Posli, ki pomenijo kršitev prepovedi iz 2., 3. in 4. člena tega
zakona so nični.
(2) Nični so tudi vsi posli, s katerimi se v podjetjih oziroma
drugih pravnih osebah, ki prirejajo igre na srečo, povečuje
delež zasebnega kapitala ali zmanjšuje delež družbeneaa
kapitala.
Revizija
6. člen
(1) V roku 14. dni po uveljavitvi tega zakona je Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: revizijski organ) dolžna začeti finančni, računovodski in
pravni pregled ter preverjanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja vseh podjetij oziroma drugih pravnih osebah, ki prirejajo igre na srečo, na območju Republike Slovenije, ne glede
na to ali se lastninsko preoblikujejo po posebnem zakonu.

Otvoritvena bilanca
8. člen
(1) Po končanem revizijskem postopku iz prvega
člena tega zakona pripravi podjetje oziroma druge05P «
osebe, ki prirejajo igre na srečo, upoštevaje izid P ',
otvoritveno bilanco po stanju na dan 31. 12. 1993 na P°
uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance
(Uradni list RS, št. 24/93, 62/93, 72/93 in 19/94).
Prehodne in končne določbe
9. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za Loterijo S'ove
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne111
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Prepoved lastninjenja podjetij oziroma drugih pravnih oseb,
ki prirejajo igre na srečo, se nanaša na vse pravne osebe, ki
kot svojo dejavnost prirejajo igre na srečo, z izjemo Loterije
Slovenije, dokler se ie-te lastninsko ne preoblikujejo po
posebnem zakonu.
Prepoved lastninjenja začne veljati z dnem uveljavitve predlaganega zakona.
Prepoved opredeljena v 2. členu predlaganega zakona je
splošna prepoved statusnega ali lastninskega preoblikovanja
ter prepoved razpolaganja s sredstvi večje vrednosti podjetja.
Predlagani zakon v 3. členu tudi omejuje razpolagalno pravico delničarjev oziroma družbenikov v pravnih osebah, ki
prirejajo igre na srečo in ki poslujejo kot družbe z omejeno
odgovornostjo ali kot delniške družbe ter v 4. členu prepoveduje izplačevanje dobička oziroma dividend, ki bi le-tem pripadale iz naslova lastnine nad poslovnimi deleži oziroma
delnicami.
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Posli, ki predstavljajo kršitev navedenih prepovedi so v s*
z določilom 5. člena predlaganega zakona nični. te
V
z navedenim določilom so nični tudi vsi posli, s ka
zmanjšuje delež družbenega kapitala v igralnici.
Jj£
Zakon predpisuje obvezni postopek revizije v vseh p%
oziroma pravnih osebah, ki prirejajo igre na srečo, k's
začeti v roku 14 dni po uveljavitvi predlaganega zak°n
Glede izvedbe revizijskega postopka ter pooblastil^
skega organa in družbenega pravobranilca samoup''' ^
se smiselno uporabljajo določbe zakona o lastninske''
blikovanju podjetij.
rit^
Po končanju revizijskih postopkov morajo podjetjare°,$
pravne osebe, ki prirejajo igre na srečo, na podlagi eC.0
revizije izdelati otvoritveno bilanco za lastninsko pr
nje po posebnem zakonu.

poročevalk
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(d Predlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH
lEPA 631 - HITRI POSTOPEK
^ago JELINČIČ, poslanec
0Ve
nske nacionalne stranke
r! p°d!agi 174. in 201. člena poslovnika Državnega zbora
"Publike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93) predlagam,
a
Po hitrem postopku državni zbor sprejme
^KON O SPREMEMBAH 2AKONA O LOKALNIH VOLI" (Uradni list RS, št. 72/93 in 7/94).
lo
|^0Vr|
9 vsebuje vse elemente, ki jih zahteva 175. člen
ika državnega zbora.
Volilni
sistem po zakonu
je sestavljen
2«
taivui iu \jo lokalnih volitvah
vumvan jo
oooiavijon

dol ^ ie s,anie' ko obstaja le 62 občin. V postopku za
Oh*? ev referendumskih območij za ustanovitev novih
zla«" SUdi
° se ol36ani v veliki meri odločali za manjše občine,
me? L zaradi ustrezne zastopanosti prebivalcev posaPri Ve .delov občine v občinskem svetu. Tako bodo tudi
in proporcionalnih volitvah volilne enote
pr v cinskih
hjt eišfina
°ma jmanjše.
Zaradi tega in zaradi racionalnejšega,
n |ažjega Kandidiranja predlagam znižanje naja
e,an—3 levila članov občinskega sveta od deset na tri
Dori 0ro ^'en 2akona) ter znižanje števila volilcev za
kandidaturam s podpisi volilcev od 30 na 15
Um;P
Icev (52. in 54. člen zakona).

Po 115. členu zakona o lokalnih volitvah se referendumi za
oblikovanje novih občin izvedejo do konca maja 1994. Na
podlagi izvedenih referendumov se z zakonom ustanovijo
nove občine do konca julija 1994. Občinske skupščine na
podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah v 30-ih dneh
po uveljavitvi zakona o ustanovitvi občin sprejmejo odloke
o določitvi volilnih enot in imenujejo občinske volilne
komisije. Volitve v občinske svete in volitve županov ter
konstituiranje občinskih svetov v novih občinah pa je
treba opraviti najpozneje do 31.12.1994, pri čemer morajo
biti v skladu s 27. členom zakona o lokalnih volitvah
razpisane najpozneje 60 dni pred dnem glasovanja. Po
rokovniku opravil za oblikovanje novih občin in izvedbo
lokalnih volitev v letu 1994 je sprejem zakona o uveljavitvi
občin predviden do 25. 7. 1994 z uveljavitvijo 28. 7. 1994,
razpis volitev pa naj bi bil predvidoma 26. 9. 1994. Glede
na to očitno ni časa za sprejem predlaganega zakona po
normalnem zakonodajnem postopku. Izvedba volitev
v občinske svete v zakonsko določenem roku je naloga, ki
jo je nedvomno mogoče šteti za izredno potrebo države,
zato je utemeljen predlog, da državni zbor predlagani
zakon sprejme po hitrem postopku na podlagi 201. člena
poslovnika državnega zbora.
Zmago Jelinčič, I. r.

Igg zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah

3
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referendumskih
li^
očindo'očitev
so se občani
v veliki meriobmočij
odločalizazaustanovimanjše
1 a
n od
* 9otav|ia
razlogov za to je tudi volilni sistem, ki
de|°v Q1°. ustrezno zastopanost prebivalcev posameznih
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pisi najmanj 30 volilcev previsoka in zadostuje podpora s pod-,
pisi najmanj 15 volilcev, ne glede na število prebivalcev
v volilni enoti.
Predlagani zakon ne bo povzročil novih izdatkov državnega
proračuna in občinskih proračunov.
Po 115. členu zakona o lokalnih volitvah je potrebno opraviti
volitve v občinske svete v roku, ki bo omogočil, da se občinski
sveti konstituirajo do konca tega leta. To pomeni, da morajo
biti volitve v občinske svete opravljene najkasneje konec
novembra, razpisane pa v skladu s 27. členom zakona najpozneje 60 dni pred dnem glasovanja, to je najkasneje konec
septembra. Glede na to očitno ni časa za sprejem predlaganega zakona po normalnem zakonodajnem postopku.
Izvedba volitev v občinske svete v zakonsko določenem roku
je naloga, ki jo je nedvomno mogoče šteti za izredno potrebo
države, zato je utemeljen predlog, da se predlagani zakon
sprejme po hitrem postopku na podlagi 201. člena poslovnika
državnega zbora.
BESEDILO ČLENOV
1.člen
V zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 in 7/94)
se 22. člen spremeni tako, ga se glasi:
»Za proporcionalne volitve članov občinskega sveta se
v občini lahko oblikujejo volilne enote.
Volilne enote se oblikujejo v skladu z načeli iz 20. člena tega
zakona tako, da se v vsaki volilni enoti volijo najmanj trije
člani občinskega sveta.«
2. člen
V prvem stavku 52. člena se število »30« nadomesti s številom: »15«.
Drugi stavek se črta.
15

3. člen

4. člen

V prvem stavku 54. člena se število »30« nadomesti s številom: »15«.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis*
Republike Slovenije.

Drugi stavek se črta.

OBRAZLOŽITEV
Volilni sistem, kot je določen v zakonu o lokalnih volitvah,
zagotavlja ustrezno zastopanost prebivalcev posameznih
delov občine v občinskem svetu le v manjših občinah z do
3.000 prebivalci, v katerih se člani občinskega sveta volijo po
večinskem sistemu po volilnih enotah, ki se oblikujejo po
krajevnih skupnostih oziroma naseljih. Da bi se tudi v občinah
z nad 3.000 prebivalci, kjer se člani občinskega sveta volijo po
proporcionalnem sistemu, zagotovila ustrezna zastopanost
prebivalcev posameznih delov občine v občinskem svetu, se
predlaga sprememba 22. člena zakona. S predlagano spremembo tega člena se odpravlja pogoj, da se za proporcionalne volitve lahko oblikujejo volilne enote le v občinah,
v katerih se voli 20 ali več članov občinskega sveta, kot tudi
pogoj, da se v vsaki volilni enoti voli enako število članov
občinskega sveta, najmanjše število članov občinskega sveta,

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
22. člen
Pri proporcionalnih volitvah se v občini lahko oblikujejo
volilne enote, če šteje občinski svet 20 ali več članov.
Volilne enote za proporcionalne volitve se oblikujejo tako, da
se v vsaki volilni enoti voli enako število članov občinskega
sveta, vendar najmanj deset članov.
Če občina ni razdeljena na volilne enote, se za volilne enote
šteje območje občine.

ki se voli v volilni enoti, pa se znižuje na tri člane.

Glede na to, da bodo tako pri večinskih kot pri Pr°P°.'Cl™
nih volitvah volilne enote praviloma manjše, se predlag^
sprememba 52. in 54. člena zakona, ki določata
j,.
kandidaturam s podpisi volilcev. Po teh dveh doloC°°j£
potrebna podpora kandidaturam za člane občinskega
v posamezni volilni enoti s podpisi najmanj 30 vO y0A
imajo stalno prebivališče v volilni enoti, razen če ima ' j'
enota manj kot 500 prebivalcev, kjer zadostuje podP°L:
pisi najmanj 15 volilcev. Glede na to, da bodo volil"6 l
praviloma manjše, je zahteva po podpori kandidatura^'^.
r
pisi najmanj 30 volilcev previsoka in zadostuje P°dP°
?lVM
pisi najmanj 15 volilcev, ne glede na število Pre"
v volilni enoti.

52. člen

4
IT*"?' Jt
Kandidati politične stranke v posamezni volilni enoti0i ""jjAJ
imeti podporo s podpisi najmanj 30 volilcev, ki imaj ®. gj ltj
prebivališče v volifni enoti. Če je v volilni enoti manjv<K°(,r
prebivalcev, zadostuje podpora s podpisi najmanj 15 "
lic
54. člen

Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni3 j
enoti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanjaV
%[j§|
cev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Če im 5 -Jenota manj kot 500 prebivalcev, lahko določi kandidate
pisovanjem skupina najmanj 15 volilcev.
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llisf ,Jdlog zakona o SKUPNOSTI ŠTUDENTOV - EPA 339 - TRETJA
Ravnava
lne ,r9' sklePa Državnega zbora Republike Slovenije
1994 smo
Pravili 'kbesedilo
predlagatelji za tretjo obravnavo
predloga
KOna 0 SKUPNOSTI ŠTUDENTOV.
'0/tf
1II)'

Breda PEČAN, I. r.
Andrej LENARČIČ, I.
Jožef KOPŠE, I, r.
mag. Igor OMERZA, I. r.
Zoran MADON, I. r.
Žarko PREGELJ, I. r.
Miroslav MOZETIČ, I. r.

aft
sf'•^iSS^akona o skupnosti študentov
A\
P
w

I DOLOČB,

l.člen
i
rp* >
1
'PnostjU«?'aen
Pol°žaj, delovanje in dejavnost[ samoupravne
t,
K
%kanrn ■ t°v Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Štuganizacija Slovenije).
2. člen
tuden
®ntskn
Or
li ureja
9anizacijo Slovenije se združujejo študentje
Ja v
'a Ar,^h J^?eresov
Prašanj skupnega pomena in uresničevanja
'!jHteron
' solidarnega zadovoljevanja skupnih
de
avl Jan
ntski
i M'iad zdaev
zadev iz arzavne
državne prisiojnobii,
pristojnosti, ki bu
so dane
$ki n„or9anizaciji
Slovenije z javnim
pooblastilom.u
'G^I2ACUEPREDELITEV študentske
0
4
3. člen
l'fill/i«) Žli
k*
[nehajo s DriH^Ku..::?r9anizaciji Slovenije
se pravice pridobijo
ali
■»..
. . —»navisoko.v "i
J1dob'tvij0 ali izgubo statusa študenta i
® 'ce v
v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom.
'Ijanj p uder|tski organizaciji Slovenije pridobijo tudi
vs
' °ko^f|Ub-,'ke Slovenije, ki imajo status študenta na
zavodih,
mtska r9aniz
acija Slovenije je pravna oseba s pravih obve,° S,mi in
lni akt 6»
odgovornostmi, ki jih določata zakon in
^
študentske organizacije Slovenije.
j^ij^so^ oblike
povezovanja v Študentski organizaciji
entske
organizacije visokošolskih zavodov,
6 nt$ke o
2ovar,ja^^izacije 'ol<a'n'h skupnosti in interesne oblike
'jjjtotjko
^nti °r9an'zacijo visokošolskega zavoda sestavljajo
Posameznega visokošolskega zavoda.
UdUder|tskr>
t ®ntje s ° organizacijo lokalne skupnosti se združujejo
r
nim
«5,vskr'
bivališčem v lokalni skupnosti, ki izkažejo
adu
s temeljnim aktom.
k
e
3aZau°rda
9ani2acija univerze oz. samostojnega visokok.
ie pravna oseba.
w° Pravng1r9anizacije drugih visokošolskih zavodov so
CUi heH°febe s pravicami, obveznostmi in odgovor16
Slovenaoločajo zakon, temeljni akt Študentske organi•I® 'H temelini akt študentske oraanizaciie.
4. člen
0r

9anizacija Slovenije ima temeljni akt, s katerim
"ne
9
6
'r ^na#!Ce|? ^'udentske organizacije Slovenije,
'le,
a, po katerih Študentska organizacija Slovenije

- študentsko predstavniško telo, njegovo sestavo, način volitev in razrešitve njegovih članov ter mandatno dobo,
- predstavniška telesa, ki jih oblikujejo študentske organizacije lokalnih skupnosti in interesne oblike povezovanja študentov,
- organe, njihovo sestavo, način volitev oziroma imenovanja
in razrešitve članov organov ter mandatno dobo,
- pravice, dolžnosti in odgovornosti organov in članov organov Študentske organizacije Slovenije,
- način zagotavljanja javnosti dela Študentske organizacije
Slovenije in njenih organov,
- način ustanovitve in delovanje organizacij študentov na
visokošolskih zavodih ter v lokalnih skupnostih,
- položaj organizacijskih oblik v Študentski organizaciji Slovenije in način njihovega soodločanja pri sprejemanju odločitev študentskega predstavniškega telesa,
- naloge in dejavnosti, ki jih Študentska organizacija Slovenije opravlja in zastopanje v pravnem prometu,
- vire materialnih sredstev in način nadzora nad razpolaganjem s sredstvi,
- druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in
poslovanje Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijah oblik v skladu z zakonom ter njenimi cilji in načeli.
III. POOBLASTILA IN DEJAVNOSTI
5. člen
Študentska organizacija Slovenije, študentske organizacije
visokošolskih zavodov, študentske organizacije lokalnih
skupnosti ter interesne oblike povezovanja študentov
v skladu s temeljnim aktom:
1.) sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na področju kulture, športa, tehnične kulture
in drugih področij interesnega delovanja študentov, določenih z nacionalnim programom visokega šolstva in drugimi
nacionalnimi programi, ki se financirajo s sredstvi iz državnega proračuna ter drugih virov, razen, če ni z zakonom
določeno drugače;
L
2.) sprejema, organizira in izvaja programe, ki vplivajo na
socialno-ekonomski položaj študentov;
3.) zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik
združevanja študentov;
4.) zagotavlja sodelovanje študentov pri upravljanju lokalnih
zadev, ki jih občina, mestna občina ali širša samoupravna
lokalna skupnost ureja samostojno na področjih, ki vplivajo
na življenje in delo študentov;
5.) zagotavlja vpliv študentov pri sprejemanju zakonskih in
drugih predpisov, ki urejajo delo in življenje študentov;
6.) zagotavlja vpliv študentov pri upravljanju javnih zadev in
pri delu državnih organov,
7.) imenuje predstavnike študentov v organe in delovna telesa
mednarodnih organizacij in skupnosti, katerih članica je

v
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Republika Slovenija, v katerih sodelujejo predstavniki študentov;

organizacijo Slovenije pogodbo £ kater. se določi na'"
čunavanja sredstev iz prejšnjega oo.;ta/ka.

8.) opravlja druge z zakonom ali temeljnim aktom določene
naloge in dejavnosti.

Študentske organizacije, ki pridobivajo sredstva iz PjJ
drugega odstavka tega člena so dolžne zagotoviti sr ;
delovanje študentske organizacije drugih visokosois
dov, interesnih oblik povezovanja študentov in »»"a
organizacije lokalnih skupnosti, ki ne pridobivajo s1
drugega odstavka tega člena, v skladu s temeljni"

Študentska organizacija visokošolskega zavoda v skladu
z zakonom in statutom izvoli predstavnike študentov, ki sodelujejo pri delu in upravljanju visokošolskega zavoda.
6. člen
Občine in druge samoupravne lokalne skupnosti s svojimi akti
zagotovijo sodelovanje predstavnikov Študentske organizacije Slovenije, študentske organizacije visokošolskega
zavoda oziroma študentske organizacije lokalne skupnosti pri
obravnavi vseh zadev, ki se nanašajo na interese študentov
v lokalni skupnosti v skladu z zakonom.
7. člen
Državni organi zagotavljajo sodelovanje predstavnikov Študentske organizacije Slovenije pri obravnavi vseh zadev, ki
urejajo vprašanja ekonomske in socialne varnosti študentov
ter drugih področij, ki vplivajo na njihovo delo in življenje.
Način sodelovanja študentov iz prejšnjega odstavka uredijo
državni organi v svojih aktih.
Pred določanjem predlogov zakonov in drugih odločitev
s področij iz prvega odstavka tega člena, ki jih sprejemajo
pristojni državni organi in organi z javnimi pooblastili, morajo
o njih obvestiti Študentsko organizacijo Slovenije in obravnavati ter sprejeti stališča do prejetih mnenj in pobud. O sprejetih stališčih so dolžni obvestiti Študentsko organizacijo Slovenije.
8. člen
Študentska organizacija Slovenije, študentske organizacije
univerz, študentske organizacije samostojnih visokošolskih
zavodov in študentske organizacije lokalne skupnosti lahko
za dosego svojih v temeljnem aktu določenih ciljev organizirajo gospodarske ali druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki
urejajo opravljanje teh dejavnosti.
Študentska organizacija Slovenije, študentske organizacije
univerz, študentske organizacije samostojnih visokošolskih
zavodov in študentske organizacije lokalne skupnosti lahko
v okviru notranjih organizacijskih enot opravljajo dejavnosti,
določene s temeljnim aktom, če se opravljajo za potrebe
študentov in katerih cilj opravljanja ni pridobivanje dobička.
IV. FINANCIRANJE
9. člen
Sredstva za delovanje Študentske organizacije Slovenije pridobiva iz:
- republiškega proračuna in proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti
- proračunov organizacijskih oblik Študentske organizacije
Slovenije
- prispevkov študentov
- prihodkov od dejavnosti, ki jih opravlja za uresničevanje
nalog in ciljev
- prihodkov od lastnega premoženja
- dotacij, daril ter drugih virov
Študentska organizacija univerze oz. samostojnega visokošolskega zavoda oz. lokalne skupnosti pridobiva sredstva za
delovanje iz virov iz prejšnjega odstavka in iz koncesijskih
dajatev v višini 10% od prejemkov izplačanih za občasna in
začasna dela študentov, ki jo zaračunavajo organizacije za
posredovanja začasnih in občasnih del študentov v skladu
s predpisi na področju zaposlovanja. Način obračunavanja
koncesijske dajatve se določi s pogodbo o koncesiji.
Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih
in občasnih del za študente so dolžne skleniti s Studentsko
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S premoženjem Študentska organizacija Slovenijo
W
organizacijske oblike razpolagajo v skladu z naW
katerega je bilo pridobljeno.
10. člen
Finančno in materialno poslovanje in razpolaganj®
(
Ijenimi sredstvi poteka pod pogoji in na na .j.
z zakonom in akti Študentske organizacije Slovenij
Kontrola nad namensko porabo sredstev se opravljs"
s posebnimi predpisi.
11. člen
Visokošolski zavodi zagotovijo prostorske in drugef^.
uresničevanje nalog in dejavnosti študentske orga"
visokošolskem zavodu.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Študentska organizacija Slovenije iz prvega odsta^L
tega zakona je ustanovljena, ko predstavniki ^tu Mjšt
Ijeni na neposrednih in tajnih volitvah, v skladu z a* j,
skih organizacij, ki pred uveljavitvijo tega zakona0^*
Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru in sta j.
družbene organizacije vpisane v enotni register °ra*s|#
skupnosti, ki ga vodi Zavod Republike Slovenije z
z 2/3 (dvotretjinsko) večino sprejmejo temeljni aKtki ?'
Temeljni akt se sprejema po postopku in načinu,|Z j
hodno določijo z aktom predstavniki študentov L
odstavka in s katerim se uredi način sodelovanj* j,
organiziranih v občinah, na visokošolskih zavodi"
^
nih oblikah združevanja pri sestavljanju predlog3
akta.
13. člen
nS5*
Študentska organizacija Slovenije kot pravna .J(
Zveze skupnosti študentov Slovenije prevzame vse
(
vice in obveznosti, ki jih je imela pred zdiJ*1^'1 pri'
socialistične mladine Slovenije oziroma jih
v obdobju, koje delovala v okviru Zveze socialist'0
Slovenije in njenih organizacijskih oblik.
■
Premoženje nekdanje Zveze socialistične mlad1"
in njenih organizacijskih oblik ugotovi v sodelo-J
dentsko organizacijo Slovenije in z vsemi drugi"11 Lj1
do tega premoženja posebna komisija, ki jo ^10'
Republike Slovenije v roku enega meseca po PrlC
nosti tega zakona.
{QJ
Na podlagi ugotovljenega premoženja komisija P^jio1
log delitvene bilance, ki jo sprejme Vlada Repub" „a
v roku enega leta po pričetku veljavnosti tega za*
Drugi pravni nasledniki, fizične in pravne osetJf'n5*'
v lasti, razpolagajo ali upravljajo s premožen)® J
Zveze socialistične mladine Slovenije in njenin^cf
skih oblik, morajo v skladu s sprejeto delitveno bir
čiti v last premoženje upravičencem iz tega
enega meseca po sprejetju delitvene bilance.
14. člen
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Dra
Republike Slovenije
poročev

d/

OBRAZLOŽITEV
bor

* Republike Slovenije je na 19. redni seji dne 15. 4.
avnaval
V5 dru
zakona
o Skupnosti
študentov.
j 9'obravnavi predlog
so bili sprejeti
amandmaji
k 1., 2.,
3., 4., 5.,
in 13
anrima k®"prvotnemu 14. členu, - kičlenu.
Sprejet
je
bil tudi
je določal, da se besedilo

člena v celoti črta. Tako je prejšnji 15. člen postal sedanji 14.
člen. zbor Republike Slovenije je predlagatelju naložil, da
Državni
pripravi
predlog
za tretjo obravnavo.
Predlagatelj
je
v besedilo
vključilzakona
vse amandmaje,
sprejete v drugi
obravnavi.

P0rOčev
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Predlog zakona o DOLOČANJU PLAČ POSLOVODNIH DELAV CEV
V GOSPODARSKIH DRUŽBAH S PRETEŽNO DRUŽBENO LASTNINO
- EPA 470 - DRUGA IN TRETJA OBRAVNAVA
Predlagatelja zakona o določanju plač poslovodnih delavcev v gospodarskih družbah s pretežno družbeno lastnino
NEODVISNOST-Konfederacija novih sindikatov Slovenije
in dr. Jože PUČNIK, poslanec SDSS v Državnem zboru, sta
na skupni seji, 25. marca 1994, določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOLOČANJU PLAČ POSLOVODNIH DELAVCEV V GOSPODARSKIH DRUŽBAH
S PRETEŽNO DRUŽBENO LASTNINO,
ki ga pošiljata v drugo in tretjo obravnavo na podlagi
sklepa 18. seje Državnega zbora Republike Slovenije,
z dne 23. 3.1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.
Predlagatelja v skladu s 194. členom poslovnika Držav-

nega zbora predlagata Državnemu zboru združitev 2. i"
3. obravnave.
Predlog utemeljujeta z dejstvom, da bi zavlačevanje sp'e'
jetja tega zakona povzročilo nadaljevanje pravneg
nereda na področju delitve plače poslovodnih delavce*
Poleg tega pa sodimo, da je predlog zakona kratek i
enostaven in zato smatramo, da je združitev 2. in 3. obra
nave umestna.
Predlagatelja sta določila, da bodo kot njeni predstavni^
na sejah Državnega zbora in delovnih telesih pri predstav
tvi predloga zakona sodelovali:
- dr. Jože PUČNIK, poslanec Državnega zbora
- France TOMŠIČ, predsednik Neodvisnosti-KNSS
- Alenka OREL, podpredsednica Neodvisnosti-KNSS

PREDLAGATELJA:
NEODVISNOST-KNSS
Predsednik:
France TOMŠIČ, I. r.

Dr. Jože PUČNIK
Poslanec SDSS v DZ, I. r.

Predlog zakona o določanju plač poslovodnih delavcev v gospodarskih družbah
s pretežno družbeno lastnino
_
PLmax = PLpov x f1 x f2

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa javnost in nadzor najvišjih dovoljenih zneskov plač poslovodnih delavcev v pravnih osebah s področja
gospodarstva (področje dejavnosti od 1 do 11 Enotne klasifikacijske dejavnosti).
Za pravne osebe iz prejšnjega odstavka se štejejo podjetja,
banke in druge finančne organizacije, zavarovalne organizacije ter druge pravne osebe, ki imajo v nominalnem kapitalu
50% in več družbenega ali državnega kapitala, oziroma, ki
imajo v minimalnem kapitalu tudi kapital, katerega lastnik je
podjetje, ki posluje z družbenimi sredstvi.
II. JAVNOST PLAČ

2. člen

Podatki o plačah poslovodnih delavcev v pravni osebi so
dostopni upravnemu odboru, delavskemu svetu oz. svetu
delavcev in nadzornemu odboru, sindikalnim zaupnikom
v pravni osebi ter organom in organizacijam, ki so zadolženi
za spremljanje in izvajanje tega zakona.
III. DOLOČANJE NAJVIŠJIH DOVOLJENIH ZNESKOV PLAČ
3. člen
Plača poslovodnega delavca sestoji iz:
- osnovne plače,
- iz plače iz naslova uspešnosti poslovanja.
4. člen
Najvišja osnovna plača poslovodnih delavcev v pravni osebi
se določa z naslednjim obrazcem:
20

pri čemer je
PLmax - najvišja osnovna plača poslovodnih de'3
v pravni osebi.
. DfavH
PLpov - povprečna mesečna plača vseh zaposlenih
osebi v zadnjih treh mesecih, izračunana na podlagi op
nih delovnih ur.
<1 - faktor velikosti pravne osebe, ki znaša:
f1 = 3 ZA MAJHNO PRAVNO OSEBO.
,$
Za majhno pravno osebo velja tisti, ki izpolnjuje vsal
izmed naslednjih meril:
- da povprečno število zaposlenih ne presega 50;
- da so letni prihodki manjši od 200.000 SIT;
^
- da povprečna vrednost aktive na začetku in r>a
poslovnega leta ne presega 100.000.000 SIT.
f1 = 4 ZA SREDNJO PRAVNO OSEBO.
^
Za srednjo pravno osebo velja tista, ki je ni mogoče1 jjt
med majhne, izpolnjuje pa najmanj dve od naslednji'
- da povprečno število zaposlenih ne presega 250;
- da so letni prihodki manjši od 800.000.000 SIT;
^
- da povprečna vrednost aktive na začetku in na
poslovnega leta ne presega 400.000.000 SIT.
f1 = 5 ZA VELIKO PRAVNO OSEBO.
^
Za veliko se šteje pravna oseba, ki presega najmanj a
iz prejšnjega odstavka, v vsakem primeru pa se z
pravne osebe štejejo:
- banke;
- zavarovane pravne osebe iz 460. člena Zakona o g0^!"
skih družbah, ki so po 60. členu tega zakona dolžne Pr
konsolidirane letne izkaze.
^
f1 = 6 ZA PRAVNO OSEBO, KI ZAPOSLUJE TISOČ A1-1 V
DELAVCEV
infiaci,e
(Vsi denarni zneski se letno revalorizirajo s stopnjo
poročevalec. .4

fp
rr-^-ial<ior za uresničevanje tarifnega dela kolektivne
-EgagdbrTTfaktor znaša:

merilih, ki jih v naprej določi upravni odbor v soglasju s svetom delavcev.

k-,".?.'® ^ pravna oseba
K0|
ektivne poaodbe

IV. NADZOR

12 «
6 pravna
kolektlvn f)pogodbe

ne spoštuje določil tarifnega dela

6. člen
oseba

spoštuje določila tarifnega dela

5. člen
lači
nemu h "aslova uspešnosti poslovanja se lahko poslovodje? c avcu
izplača v denarni obliki ali v obliki delnic,
i2plaA? ali 3drugihc,0
vrednostnih
papirjev. Odločitev v obliki
Uposlenih""""
'0^ena s sklepom o stimuliranju vseh
p

p
'ača iz
uspešnosti poslovanja se izplača le v pri
Heru <-enaslova
višina čistega dobička presega 5% poslovnega
skladi
nern ^upoštevajoč povprečno stanje tega sklada v poslov

Nadzor nad plačami izvaja Služba družbenega knjigovodstva
na obrazcu PLmax, ki je sestavni del tega zakona.
V. KAZENSKE DOLOČBE
7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 SIT se za prekršek
tega zakona kaznuje pravna oseba in odgovorna oseba
z 200.000,00 SIT.
VI. KONČNE DOLOČBE
8. člen

p

lačia z
' ' "aslova uspešnosti se deli poslovodnim delavcem po

Ta zakon začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV
Vr z

'994 t " b°r Republike Slovenije je na 18. seji dne 23. 3.
plat J? P™' obravnavi sprejel predlog zakona o določanju
<etnoT'0vodnih delavcev v gospodarskih družbah s prePravi o,*beno
lastnino. Predlagatelja je zadolžil naj pri prilii(a jn J°9a zakona za drugo obravnavo upoštevata stae e
"ieom,mi. P državnega zbora, ter predloge in pripombe
"
delovnih teles.
ii raln?9atelia s,a Poučila vse predloge, pripombe in sklepe
zakoni z ter dopolnila in spremenila 4. in 5. člen predloga
'a/a n' P^ega branja. Na tej osnovi sta predlagatelja izdesiednje spremembe predloga zakona:
.H Venuu osta
v°dnih"^ i ia obrazec za določanje najvišje plače posloBl
ernan, elavcev nespremenjen, spremenijo pa se posamezni
" tega obrazca.

P r

° °čevalec, št. 17

Element PLpov se dopolni tako, da se kot osnova povprečne
podjetniške plače upošteva povprečje zadnjih treh mesecev.
Pri faktorju f1 predlagatelja dodajata definicije majhnih, srednjih in velikih podjetij kot jih določa Gospodarska Zbornica
Slovenije. Ob tem predlagatelja dodajata še novo vrednost
tega faktorja za podjetja, ki imajo tisoč in več zaposlenih.
Razlog za to so zahteve v razpravi, da je treba bolj stimulirati
menedžment velikih podjetij, ki se srečuje z večjimi poslovnimi težavami. Pri faktorju f2 se besedilo spremeni le toliko,
da je pomen obeh vrednosti tega faktorja bolj razumljiv.
V 5. členu se zadnji odstavek nadomesti z novim besedilom, ki
upošteva sklep Državnega zbora.
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Predlog zakona o LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU IGRALNIC - EPA (n
'si
500 - DRUGA OBRAVNAVA
—Iiii
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 19. aprila 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU IGRALNIC,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč
in sklepov 18. seje Državnega zbora z dne 23/3-1994 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za sejo v aprilu 1994.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. i" 2®'
člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloven'l
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Drža"'
nega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
.
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose i
razvoj,
..
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
nance,
- mag. Tone ROP, državni sekretar v Ministrstvu za e*0'
nomske odnose in razvoj.

Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju igralnic
1.člen
Ta zakon ureja lastninsko preoblikovanje pravnih oseb, ki kot
svojo dejavnost prirejajo posebne igre na srečo (v nadaljevanju: igralnica).
Izločitev
2. člen
(1) Pravna oseba, ki s prirejanjem posebnih iger na srečo
ustvarja le manjši del svojih prihodkov, lahko po izdelavi
otvoritvene bilance v skladu z zakonom o začasni prepovedi
lastninskega preoblikovanja podjetij, ki prirejajo igre na
srečo, ustanovi novo igralnico v katero vloži sredstva, ki jih
uporablja za prirejanje iger na srečo in izbriše dejavnost
prirejanja posebnih iger na srečo iz sodnega registra, s čimer
izgubi lastnost igralnice.
(2) Vse delnice novoustanovljene igralnice se razdelijo osebam in v razmerju iz drugega odstavka 3. člena tega zakona.
(3) Preoblikovanje iz prvega odstavka tega člena se lahko
izvede po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije, ki
se izda na podlagi mnenja Agencije za prestrukturiranje in
privatizacijo.
(4) Pravna oseba, ki ima med viri sredstev v bilanci stanja
družbeni kapital in izgubi lastnost igralnice po postopku iz
prvega odstavka tega člena, se lastinsko preoblikuje v skladu
z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Način preoblikovanja
3. člen
(1) igralnica se preoblikuje v delniško družbo, katere osnovni
kapital je razdeljen na navadne imenske delnice.
(2) Delnice, izdane za tiste del kapitala igralnice, ki je bodisi
družbeni kapital bodisi kapitalski vložek oseb, ki po zakonu
ne smejo biti delničarji igralnici, se razdelijo:
- 50% delnic v lasti Republike Slovenije,
- 20% delnic v lasti občine, na območju katere ima igralnica

seaez,
- 15% delnic v last Kapitalskega sklada
invalidskega zavarovanja
3
- 15% delnic v last Slovenskega odškodninskega sklad
Izplačilo deležev
4. člen
(1) Oseba, ki po zakonu ne sme biti delničar igralnice, P'nfidC"^
s preoblikovanjem igralnice v skladu s 3. členom tega za t
denarno terjatev do igralnice v višini knjigovodske vre"
njenega deleža v kapitalu igralnice.
(2) Igralnica mora za odplačilo obveznosti iz prvega
tega člena vsako leto nameniti vsaj tretjino dobička,
ijenega v zaključnem računu za preteklo leto.
(3) Knjigovodska vrednost iz prvega odstavka tega
vrednost, ugotovljena v otvoritveni bilanci na podlag01z®.« ti
o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja P ]m.c
prirejajo igre na srečo, revaloriziran z indeksom rasti a<
prodajnih cen v Republiki Sloveniji za obdobje od 31do dneva preoblikovanja.
(4) Neodplačani det obveznosti igralnice iz prvega
tega člena se vsak mesec revalorizira z indeksom rast'^
^
drobno v Republiki Slovenije in se obrestuje po 8%jzpif
obrestni meri od dneva nastanka obveznosti do dneva
čila.
Prehodna in končna določba
5. člen

nlft
S preoblikovanjem igralnic po tem zakonu se zanje Pr®ai|J
uporabljati zakon o prepovedi lastinskega preob"
podjetij, ki prirejajo igre na srečo.

6. člen

Ii5|(

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne'"
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
M
- podjetja, katerim prirejanje posebnih iger na srečo
P„
Predlog zakona o igrah na srečo, ki je še v postopku sprejere
stavlja obrobno dejavnost, bodo lahko del svojega P ,.no''
manja, predvideva omejitev kroga možnih delničarjev igralnic
nja, ki ga uporablja za to dejavnost, prenesla v novousjj •>
na republiko, lokalno skupnost in sklade, ustanovljene na
Ijene igralnice in izbrisala dejavnost iger na srečo iz so
podlagi posebnih zakonov.
registra podjetij (izredni način preoblikovanja):
Predlagana načina preoblikovanja sta dva:
- ostale igralnice pa se bodo lastninile tako. da se bo
22

poročevalec,

m
^Ritala, ki je družbeni kapital ali pa pripada osehičarti S r z zakonom o igrah na srečo ne smejo biti
lsisvJ '9 alnic, razdelil med osebe, naštete v drugem
—Iififi
tinpre bf-lena Predlaganega besedila tega zakona (redni

ročne terjatve, ki se bodo v naslednjih letih izplačale iz
dobička igralnic. Za izpolnitev teh obveznosti bodo morale
igralnice vsako leto nameniti vsaj tretjino dobička, ugotovljenega po zaključnem računu za preteklo leto.

'Mnem
se uuuu
bodo uocruaui,
osebam, r\i
ki no
ne
iure/o
Kjf načinu preoblikovanja
^i*?uuiir\uvaiija oc
is
Pornn de,niterji igralnic, njihovi, v postopku revizije
ugotovljeni kapitalski deleži, spremenili v dolgo-

Višina terjatve predstavlja revalorizirano vrednost deleža,
ugotovljenega v otvoritveni bilanci in se obrestuje po letni
obrestni meri R+8% od dneva preoblikovanja igralnice do
dneva plačila.
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Predlog zakona o LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE
SLOVENIJE - EPA 626 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 19. aprila 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE SLOVENIJE,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališča
in sklepom 18. seje Državnega zbora z dne 23/3-1994 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za sejo v mesecu aprilu 1994.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. 'J jf
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slo^
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah u
nega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske oi
razvoj,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu
nance,
|
- mag. Tone ROP, državni sekretar v Ministrstvu za
nomske odnose in razvoj.

Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
Način preoblikovanja
1. člen
(1) Loterija Slovenije se preoblikuje v delniško družbo, katere
osnovni kapital je razdeljen na navadne imenske delnice.
(2) Delnice iz prejšnjega odstavka se razdelijo:
- 20% delnic v last Slovenskega odškodninskega sklada,
- 20% delnic v last Kapitalskega sklada pokojninskega in
Invalidskega zavarovanja,

- 6% delnic v last Fondacije za financiranje špo^j;
zacij v Republiki Sloveniji, ustanovljene na
nega zakona.
Prehodna določba
2. člen
1
Do ustanovitve Fondacije za financiranje invalidski h# '
nitarnih organizacij ter Fondacije za financiranj«
organizacij v Republiki Sloveniji se pravice iz d®1J
njenih razdelitvi tema fondacijama, ne morejo uve'1

Končna določba
3. člen

- 20% delnic v last Republike Slovenije za razvoj;
- 34% delnic v last Fondacije za financiranje dejavnosti
Invalidskih in humanitarnih organizacij, ustanovljene na podlagi posebnega zakona in

1

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad"
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Loterija Slovenije se bo lastninila tako, da se bo njen družbeni
kapital razdelil med osebe, naštete v drugem odstavku 1.
člana predlaganega besedila tega zakona. Loterija Slovenije
bo s preoblikovanjem postala delniška družba, katere delnice
se bodo razdelile:
- 20% delnic Slovenskemu odškodninskemu skladu,

- 20% delnic Kapitalskemu skladu pokojninskega
skega zavarovanja,
- 20% delnic Skladu Republike Slovenije za raZV?Lrff
- 34% delnic Fondaciji za financiranje dejavnosti1
in humanitarnih organizacij in
- 6% delnic Fondaciji za financiranje dejavni
organizacij v Republiki Sloveniji

Predlog zakona o RAČUNSKEM SODIŠČU - EPA 480 - DRUGA
^RAVNAVA
in .

Republike Slovenije je na 79. seji dne 21. aprila 1994
ločila besedilo:

D di*

~ PREDLOGA zakona o računskem sodišču,
iose'

n
p
amo v
ir!šk'i
°š''iseje
drugo obravnavo
na podlagi
stališč
sklepov 18.
Državnega
zbora Republike
Slovenije
ne
,h„ r 22/2-1994 in 187. člena poslovnika Družbenega
a Republike Slovenije.

za

arn^'L
'8 Vlada
Republike
Slovenije
določilasodišču,
besedilo
andmaiev
k predlogu
zakona
o računskem
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 Repbulike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance.

Predi og zakona o računskem sodišču
'SpL0ŠNE določbe
lif

blike in državni zbor o izteku mandata člana računskega
sodišča najkasneje 6 mesecev pred iztekom mandata.

1. člen
nari Or 30 avn m
i*ka*0/o u na* i ' ' financami in revizijo računovodskih
sodijo L,
. Področju javnih financ se ustanovi računsko
"ega Pro'<0, najviši organ nadzora državnih računov, držav'ačuna in celotne javne porabe.
2. člen
n v

0 sodišče e v
° Sarnn^
i razmerju
drugih državnih orgaostojen in neodvisen
državnidoorgan.
) Delo rafac
unskega sodišča je javno v skladu s tem zakonom.

Sede}

3. člen
Nunskega sodišča je v Ljubljani.

4. člen
Svi;ojo a
in ^panizacijo in delo ureja računsko sodišče s poslovni4
škimi splošnimi akti.
ESt

AVA RAČUNSKEGA SODIŠČA

.

5. člen
s
Sačunsi,
ko sodišče ima sedem članov.
'' Čiane j
°bo devet'h r*aVn' Zb°r 03 pred'°9 Predsednika republike
3
' ) pr0d
sod^'i'^3, names,nika predsednika in člane računveeino -J* 'a izvoli državni zbor, s tajnim glasovanjem,
giasov vseh poslancev.
!) Zg {u Se atlko
.'J^a nain? '
imenuje državljan Republike Slovenije,
n visokošolsko
«,lr|
'na ekonom
izobrazbo, najmanj 15 let delovSl ^h letil!
skem alinipravnem
in kdor
SOJetih
er)
Pred
imenovanjem
bil član področju
Vlade Republike
ije.
Naj
v
Poohi 3 !re,
iina članov računskega sodišča mora imeti
čeni
revizor.
Uns <e a

^Ilh 'nAw ' 9 sodišča organizirajo in vodijo delo posaHuaročij.
' tednik,: računskega sodišča obvesti predsednika repu-

6. člen
(1) Izbiro možnih kandidatov za člane računskega sodišča
opravi predsednik republike po objavljenem javnem pozivu za
zbiranje predlogov.
(2) Predsednik republike določi kandidate za člane računskega sodišča na osnovi obrazloženih predlogov, ki jim je
predloženo pisno sogalsje kandidatov.
7. člen
(1) Predsednik računskega sodišča vodi poslovanje računskega sodišča in organizira njegovo delo.
(2) Predsednik računskega sodišča zastopa računsko sodišče.
8. člen
(1) člani računskega sodišča podajo po imenovanju pred
državnim zborom uradno zaprisego, ki se glasi:
»Prisegam, da bom opravljal svoje naloge na podlagi ustave
in zakona, da bom opravljal svoje delo pošteno, vestno in
nepristransko.«
(2) Najkasneje v 3 mesecih po zaprisegi mora član računskega
sodišča pričeti z opravljanjem svoje funkcije.
9. člen
(1) Po plači in drugih prejemkih je predsednik računskega
sodišča izenačen s predsednikom ustavnega sodišča.
(2) Po plači in drugih prejemkih so člani računskega sodišča
izenačeni s sodniki ustavnega sodišča.
(3) Za druge pravice predsednika in članov računskega
sodišča se uporabljajo določbe zakona, ki ureja te pravice za
funkcionarje v državnih organih.
10. člen
(1) Za pravice vodij služb računskega sodišča in svetovalcev
Računskega sodišča do plače, nadomestil ter drugih osebnih
prejemkov in povračil ter o drugih pravicah se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja to področje za državne organe.

roče
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(2) Za pravice drugih delavcev računskega sodišča do plače in
do nadmestil ter drugih osebnih prejemkov in povračil ter za
druge pravice se uporabljajo določbe zakona, ki ureja te
pravice za delavce v državnih organih.
11.člen
Člani računskega sodišča ob imenovanju predložijo pisno
izjavo državnemu zboru o svojih premoženjskih razmerah
v skladu z zakonom o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.
12. člen
(1) Funkcija člana računskega sodišča ni združljiva:
- s funkcijami v državnih organih, v organih lokalnih skupnosti in v organih političnih strank in sindikatov;
- s članstvom v organih vodenja in nadzora gospodarskih
družb, služb, skladov, zavodov in zadrug;
- s sodelovanjem pri delu državnih organov in organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil;
- z opravljanjem kateregakoli poklica in pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije.
(2) Nezdružljivost funkcije iz prvega odstavka tega člena ugotavlja državni zbor.
13. člen
(1) Član računskega sodišča je predčasno razrešen samo, če
to sam zahteva, če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo
odvzema prostosti ali zaradi trajne izgube delovne zmožnosti
za opravljanje svoje funkcije ali če ne izpolnjuje več pogojev
za člana računskega sodišča ali če ne ravna v skladu s tem
zakonom in z uradno zaprisego.
(2) Član računskega sodišča je predčasno razrešen, če
državni zbor ugotovi nastop enega od razlogov iz prvega
odstavka tega člena in na tej podlagi odloči o predčasni
razrešitvi. S tem dnem članu računskega sodišča tudi preneha mandat.
14. člen
(1) V primeru predčasne razrešitve ali smrti člana računskega
sodišča mora predsednik republike najkasneje v 30 dneh
predlagati novega kandidata za člana računskega sodišča.
(2) Državni zbor mora imenovati novega člana računskega
sodišča najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga iz prejšnjega odstavka.
15. člen
Člani računskega sodišča ne smejo biti med seboj v krvnem
sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti
pa do četrtega kolena, ali biti med seboj v zakonu ali v svaštvu
do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
prenehala.
16. člen
(1) Sredstva za delo računskega sodišča določi državni zbor
na predlog računskega sodišča in so sestavni del proračuna
Republike Slovenije.
(2) O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka odloča računsko
sodišče.
III. PRISTOJNOSTI RAČUNSKEGA SODIŠČA
17. člen
(1) Računsko sodišče opravlja nadzor nad poslovanjem:
- pravnih oseb javnega prava,
- oseb civilnega prava, ki prejemajo sredstva iz državnega
proračuna
26

- ostalih oseb civilnega prava, ki prejemajo sredstva iz P
čunov ali drugih virov javnih financ.
(2) Računsko sodišče lahko preverja tudi druge pravne nseb*
o
v katerih je država udeležena, oziroma je delni lastnik
(3) Računsko sodišče lahko preveri tudi poslovanje vset1i!j
gih oseb, ki vstopajo v poslovna razmerja z osebami, (
nadzoruje na podlagi tega zakona in to za del poslova"!
se nanaša na sredstva iz javnih financ.
18. člen
(1) Računsko sodišče opravlja:
n0jr
- nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospo"3
učinkovito rabo sredstev javnih financ;
, va„ji
- nadzor nad zakonitostjo posamičnih aktov o izvrše
proračunov in finančnih načrtov;
.^
- predhodno revidiranje in revidiranje računovodskih|Z
proračunov in drugih uporabnikov javnih financ;
- nadzor nad pobiranjem javnih dajatev;
- svetovanje javni upravi,
- druge naloge, določene z drugimi zakoni.
(2) Računsko sodišče sodeluje pri oblikovanju načina ra^
vodskega izkazovanja in poročanja ter pri oblikovanju
dardov storitev javnega sektorja.
(3) Zaradi nadzora nad poslovanjem morajo osebe iz
odstavka 17. člena tega zakona vsako leto predložil' .j
skemu sodišču finančne načrte ter druge akte, ki j'«1
računsko sodišče in letna poročila o poslovanju.
(4) Revidiranje se obvezno opravlja enkrat letno za
proračun, za sklade, ki jih je ustanovila Republika Slo ijj,
ter za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovance ^
nije, Republiški zavod za zaposlovanje Slovenije in
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Revidiranje se rn°'!'00^ni
viti pred obravnavo na, z zakoni ali z drugimi akti, do'
organih.
(5) Računsko sodišče opravlja nadzor na posojilnim'
Banke Slovenije do državnega proračuna ter tudi druge r
ki jih v skladu z zakonom opravlja za Republiko Slovei"
revid1
(6)Računsko sodišče lahko opravi nadzor oziroma
računovodske izkaze tudi na zahtevo državnega zbora,3
in pristojnih ministrstev ter organov lokalne samoup'
(7) Revidiranje računovodskih izkazov pri drugih na',dz<
njih iz 17. člena se opravlja v skladu z letnim pf°
Računskega sodišča ter v skladu z odločitvami predse
računskega sodišča o pogostosti nadzora.
IV. POSTOPKI IN NAČINI DELA
19. člen
(1) Računsko sodišče vodi postopek nadzora in revidir3^!
tem zakonu in drugih predpisih, ki urejajo področje
financ.
icf
(2) Stranka v postopku je uporabnik sredstev javnih finan
nadaljnjem besedilu: revidirana oseba).
20. člen
(1) Računsko sodišče odloča v postopku nadzora in
nja na prvi in drugi stopnji.

reV idi*
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(2) V postopku nadzora in revidiranja na prvi stopnji o
senat treh članov računskega sodišča.
(3) V postopku na drugi stopnji odloča senat petih
ga vodi predsednik računskega sodišča.
9
poročevalec,4i.'

21. člen
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»ob ravnavo°dno
poročilo.
Predhodno
predloži
in pripombe
revidirani
osebi inporočilo
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28. člen
(1) Računsko sodišče lahko za opravljanje posameznih strokovnih opravil imenuje tudi neodvisne strkovnjake in izvedence za posamezna področja.
(2) Neodvisni strokovnjaki in izvedenci so v zvezi z opravljenjem nalog iz prejšnjega odstavka dolžni zapriseči, da bodo
trajno varovali vse informacije in vsa spoznanja ki so državne,
uradne, poslovne, industrijske in vojaške skrivnosti, v skladu
z zakonom in z akti, ki jih izda predsednik računskega sodišča.
29. člen

n
jif katerega'i ninadopusten
.dru9' stoPupravni
i' sprejme
spor.dokončno poročilo, zoper

22. člen
jI) Raču nsko sodišče revidira računovodske izkaze oseb iz 4.
n^stavki
aćrtih<a 18' člena tak°. da zanje izda mnenje o finančnih
stem , ^slovanja in o letnih poročilih o poslovanju, v skladu
zakonom.
(2) £
zd
ruc'lma oset3a že revidirane računovodske izkaze v skladu
podu9zakonom, lahko računsko sodišče izda mnenje že na
9' mnenja iz revidiranega računskega izkaza.
lafeto sodišče lahko zahteva dodatna pojasnila in tudi
anko preveri potrebne podatke in informacije.
vseb^phodno P°r°čilo, poročilo in dokončno poročilo lahko
sprid mnenje brez pridržkov (pozitivno mnenje), mnenje
2l
°žitvr
' negativno mnenje o predmetu revidiranja z obralog Dri'° m
nenja
s pridržkom in negativnega mnenja ter predročil
skup P?.
revidirani osebi, državnemu zboru in lokalni
s
til Za ?el|' glede ukrepov za odpravo nepravilnosti in priporo° državnih organov in drugih oseb.

(1) Računsko sodišče lahko:
- zahteva takoj vsa obvestila, ki se mu zdijo potrebna;
- zahteva, da se mu pošljejo vse knjigovodske listine in drugi
dokumenti (pisma, pogodbe);
- opravi pregled knjigovodskih listin in drugih dokumentov,
ki so v zvezi s poslovanjem;
- opravi ostala preverjanja ob prisotnosti pooblaščene
osebe.
(2) Delavci računskega sodišča imajo pravico vstopiti in pregledati prostore, objekte ter naprave pri osebah, ki jih nadzorujejo vse v skladu varovanjem skrivnosti iz 25. člena tega
zakona in ne glede na to, da ne podajajo uradno zaprisego iz
8. člena tega zakona. Podrobnejša določila o navzočnosti pri
pregledu, načinu pregleda in zapisniku o opravljenem pregledu se določijo s poslovnikom.
(3) Pri opravljanju pregleda lahko pooblaščeni delavec za
največ 8 dni odvzame dokumentacijo če meni, da obstaja sum
prekrška ali kaznivega dejanja; o tem odvzemu izda potrdilo.

30. člen
23. člen
ravo
Pređpi^PI2da
dejanj, ki
PostoDl!
računsko

so v nasprotju z zakonom in drugimi
sodišče nalog za odpravo že med
°m nadzora in revidiranja.

8 dneh.
0r nalog lahko revidirana oseba vloži ugovor v
'' 0Ug°Per
u odloča senat iz 3. odstavka 21. člena tega zakona.
(3) foa,
°9 mora revidirana oseba izvršiti v roku 15 dni.

(1) Če je računsko sodišče ugotovilo hujše nepravilnosti,
škode ali zlorabe lahko predlaga, da morajo osebe iz prvega
odstavka 17. člena takoj razrešiti dolžnosti odgovorne osebe
in računovodje.
(2) Ugovor odgovorne osebe in računovdje zoper zahtevo
računskega sodišča ne zadrži izvršitve.
31. člen

24. člen
ner

n
Nunskega sodišča predloži poročilo o opravljenemu n?2n?ru državnemu zboru, predsedniku vlade in pristojistrstvu ali pristojni lokalni skupnosti.
25. člen
^ačun«;!..
"radno POi|sodišče mora pri svojem delu varovati državne,
v
anih ln
ovne, industrijske in vojaške skrivnosti nadzororevidiranih oseb.
26. člen
Če
a|a
9ospodars "temeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje,
°Va(jb0 ki prestopek ali prekršek, vloži računsko sodišče
oziroma predlog pred pristojnim organom.
27. člen
Cl;
ateri-^nskega sodišča ne smejo odločati o zadevi, pri
'lani 0r 2 revidirano osebo, njenimi zakonitimi zastopniki ali
s Ve
anov
' iih ®zvezah
upravljanja
odgovornimi
iz 15. členaali
tega
zakona. osebami v sorodP0r
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Računsko sodišče predloži najmanj enkrat letno državnemu
zboru poročilo o svojem delu.

V. KAZENSKA DOLOČBA
32. člen
Odgovorna oseba pravne osebe iz 17. člena tega zakona se
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev:
- če ne predloži računskemu sodišču finančnih načrtov in
letnih poročil o poslovanju (tretji odstavek 18. člen);
- če ne izvede naloga za odpravo dejanj, ki so v nasprotju
z zakoni in drugimi predpisi (23. člen);
- če ne pošlje takoj vseh obvestil, knjigovodskih listin in
drugih dokumentov (29. člen);
- če nasprotuje pregledu knjigovodskih listin in drugih dokumentov in ostalih preverjanj, kadar računsko sodišče to zahteva (29. člen);
- če ne dovolijo vstopiti in pregledati prostore, objekte ter
naprave oziroma odvezti dokumentacijo (29. člen);
- če na zahtevo računskega sodišča ne razreši dolžnosti
odgovorne osebe in računovodja (1. odstavek 30. člena).
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VI. PREHODNE DOLOČBE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Računsko sodišče pripravi poslovnik najkasneje v 1 mesecu
po pričetku dela.
34. člen
(1) Nedokončane zadeve v postopkih revizije lastninskega
preoblikovanja, ki jih je Služba družbenega knjigovodstva
v Republiki Sloveniji začela na podlagi sklepov po zakonu
o lastninskem preoblikovanju podjetij, dokonča računsko sodišče.
(2) Delavci, ki so na dan pričetka uporabe tega zakona
v delovnem razmerju v Agenciji za plačilni promet, nadziranje
in informiranje ter opravljajo dela in naloge revizij lastninskega preoblikovanja podjetij se začasno razporedijo na delo
v računsko sodišče.

(3) Delavci iz prejšnjega odstavka sklenejo v rai^unL<
sodišču delovno razmerje za določen čas za dokone0 ^
nalog revizij lastninskega preoblikovanja podjetij, de'
.
razmerje v Agenciji za plačilni promet, nadziranje in in,°
ranje oziroma organizacijah, ki bodo prevzele naloge^
cije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Pa
miruje.
(4) Računsko sodišče in Agencija za plačilni promet, nadzjjj
nje in informiranje skleneta medsebojni dogovor, v kate
določita delavce iz drugega odstavka tega člena.
(5) Revizije lastninskega preoblikovanja se dokončal0 f1
postopkih in na način, kot so bile začete.
35. člen
Ta zakon začne veljati 1.1. 1995.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji, dne 22. 2. 1994
opravil prvo obravnavo predloga zakona o računskem
sodišču. Državni zbor je predlagatelju naložil pripravo predloga zakona za drugo obravnavo v skladu s stališči in sklepi,
ki jih je sprejel ter predlagal v proučitev in smiselno upoštevanje pripombe in predloge Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve, Službe družbenega knjigovodstva in Državnega sveta Republike Slovenije.
Predlagatelj je zato pripravil predlog zakona za drugo obravnavo, v katerem je upošteval večino stališč in sklepov. Besedilo predloga zakona je spremenjeno oziroma dopolnjeno
z naslednjim:
V 1. odstavku 5. člena je število članov računskega sodišča
zmanjšano na sedem, torej poleg predsednika in namestnika
sestavlja računsko sodišče še pet članov.
3. odstavek 5. člena predvideva neposredne volitve predsednika, njegovega namestnika in članov računskega sodišča, ki
jih izvoli Državni zbor, s tajnim glasovanjem, z večino glasov
vseh poslancev.
4. odstavek 5. člena je razširjen z določilom, da se za člana
računskega sodišča lahko imenuje družavljan, ki v štirih letih
pred imenovanjem ni bil član Vlade Republike Slovenije.
V 1. odstavku 6. člena niso več naštete inštitucije, ki so
povabljene k predlaganju možnih kandidatov za člane računskega sodišča.
9. člen izenačuje predsednika računskega sodišča po plači in
drugih prejemkih s predsednikom ustavnega sodišča, člane
računskega sodišča pa s sodniki ustavnega sodišča.
V 4. alinei 12. člena je črtano določilo, da je funkcija člana
računskega sodišča združeljiva z dejavnostjo univerzitetnega
učitelja.
1. odstavku 13. člena je dodana določba, da je razlog za
predčasno razrešitev člana računskega sodišča tudi, če ne
ravna v skladu s tem zakonom in z uradno zaprisego.
V 13. členu je črtana beseda lahko.
16. člena je natančneje določen tako, da sredstva za delo
računskega sodišča določi državni zbor na predlog računskega sodišča in so sestavni del proračuna Republike Slovenije.
2. odstavek 18. člena je dopolnjen tako, da predvideva, da
računsko sodišče sodeluje pri oblikovaju načina računovdskega izkazovanja in poročanja ter pri oblikovanju standardov
storitev javnega sektorja.
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trehf;
V 3. odstavku 18. člena je v besedilu dodano, kaj je P° ^
predložiti vsako leto: finančne načrte ter druge akte,
določi računsko sodišče in letna poročila o posloval •
5. odstavek 18. člena natančno opredeljuje vsebino reviji1'
Banki Slovenije.
na
V 3. odstavku 20. člena je določba, da člani senata " f,
stopnji ne smejo biti udeleženi v postopku na pMs ^
brisana, ker je zmanjšano število članov računskega
*j|jjn
1. odstavek 21. člena je dopolnjen tako, da se reuy
*'0is<"
oseba o predhodnem poročilu pisno izjasni, če se z
tami ne strinja.
2. odstavek 29. člena je dopolnjen z določilom, ea
^l
delavci računskega sodišča pravico vstopiti in preg< ,V
store, objekte ter naprave pri osebah, ki jih nadzoru/ei
v skladu varovanjem skrivnosti iz 25. člena tega za^j ni rf
glede nato, da ne podajo uradno zaprisego iz 8. cie'
^
zakona ter tudi to, da bodo podrobnejša določila o naa m/
sti pri pregledu, načinu pregleda in zapisniku o op'
pregledu se določena s poslovnikom.
3. odstavek 29. člena je dodan tako, da pri opravljanja
gleda lahko pooblaščeni delavec za največ 8 dni oo ^
dokumentacijo če meni, da obstaja sum prekrška a>
vega dejanja.
pol«
V 2. odstavku 33. člena je predstavljen rok za pripravo
nika na 1 mesec.
stop*1
34. člen podrobneje določa dokončanje že začetih P°:
revizije lastninskega preoblikovanja podjetij.
lil/
35. člen je popravljen tako, da je določen rok za ^
zakona s 1. 1. 1995.
i/
Predlog zakona vsebuje tudi nekatere redakcijske izboV
besedila posameznih določb.
i ,/
Pripombe, ki jih predlagatelj ni upošteval oziroma mi up'
val v celoti.
dei
1) Pri ponovnem preverjanju smiselnosti 3. odstavka
i/
je predlagatelj zagotovil, da je le-ta potreben, ker
sre/e '
omogočen celovit nazdor oziroma revizija vseh
nih financ. Predlagatelj meni, da določbe drugega 0
tega člena zajemajo vse pravne osebe, kjer je država
določbe tretjega člena pa tudi vse ostale, ki prejemal
iz javnih financ. (Pripomba državnega zbora Repubh*
nije)
poročevalk

Št

9v
U
o/ne/jte 1?9let
zakona ni upoštevana maksimalna starostna
driavn a Z 0ra
' ^er n'so Predvidene starostne omejitve članov
—bi
^ - (Pripomba državnega sveta Republike Slo-

nije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Republiški zavod za zaposlovanje, ki se obvezno revidirajo vsako leto.

(ieo,
miroma kriterije za pridobitev statusa pooblaščev
v aktih /ca
računskem sodišču bo potrebno opredeliti
piši strni! ,s^e9a sodišča tako, da se bodo upoštevali predzakonska
(Pripomh3
določila o delavcih v državni upravi.
ne
dtfai/no
Sekretariata
za Slovenije)
zakonodajo in pravne zadeve
9a zbora
Republike

Menimo, da je na ta način v celoti zagotovljena neodvisnost
računskega sodišča. Obvezno letno revidiranje za proračun je
nujno glede na to, da ta zaključni račun sprejme državni zbor
in torej potrebuje poročilo računskega sodišča o primernosti
predloženega zaključnega računa. Revidiranje ostalih inštitucij je po našem mnenju prav tako nujno, saj gre za osebe
javnega prava, ki razpolagajo s približno enakim obsegom
sredstev kot je državni proračun. (Pripombe Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije)

4) P
blaife revda imajo vsi člani računskega sodišča naziv poora(Uns," '*or ni sprejemljiv, ker mora pooblaščeni revizor
sektoriT?? sodišča imeti dodatna znanja za revizijo javnega
Wđeng y Predlogu organizacije računskega sodišča je predla PoSo lma vsak ćlan računskega sodišča, ki je odgovoren
6 0
blašien™reviz
*? Področje tudi svojega namestnika, ki je poodoi0(e '
or za javni sektor. V predlogu zakona pa je tudi
a m
"'«0» /uns
ora že ob ustanovitvi imeti najmanj tretjina
lakonu revidlran
kega usodišča naziv pooblaščeni revizor po
Sloveniji
i - (Pripombe državnega sveta Republike

9) Uporaba mnenja drugega revizorja. Predlagatelj meni, da
določba 22. člena zakona ni v nasprotju s 94. standardom
INTOSAI, ker slednji ne napotuje na obveznost že revidiranih
poročil. Uporaba poročil revizorjev izven računskega sodišča
je primerna in v skladu s standardi, ki jih bo lahko računsko
sodišče, tak kot vse druge standarde, podrobneje upoštevalo
v svojem poslovniku oziroma v navodilih predsednika računskega sodišča (Pripomba Službe družbenega knjigovodstva
Republike Slovenije)

*varof!!,09 za razširitev prisege članov računskega sodišča
Podrohne ern skrivnosti predlagatelj ni upošteval, ker takšne
v Ust" določbe običajno prisege ne vsebujejo, npr.
Slovenije za predsednika republike in
c"""'sfer Vsell
°T)bf? w
>ovana pa je v samem predlogu zakona. (Priurzavnega sveta Republike Slovenije)
«)0,
ev razl
^"iem H'*
ogov za predčasno razrešitvijo z neizpolnje- s iUn Pr!se9e in nezdružljivost:
s
lam v
" "i v n' - državnih organih, v organih lokalnih skupno- s član,an'h PoHUčnih strank in sindikatov;
liftom v organih vodenja in nadzora gospodarskih
~ s sofo, anjem
' skladov,
zavodov in zadrug;
Hh skun
Pr' c'e'u državnih organov in organov lokal- z o^osu
ter nosilcev javnih pooblastil;
s
>i, ki ®vllanjem kateregakoli poklica in pridobitne dejavnon
i*v lajata Žal<onu
' združljiva z opravljanjem javne funkcije;
v
sklafa ,em
določilu
zadnje alinee 13. člena - če ne ravna
za
blike si0y
k°nom. (Pripombe državnega sveta RepuV

ni določb, ki bi napotila na obvezno uporabo
%kih J'andardov. Mednarodna organizacija vrhovnih revii r?avr}ih inštitucij (INTOSAI) je nameč v spremni
S|
®idardii^ rev,zijskih standardov navedla: »Ker INTOSAI
SBn
*om
obvezne uporabe, odražajo najboljše, s koneŽene ured
lr^nad°i
itve med članicami INTOSAI. Vsaka
,er
avna
oga
revizijska inštitucija mora sama presoditi do
93 so
standardi združljivi z možnostjo njiho? 'Bvfe/i' t'ta'" (^'r: iNTOSAl standardi, ki jih je izdal Komite
3 prit standarde Mednarodne organizacije - junij
>, (j. 9°vor). Prav tako je sprejela revizijske standarde
v i/0 "oskrbela okvir za vzpostavitev postopkov in
„oprtih
I S«"*"
revizije, vključno z revizijo v računalniško
1
J"
»staSP'".
J lemih
- Na standarde
je potrebno
gledati
v poseb>v„
pravnih
in drugih
okoliščinah
posamezne
e
liliji nstitucije« (Vir: Osnovne predpostavke v državni
Poglavje 1, točka 2).
pri r rav
st 9a
P iP i zakona zato upošteval standarde in
50 ćlen Us
ft sori-ti '
tave, kjer je določen položaj računPubiiir^t (Pripombe Službe družbenega knjigovodstva
Slovenije)
' /Ve
standardov pri določanju programa dela
ra
subjektov za pregled. V 18. členu zakona je
v°'°Ćeno °
c/m'ađu s
računsko sodišče izvršuje svoja pooblastila
n?19av"i D Pro9ramom,
ki ga sprejme. Izjema je določena le za
in
' sklade, ki jih je ustanovila Republika Slove°d za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-
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10) Določiti je potrebno vsebinsko utemeljena izhodišča
o nalogah in pristojnosti, postopku dela, o vodenju in organizaciji. Izhodišča o nalogah so dana v okvirih, ki so opredeljena v ustavi, pristojnosti pa so opredeljene širše (niso maksimirani deleži) prav zato, da se dopusti možnost računskemu
sodišču, da samo, oziroma njegov predsednik v programu
dela, določi nadzorovane osebe. Vključene so pripombe
o postopku, ki so po našem mnenju zadostne za delo računskega sodišča.
Računsko sodišče mora imeti potrebno samostojnost in
neodvisnost, tudi zato noben nam znan evropski zakon
o računskem sodišču ne vključuje podrobnejše določbe
o postopku dela in organizaciji. To je mogoče določiti
s poslovnikom in predpisi predsednika računskega sodišča.
Prav zato ni mogoče organiziranosti v celoti napovedati vnaprej. (Pripombe Službe družbenega knjigovodstva Republike
Slovenije)
11) Praktično delovanje in finančne posledice. V proračunu za
leto 1994 so navedene finančne posledice le za zadnje tromesečje letošnjega leta, ko naj bi se predvidoma konstituiralo
računsko sodišče. Poleg potrebnih prostorov in opreme smo
prvotno načrtovali zaposlitev 18 strokovnih delavcev (9 članov
računskega sodišča in 9 pooblaščenih revizorjev), sekretarja
in tajnice. Vsak član računskega sodišča naj bi torej imel
v začetku enega strokovnega delavca - pooblaščenega revizorja. Ocena izhaja iz mnenja ob prvi obravnavi predloga
zakona o Službi družbenega knjigovodstva Republike Slovenije na Odboru Državnega zbora za finance in kreditno-monetarni sistem. (Pripomba Službe družbenega knjigovodstva
Republike Slovenije).
12) Plače kot v komercialni reviziji. Tega ni mogoče sprejeti,
ker so plače in ostali prejemki državnih uradnikov urejene
z zakonskimi predpisi in jih inštitucija sama ne more določati.
Za plače in druge prejemke velja posebna statusna ureditev,
ki mora biti v načelu enaka za vse uslužbence v državni
upravi. Za posebne kategorije je potrebno v osnovni zakonodaji doseči drugačen status. Osnovna načela so določena
v tem zakonu, določen je tudi položaj predsednika in članov
računskega sodišča. Položaj in prejemki drugih zaposlenih je
lahko določen le v okviru drugih zaposlenih v državni upravi.
Primerjalno enak status kot velja v privatnem sektorju pa ni
dosegljiv zaradi ekonomskih razmer v Republiki Sloveniji.
(Pripomba Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije)
13) Mednarodno poenotena terminologija o vsebini nalog. Za
naše razmere primerna terminologija ni znana in ni vključena
še v noben naš zakon. (Pripomba Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije)
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DODATEK
Predlog organizacije računskega sodišča in ocena stroškov
delovanja
I. Okvirna sistemizacija del in nalog je mogoča za prvo
obdobje, ko naj bi imelo računsko sodišče poleg predsednika
še šest članov. Vsak član računskega sodišča bi bil obenem
vodja sektorja, torej zadolžen za svoje področje in sicer:
- namestnik predsednika za državni proračun;
- član za občinski javni sektor;
- član za socialno zavarovanje;
- član za javne zavode;
- član za javna podjetja in javne gospodarske službe;
- član za Banko Slovenije in ostalo;
ter kabinet generalnega sekretarja.
Vsak vodja sektorja bi imel namestnika - pooblaščenega
revizorja s specializacijo za javni sektor. V sektorjih oziroma
po posameznih področjih pa bi bili zaposleni revizorji s specializacijo za javni sektor.
Generalni sekretar bi vodil oddelek za splošne zadeve in
oddelek za pravne zadeve.
Vendar menimo, da bo moralo dokončno organizacijo postaviti računsko sodišče samo.
II. Z ustanovitvijo računskega sodišča bodo nastopile dodatne
obveznosti za državni proračun. Zaposliti bo potrebno nove
delavce ter zagotoviti prostore in opremo, za kar bo v letu
1994 potrebno zagotoviti 23 mio SIT (po cenah november
1993). Predvidoma bo ob koncu leta 1994 zaposlenih približno 16 delavcev, v letu 1995 pa se bodo zaposlili še nadaljnji 30 delavci. Zagotoviti bo potrebno tudi sredstva za
delavce, ki bodo pogodbeno dokončevali revizije lastninskega preoblikovanja podjetij.
Toda, ker predstavlja zakon o računskem sodišču velik prispevek za izboljšanje nadzora nad zakonitostjo upravljanja
z javnimi sredstvi, bo to dinamično zelo pozitivno vplivalo na
prihranek proračunskih sredstev.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
1.
K 4. členu
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Poslovnik sprejeme računsko sodišče v soglasju z Državnim
zborom Republike Slovenije«.
Obrazložitev:
Računsko sodišče je v naši državi nova institucija in zato
menimo, da je ustrezno, da k poslovniku, ki bo opredeljeval
vsebino in način dela, da soglasje Državni zbor Republike
Slovenije.
2.
K 5. členu
V prvem odstavku tega člena se beseda »sedem« nadomesti
z besedo »devet«.
Obrazložitev:
Za zagotovitev potrebne samostojnosti in neodvisnosti ter
ustreznega odločanja je potrebno število članov računskega
sodišča devet in ne sedem. Vzporedno bi se spremenila tudi
organizacija računskega sodišča tako, da bo socialno zavarovanje razdeljeno na tri področja, ki so zelo specifična in vsako
področje - zdravstvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje
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ter zaposlovanje zahteva sprotni nadzor in vsakoletno fetl'
zijo.
3.
20. členu
Spremeni se 3. odstavek tako, da se glasi:
»V postopku na drugi stopnji odloča senat petih
računskega sodišča, ki ga vodi predsednik računske«,
sodišča. Člani senata na drugi stopnji ne smejo biti udeleZ
v postopku na prvi stopnji.«
Obrazložitev:
.
S povečanjem števila članov računskega sodišča je Pot[.e Drj
spremeniti tudi to določilo. Menimo, da je primerno, "it
dokončnih odločitvah sodelujejo tisti člani računsK 9
sodišča, ki niso sodelovali že na prvi stopnji.
4.
K 32. členu
Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:
a!
Pravna oseba iz drugega in tretjega odstavka 17. členai,ari
zakona se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo naji"
300.000 tolarjev:
.jg
- če ne izvede naloga za odpravo dejanj, ki so v naspr<"
z zakoni in drugimi predpisi (23. člen);
- če ne pošlje takoj vseh obvestil, knjigovodskih lis,in'
drugih dokumentov (29. člen);
- če nasprotuje pregledu knjigovodskih listin in drugih do^jj
mentov in ostalih preverjanj, kadar računsko sodišče to«
teva (29. člen);
- če ne dovoli vstopiti in pregledati prostore, objek'e
naprave oziroma odvzeti dokumentacijo (29. člen).«
Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek tega člena'
Obrazložitev:
Po 19. členu zakona o prekrških ne morejo odgovarjati: rePj
blika, občina, krajevna skupnost, njihovi organi inre
državni organi. Ker subjekti, navedeni v 17. členu P ,Jj
zakona ne sodijo v krog subjektov, izvzetih iz odgovorn°1s ij
prekršek, predlagatelj meni, da je potrebno bpredeli'
odgovornost pravnih oseb.
5.
K 33. členu
Doda se nov 1. odstavek 33. člena, ki se glasi:
»Računsko sodišče prične z delom 1. 1. 1995.«
Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek tega člena
Obrazložitev:
i)e<
Predlagatelj meni, da je potrebno določiti rok za uvelj'&
zakona pred pričetkom delovanja zato, da se lahko op"'
^
vse potrebne aktivnosti npr. volitve in imenovanja, ki 9a
teva pričetek dela.
6.
K 35. členu
Člen se spremeni tako, da se glasi:
,ne<t
»Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura"n
listu Republike Slovenije.«
Obrazložitev:
m
Ta amandma je smiselna dopolnitev glede na t>ese
amandmaja številka 5.
Ljubljana, dne 12. 4. 1994

poročevalec,9"

Predlog zakona o AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI
PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE - EPA 481 - DRUGA
^RAVNAVA
Vlada
Republike Slovenije je na 79. seji dne 21. aprila 1994
a
°'očila besedilo:

Hkrati je Vlada Republike Slovenije določila besediloamandmajev k predlogu zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki
vam jih pošiljamo v prilogi.

^PREDLOGA zakona o agenciji republike sloveRANJEA plačilni promet- nadziranje in informiki'vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi stališč
sklepov 18. seje Državnega zbora Republike Slovenije
^ane 22/2-1994 in 178. člena poslovnika Državnega zbora
Me
Publike Slpvenije.

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:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance.

Predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
ilŽž^niranje
'■splošne določbe
1. člen
ure
Agen^0n
ja položaj, naloge ter pravice in odgovornost
najjn'e ^Publike Slovenije za plačilni promet, urejanje
b^dilu /feVania' nadziranje in informiranje (v nadaljnjem
2. člen

negaCJalaV 0da
ie pravna
oseba. Agencija je javni zavod. Ime javttiet, n a H ran'e:e Agencija Republike Slovenije za plačilni proV Ljiibli ^5' i
informiranje. Sedež javnega zavoda je
'liani.
3. člen
Ano nci e
delu v oif,
K, i i® javno. Agencija obvešča javnost o svojem
adu z zakonom in na način, določen s statutom.
Naloge agencije
1Vr
»te nalog
4. člen
- p|g*ia ,°Pravlja naslednje naloge:
- daw! ni Pr°met v državi,
'S'"01
*kQ 'S,ika kot del nacionalnega programa statističnih, razi" 'iforn
Pogodj® naloge po posebnih predpisih in na njih temelječi
5. člen
' 2a )r v n
Vncj|«'
? ''a je del in nalog iz 4. člena tega zakona je
1
odgovorna Vladi Republike Slovenije.
o
ci
ia \/|a^rav'ianju nalog iz prejšnjega odstavka poroča Agen(3)^ ' naimanj enkrat letno.
D®encinost
'a Presodi, da posamezne ugotovitve in pojavi iz
r
^ne1 oKl°'
' zahtevajo
ukrepanje
zakonodajne in
°blasti, obvesti
o njihhitro
pristojne
organe.
Jp
'«6il ni Promet v državi
(1)

6. člen
Promet v državi (v nadaljnjem besedilu: plačilni
' opravlja Agencija.
r
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(2) Plačilni promet poleg Agencije opravljajo tudi Banka Slovenije, banke in hranilnice ter pošta v skladu s tem zakonom
in drugimi predpisi.
(3) Javno PTT podjetje opravlja plačilni promet v imenu in za
račun Poštne banke Slovenije, na podlagi sklenjene pogodbe.
(4) Agencija in druge organizacije iz drugega odstavka (v
nadaljnjem besedilu: nosilci plačilnega prometa) opravljajo
plačilni promet po enotni metodologiji dela.
7. člen
(1) S plačilnim prometom, ki se opravlja za vse pravne osebe,
so po tem zakonu mišljeni: prejem, kontrola pravilnosti in
izvrševanje nalogov za plačila v državi ter obveščanje udeležencev o izvršnem plačilu v tem prometu.
(2) S plačili po prejšnjem odstavku so mišljeni: prenos, vnovčenje, obračun, vplačilo in izplačilo med udeleženci v plačilnem prometu.
(3) Z udeleženci po prvem odstavku so mišljene pravne osebe
ter fizične osebe v plačilih s pravnimi osebami v plačilnem
prometu.
•
8. člen
Enotni način in postopek opravljanja plačilnega prometa ter
enotno metodologijo dela nosilcev plačilnega prometa predpiše Agencija v soglasju z Banko Slovenije.
9. člen
(1) Zakonitost in pravilnost opravljanja plačilnega prometa pri
nosilcih plačilnega prometa in udeležencih nadzira Banka
Slovenije.
(2) Za zagotavljanje učinkovitosti in varnosti opravljanja plačilnega prometa lahko Banka Slovenije predpiše potrebne
ukrepe.
10. člen
Banke in hranilnice morajo sprejemati vplačila od fizičnih
oseb v dobro računov imetnikov računov, ki jih vodi Agencija,
ter vplačila od pravnih oseb, ki se opravijo z računov pri
Agenciji v dobro računov fizičnih oseb, ki jih vodijo banke in
hranilnice.
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11. člen
Banke in hranilnice opravljajo prek svojih računov in računov
svojih poslovnih enot, ki jih vodi Agencija, tudi medsebojne
obračune na podlagi plačil iz hranilnih vlog, čekov po tekočih
računih fizičnih oseb in drugih plačilnih instrumentov
v skladu z zakonom.
12. člen
(1) Sredstva pravnih oseb, ki se vodijo na računih pri Agenciji,
so depoziti na vpogled pri bankah in hranilnicah v skladu
s pisno pogodbo o deponiranju.
(2) Sredstva bank in hranilnic, ki se vodijo na računih pri
Agenciji, so depoziti pri Banki Slovenije.
(3) Agencija obvešča banke in hranilnice o spremembah in
stanju njihovih depozitov najmanj enkrat dnevno.
13. člen
Vrste računov, način in pogoje, pod katerimi pravne osebe (v
nadaljnjem besedilu: imetniki računov) odpirajo in zapirajo
račune pri Agenciji, predpiše Agencija v soglasju z Banko
Slovenije.
14. člen
(1) Agencija vodi plan računov za opravljanje plačilnega prometa preko Agencije.
(2) Vsebino in način vodenja plana računov za opravljanje
plačilnega prometa preko Agencije predpiše Agencija
v soglasju z Banko Slovenijo.
15. člen
(1) Agencija vodi register imetnikov računov.
(2) Imetniki računov morajo Agenciji predložiti potrebne
podatke za vodenje registra imetnikov računov in morajo
Agencijo sproti, najpozneje pa v 5 dneh, obveščati o statusnih
spremembah in o spremembah drugih podatkov, potrebnih za
ažurno vodenje registra.
(3) Vsebino in način vodenja registra imetnikov računov predpiše Agencija v soglasju z Banko Slovenije.

19. člen
Plačilo z računa imetnika računa - dolžnika se lahko op'3"
tudi na podlagi:
j
- upnikovega naloga za vnovčenje, v skladu s pogodbo"1
njim in dolžnikom,
, a
- upnikovega naloga za vnovčenje, če mu je dolžnik izr0
menico izdano v skladu z zakonom,
- naloga Agencije, izdanega v skladu s pogodbo med Ag
cijo in pravno osebo.
20. člen
Imetnik računov izda za prejete čeke iz tekočih računov''
^
nih oseb, ki so trasirani na banko in hranilnico, n®!°x
jti
|ZI n
vnovčenje, s katerim vplača dnevni iztržek v čekih <
oseb v dobro svojega računa, ki se vodi pri Agenciji21. člen
(1) Agencija mora naloge za plačila med pravnimi
katerih računi se vodijo v istem kraju, izvršiti še istega dne,
jih prejme, če so izpolnjeni predpisani pogoji.
(2) Če gre za plačilo med pravnimi osebami, katerih z
ne vodijo v istem kraju, mora Agencija, če so i P°'|l9(
predpisani pogoji, še istega dne izvršiti prejete
,
v breme računa izdajatelja plačilnega naloga in jih nem, r, si
poslati Agenciji, pri kateri ima račun pravna oseba, kal®
plačuje.
22. člen
(1) Banke in hranilnice morajo plačilne naloge, ki jih Pre^
1
od fizičnih oseb za pravne osebe, ki imajo svoje rafii"1
Agenciji, dostaviti Agenciji najpozneje naslednjega dne
-jjj
(2) Agencija mora plačilne naloge, ki jih je prejela odos
Age $
iz drugega kraja, banke ali hranilnice za pravne ®K0 'J
imajo svoje račune pri njej, izvršiti še istega dne,
prejme.
23. člen
dJ
,
(1) Agencija izvršuje plačilne naloge, če so izdani v.s;kia
s predpisi in če je za izvršitev kritje na računih izdaja1
nalogov.

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

(2) S kritjem na računih po prejšnjem odstavku je
stanje sredstev na računih imetnika računov pri Age[y lf\i
predhodnega dne, prispela sredstva med dnevom do P[®LjiW
plačilnega naloga in stanje neporabljenega okvirnega
od banke ali hranilnice - depozitarja, po načelu te*'® jo
računa, zmanjšano za znesek izvršenih plačil med dne^o
prejetja plačilnega naloga.

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

(3) Agencija ne izvrši plačilnega naloga v breme inl®i
računa, če na računu depozitarja ni sredstev za njes
izvršitev.

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

17. člen
(1) Pravne osebe opravljajo plačila s plačilnimi nalogi, ki se
glasijo na sredstva, na njihovih računih pri Agenciji.
(2) Plačilne naloge podpisujejo osebe, pooblaščene za podpisovanje, katerih podpisi morajo biti deponirani pri Agenciji.
(3) Pravna osebe izdajajo plačilne naloge na predpisanih
obrazcih.
(4) Pravne osebe morajo predložiti Agenciji tudi predpisano
dokumentacijo, ki se nanaša na izvršitev plačilnih nalogov.
18. člen
Obliko, vsebino in uporabo obrazcev za opravljanje plačilnega prometa preko Agencije predpiše Agencija v soglasju
z Banko Slovenije.
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24. člen
Način izvrševanja plačilnih nalogov iz okvirnega kredita0
zitarja predpiše Banka Slovenije.
25. člen

idil1
Agencija obvešča imetnike računov o spremembah invn® jli
na njihovih računih pri Agenciji najmanj enkrat dne
v skladu s pogodbo med Agencijo in imetnikom računa26. člen
o
(1) Agencija spremlja likvidnost bank in hranilnic ter
dnevno obvešča Banko Slovenije.
edP|S
(2) Postopek obveščanja po prejšnjem odstavku P"
Banka Slovenije.
(3) Če sredstva na računih banke ali hranilnice po
poročevalec,

jevseh 'avi Pometa njenih deponentov ne zadoščajo za
onn nn°,s znos,i banke. Agencija zaključi dnevno obde'°pku, ki ga predpiše Banka Slovenije.
27. člen
opPrrakvMa'"Sl|e
°Veni
ie oskrbuje in
Agencijo
z bankovci
in kovanci
blagajniškega
trezorskega
poslovanja
in od
ev2
mim
bankovce in kovance nad blagajniškim maksi*9eni^ja za Banko Slovenije zamenjuje in izloča iz obtoka
ln
Poškodovane bankovce ter poškodovane ko'te.
28. člen
IQ

• ,a nalog iz prejšnjega člena se uredi
"led Banko Slovenije in Agencijo.

29. člen
>1.na oseba opravlja denarni promet preko računov pri
'"ciji.
Zavi
'esedHC-Za davek °d dohodkov iz dejavnosti (v nadalj'P'i banki^' zasebnik) opravlja plačilni promet preko raču30. člen
9 53

^i, vp^A ' na
mora gotovino, ki jo prejme na kakršnikoli
klovni dan'' svo' ra^un 'st' dan, najpozneje pa nasled^bnik
m0ra
"i VPlačati
9°tovino. ki j° prejme na kakršnikoli podn
ii delov3 ■SV°' ra^un Pri banki isti dan, najpozneje pa
^ 16 k
Se
' ' 'ahko' Vpla^''a oddaljen od sedeža Agencije, banke ali
3
1 ali 2aSpuayna oseba ne glede na prvi odstavek tega
,a
ne
°''Udobjih
'dab
9'ede na drugi odstavek tega člena
Kl Prejeti denar vplačevala na račun v določe• ne smejo biti daljša od petih delovnih dni.
31. člen
na o
6 3a n 2ase
ta"'n2 računa
' in' ime,ibnik
smeta za plačevanje v gotovini
v
' i$kenyaa maksimuma.
svoji blagajni gotovino do višine
'šino
K '—maksimuma določi pravna oseba
t akt
'u, zasebnik pa s pismenim sklepom.
rav

p
finance predpiše pogoje in način vplačila,
ln
Plačevanja z gotovino.
32. člen
Sa
33 n zase
'
bnik morata poravnati obveznosti
na|^riern' Ozirom
»o*•firiln.'
a predpisanem
roku prek inolri
svojihimnnii
raču6n 0Qon!
^ 23
nronrtcin /'tri mirni rtloAilnimi
1
ir»iu""
*a
prenos
plačilnimi instrumenti,
' Vr ' S n r dd isi
h ci iu. in drugimi
^
isi
® P papirji.
.' ki urejajo
plačevanje oziroma poslova" ednni_
n0sw
ur
'nimi
rav
I n, S6t)a sme
,n
poravnati medsebojne obveznosti
'9acilr°!°rn
ijska raj13 dru9 način v skladu z zakonom, ki ureja
razmerja.
>n;
?p®ba' ki je medsebojne obveznosti poravnala
'"d %
rr>e
iriih S6ca S Pren°som vrednostnih papirjev, mora ob
-Poslati Agenciji podatke o obveznostih, poravlz
V|
Prvega in drugega odstavka tega člena.

dospelosti obveznosti v plačilo.
(2) Agencija mora sprejeti predložene naloge za plačilo ter
overiti datum in uro prejema.
34. člen
Pravna oseba je plačilno nesposobna, če na računi pri Ageniji
nima dovolj sredstev za plačilo vseh dospelih obveznosti.
35. člen
Če je pravna oseba plačilno nesposobna, plačuje obveznosti
po naslednjem vrstnem redu:
1) prometni davek, povračila in drugi prejemki delavcev, ki se
uresničujejo od druge pravne osebe v skladu s predpisi
(nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni nad 30
dni, denarna nadomestila za čas porodniškega dopusta, ipd.);
2) plače do višine z zakonom zajamčenih;
3) izvršljive sodne odločbe, izvršljive odločbe in sklepi o kaznih, drugi izvršljivi sklepi, nalogi in dokončne odločbe nadzornih organov ter nalogi za obveznosti do tujne;
4) obveznosti iz prometa blaga in storitev, obveznosti za
kredite, carine in carinske dajatve;
5) plače;
6) druge obveznosti.
36. člen
Agencija vodi evidenco o vrstnem redu nalogov za plačilo
dospelih neporavnanih obveznosti glede na dan in uro njihovega prejema in jih po tem vrstnem redu izvršuje, na zahtevo
pa obvešča upnika o vrstnem redu terjatve.
37. člen
(1) Stranki s pogodbo določita, da dolžnik izroči menico, ček,
bančno garancijo ali da drugače zavaruje plačilo v skladu
z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.
(2) Kraj, čas in način izročitve instrumentov za zavarovanje
plačil iz prvega odstavka tega člena se določijo sporazumno.
38. člen
(1) Poleg instrumentov iz prejšnjega člena lahko dolžnik za
zavarovanje plačil vroči upniku nalog za prenos z vpisanim
datumom dospelosti (akceptni nalog).
(2) Akceptni nalog overi upnik in ga predloži Agenciji najpozneje na dan dospelosti.
39. člen
Agencija mora obvestiti pravno osebo o stanju in gibanju
plačilne sposobnosti posamezne pravne osebe.
3. Nadziranje
40. člen
Agencija opravlja nadziranja s kontroliranjem in inšpiciranjem.
41. člen
(1) Kontroliranje opravlja Agencija ob opravljanju plačilnega
prometa.

ohua?
vezr,Predpiše tudi obvezen način poravnave medosti pravnih oseb.
S«

33. člen
oseba m ra na e za
obvežnnosti
° predložiti
'°9 Agenciji
plačilo vseh
dospelihnaneponajpozneje
dan

(2)Kontroliranje obsega sprotno preverjanje zakonitosti in
pravilnosti obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov
ter drugih z zakonom predpisanih obveznosti, zakonitosti
uporabe in razpolaganja s sredstvi pravnih oseb ter druge
naloge, določene s predpisi ali na njih temelječi pogodbi.

9 a/

* ec, št.
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42. člen
Agencija kontrolira pravočasnost in formalno pravilnost
obveznega predlaganja predpisanih podatkov iz računovodskih izkazov in drugih obračunov.
43. člen
Agencija izvršuje tudi sodne odločbe o dovolitvi izvršbe, izvršljive odločbe o kaznih za gospodarske prestopke, izvršljive
odločbe o kaznih za prekrške, izvršljive odločbe oziroma
izvršljive naloge organov in organizacij, ki so po zakonu
pooblaščeni izdajati takšne odločbe in naloge, dokončne
odločbe Agencije ter naloge Agencije, za katerih izdajanje je
Agencija pooblaščena po zakonu.
44. člen
Če pravna oseba ne izda v predpisanem roku naloga za
plačilo davkov in prispevkov, izda Agencija nalog za poravnavo teh obveznosti.
45. člen
Inšpiciranje poravnavanja davkov in prispevkov obsega preverjanje obračunov davkov in prispevkov ter knjigovodskih in
drugih evidenc, ki se nanašajo na ugotavljanje davkov in
prispevkov.
4. Postopek nadziranja kot posebni upravni postopek
46. člen
Pri opravljanju nalog nadzora postopa Agencija po zakonu, ki
ureja splošni upravni postopek, če s tem ali drugim zakonom
ni drugače določeno.
47. člen
(1) Naloge nadzora opravljajo pooblaščeni delavci Agencije.
(2) Pooblaščeni delavec je pri svojem delu samostojen in
neodvisen.
(3) Če se med postopkom pokaže potreba po strokovnem
znanju, s katerim pooblaščeni delavec Agencije ne razpolaga,
se izvede dokaz z izvedencem ustrezne stroke v skladu
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(4) Pri opravljanju nalog nadziranja Agencija sodeluje
z inšpekcijskimi organi, organi za odkrivanje in pregon storilcev kaznivih dejanj, gospodarskih prestopkov in prekrškov in
drugimi nadzornimi organi.
48. člen
(1) Pravna oseba oziroma organ, pri katerem se opravlja
nadzor (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba) mora zagotoviti
pooblaščenemu delavcu pogoje, ki mu omogočajo nemoteno
delo. Predložiti mu mora zahtevane podatke, evidence in
listine, ne glede na to ali so podatki vodeni ročno ali računalniško.
(2) Odgovorne osebe pravne osebe morajo dati pooblaščenemu delavcu na njegovo zahtevo tudi pisna in ustna pojasnila in izjave v zvezi s predmetom nadzora.
49. člen
(1) Če pooblaščena oseba Agencije med postopkom oceni, da
ni pravilno in zakonito ugotovljeno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov ali da knjige
niso v redu in ne na tekočem ter da niso pravilno in zakonito
obračunane predpisane obveznosti ali če pravna oseba ne
predloži dokazil o zakonitosti in pravilnosti obračunov in
plačil predpisanih obveznosti, pooblaščena oseba s sklepom
naloži pravni osebi, da najpozneje v 30 dneh odpravi ugotovljene nepravilnosti.
(2) Če pravna oseba ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti,
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Agencija ugotovi predpisane obveznosti na na^'n'jj°
s posebnimi predpisi, ki se nanašajo na te obveznos
(3) Če v primerih iz prejšnjega odstavka ni m°g°č®
predpisane obveznosti, ugotovi predpisano obvezn
cija s cenitvijo.
50. člen
(1) O ugotovitvah inšpiciranja sestavi p°°blaš3p
zapisnik in ga v 8 dneh po končanem pregledu p° \
u: r>Pravna oseba
I.UI—
:
1— „o
osebi.
lahko jda pripombe
na zaplSnl*'
po vročitvi zapisnika.
ne#
(2) Če v postopku inšpiciranja niso bile u(_
tosti in nepravilnosti, se izda sklep o ustavitvi pos
51. člen
ifB*
(1) Pripombe na zapisnik mora pooblaščena oseba
P
o tem sestaviti dopolnilni zapisnik, zoper ka.,ernJjZa
pomb. Če je potrebno za odpravo nepravilnosti in ^
sti izdati odločbo, se mora pooblaščena oseba o V
izjaviti tudi v odločbi.
(2) Če je treba vložiti ovadbo za kaznivo dejanje
prestopek oziroma prekršek se mora poobla ^
o pripombah izjaviti tudi v ovadbi in v predlogu^
52. člen
(1) Če se v postopku ugotovijo nezakonitosti °zir. dop
vilnosti, te pa niso odpravljene med pregledom a J
roka za pripombe, izda pooblaščena oseba °^°
pravni osebi naloži potrebna dejanja za njihovo
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka se izda najP^of'
dneh od dneva prejema pripomb na zapisnik °
dneva, ko je iztekel rok za vložitev pripomb.
hi ns'
(3) V odločbi iz prvega odstavka se pravni os«' „
mora v roku 30 dni od prejema odločbe odpraviti
nezakonitosti oziroma nepravilnosti.
53. člen
(1) Če pooblaščena oseba v postopku kontrolirali'
da je pravna oseba predložila računovodske iz*3 ^
obračune, ki niso v skladu s predpisi, s
njihov popravek. Pravna oseba mora v petih dnen ,■
sklepa opraviti naloženi popravek ali ugovarjati
..
s pisno zahtevo za izdajo odločbe. Če tega ne.° .pri
da računovodski izkaz oziroma drug obračun ni t" v
(2)
vrne pravni osef".
, , Agencija
„
. istega
,
w dne s sklepom
k|3(jy ^
plačilo in naloge za prenos sredstev, ki niso v si*'
nom in drugimi predpisi.
(3) V primeru iz prvega odstavka izda pooblaščne^a pd
pisno zahtevo pravne osebe, v petih dneh od d .„na
zahteve, odločbo o zavrnitvi obračuna oziroma n
54. člen
(1) Zoper odločbo iz 51. in 52. člena tega zakona le
pritožba na generalnega direktorja Agencije.

d/

(2) Odločba o pritožbi je dokončna v upravnem P°5
55. člen
(1) Če pooblaščena oseba v postopku ugotoVi ^
imajo znake kaznivega dejanja ali gospodarskeS u0
mora odgovornega delavca oziroma pravno °
pristojnemu državnemu tožilcu.
(2) Če ugotovi pooblaščena oseba v postopkU ^
imajo znake prekrška, mora vložiti predlog
postopka o prekršku.
poročeV'

1

I, (ji e e'ea Podan utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo
'' 9ospodarski prestopek oziroma prekršek sme po0b|,5lCena
(jru kar oseba začasno zaseči listine, predmete, vzorce in
jii) dejg
ie bilo uporabljeno oziroma namenjeno za kaznivo
Zzak'6 02iroma
gospodarski prestopek ali prekršek v skladu
1
'Ma n"
® zasegu listin, predmetov, vzorcev in drugega
P blaščena oseba isn0
skuDa °°
P
potrdilo, zasežene stvari pa
z ov
tojii-7
adbo takoj, najpozneje
pa v 5todneh
izročin^ctnnl/a
javnemu
OZ
inia^krt
v n U Wfc
'i1r O m O el/nnni
oziroma
skupaj ps predlogom za
uvedbo
postopka
>S ^ekršku pristojnemu organu za vodenje postopka o pre56. člen
iipravn6' dokončno odločbo Agencije je dovoljen računsko
ŠlovenijeP°r Z v'oži,v'i° tožbe na Vrhovno sodišče Republike
* njegalrt0, S katero se začne računsko upravni spor iz prejš2 0(jl ^stavka, lahko vloži pravna oseba, če meni, da je bila
le(ne||g^°^gencije kršena njena pravica oziroma na zakonu
lokal!^5?. Ia^° vloži tudi
pristojni državni organ ali organ
se nana« pnosti'
n"180'' da s0 bili z odločbo Agencije, ki
na dr
zirianii
ugo pravno osebo v nasprotju z zakonom
l|Sa
m njeni prihodki.
57. člen
ne

n^sn8r Pravnomočno odločbo, ko jo je v računsko upravp: Pa je b°.rukrizdalo
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, z njo
I 2ahtev0
^en zakon, lahko stranke v tem sporu vložijo
^Pubiiu ®3 Slovenije.
'zr0den preizkus na občno sejo Vrhovnega sodišča
(2) Z 2ah, 8V iz re n
bija žarari ° P iš jega odstavka se lahko odločba izpod^aterici ne ^'stvene kršitve določb postopka in zaradi kršitve
9a prava.
/hi
670
trel3a
Odločb
v 30 dneh
po vročitvi
izpodbijane
Dije r nePosrednovložiti
pri Vrhovnem
sodišču
Republike
Slove-

61. člen
(1) Informativna poročila oblikuje Agencija na podlagi:
- podatkov in evidenc plačilnega prometa,
- podatkov iz računovodskih izkazov pravnih oseb,
- drugih podatkov in poročil, ki jih Agenciji predlagajo
pravne osebe,
- podatkov in informacij, ki jih Agencija pridobi z opravljanjem nadzora.
(2) Poročila iz prejšnjega odstavka objavlja Agencija v posebnih publikacijah.
62. člen
(1) Informacije o poslovanju pravnih oseb daje Agencija na
zahtevo domačih in tujih pravnih oseb ter fizičnih oseb, ki
izkažejo pravni interes.
(2) Agencija mora pri svojem delu varovati državne, uradne,
poslovne, industrijske in vojaške skrivnosti.
(3) Prejemnik mora informacije o poslovanju druge pravne
osebe varovati kot poslovno skrivnost.
III. ORGANI IN ORGANIZACIJA AGENCIJE
63. člen
(1) Agencijo upravlja svet Agencije (v nadaljnjem besedilu:
svet).
(2) Svet Agencije ima predsednika in šest članov.
(3) Svet Agencije in predsednika imenuje Vlada Republike
Slovenije, in sicer na predlog Banke Slovenije dva člana, na
predlog Gospodarske zbornice enega člana, na predlog Združenja bank enega člana, na predlog Zavoda Republike Slovenije za statistiko enega člana ter na predlog Agencije dva
člana.
(4) Trajanje mandata in pristojnosti sveta se določijo s statutom Agencije.
64. člen

58. člen
^ izvršite lzvr
•
vcijska p ta šljive odločbe skrbi in jo opravlja o organizaPost0p^° ^Agencije, na območju katere ima stranka

(1) Agencijo vodi in zastopa generalni direktor, v njegovi
odsotnosti pa njegov namestnik. Generalnega direktorja imenuje in razrešuje svet Agencije v soglasju z Vlado Republike
Slovenije.

^

(2) Namestnika generalnega direktorja imenuje in razrešuje
svet Agencije v soglasju z Vlado Republike Slovenije.

59. člen

°Seba°k''Ve' 2cla
izvr^itve izvršljive odločbe odloča pooblaščena
liirii z zll ' la odločbo na prvi stopnji pod pogoji, določeakonom o upravnem sporu.
'Stati's,ika in informiranje
60. člen
5l,
tnih
^r9rr»;1a

>h'a °'5'i'<uie in posreduje predlog svojega dela statiran
datk
sta»'
' P°raziskovanj
ov predlagatelju
Nacionalnega proat'stičnih
Republike Slovenije.

(2)2

n
'°rrnativnimi poročili zagotavlja Agencija vpogled v:
obSeo .
" Složna11eyse
'3ino tokov plačilnega prometa prek Agencije,
t
*or|omska gibanja,
6niSki n nan ni
d ' 'n u Pe
' 'i č položaj, poslovni izid ter učinkovitih ;. nih
^nost
poslovanja gospodarskih družb in gospos|
„ Premoč
užb,
- n'h osh Ski in ^nančni
položaj, prihodke in odhodke
o sPremo> 6 8S Področ
ia negospodarstva,
n
?° '°vni i;. ,!}' in
.'*' ' 'inančni položaj, prihodke in odhodke,
v bikova
đr
e' ančnih organizacij,
Uge . I Prihodkov proračunov,
Podatke iz delovnega področja Agencije.
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(3) Pristojnosti in odgovornosti generalnega direktorja in njegovega namestnika se določijo s statutom Agencije.
IV. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE
65. člen
(1) Agencija ima statut.
(2) S statutom Agencije se določa notranja organizacija, pravice, odgovornosti in obveznosti delavcev, način poslovanja
Agencije in druga vprašanja.
(3) K statutu Agencije daje soglasje Vlada Republika Slovenije.
(4) Statut sprejme svet Agencije.
66. člen
Agencija sprejema finančni načrt in letno poročilo. K finančnemu načrtu in letnemu poročilu Agencije daje soglasje Vlada
Republike Slovenije.
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V. SREDSTVA ZA DELO AGENCIJE
67. člen
Sredstva za delo pridobiva Agencija:
- iz plačil pravnih oseb, za katere opravlja plačilni promet
v državi, z njihovih računov;
- iz plačil države in občin ter drugih organizacij, za katere
opravlja naloge po tem zakonu, z njihovih zbirnih in drugih
računov;
- iz plačil, določenih s pogodbo v skladu s statutom in
zakonom;
- iz drugih virov, določenih s statutom v skladu z zakonom.
68. člen
(1) Plačila za opravljanje del in nalog po tem zakonu določi
svet Agencije s tarifo.
(2) K tarifi Agencije daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
(3) Praviloma se o višini tarife odloča ob predložitvi letnega
poročila za preteklo leto ter finančnega načrta za tekoče leto.
VI. KAZENSKE DOLOČBE

v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. Agenciji ne pošlje ustreznih podatkov za vodenje regis|,J
imetnikov računov (drugi odstavek 15. člen);
2. ne opravlja denarnega prometa prek računa pri Agenciji o
pri banki (29. člen);
3. če ravna v nasprotju s 30. členom zakona;
4. ima v blagajni denar nad zneskom blagajniškega rt13*51
murna (31. člen);
5. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 32. člena;
6. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 33. člena;
7. pooblaščenemu delavcu ne zagotovi pogojev za nem?!gJ°
delo v postopku ali ne predloži zahtevanih podatkov, evi"
ali listin (prvi odstavek 48. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaZ"u>nie
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori deja
iz prejšnjega odstavka.
71. člen

69. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek Agencija, če;

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kazn#2*
prekršek banka ali hranilnica če:

1. ne obvešča bank in hranilnic o stanju in spremembah
njihovih depozitov (tretji odstavek 12. člena);

1. ne sprejme vplačila od fizične osebe v dobro računov,
vodi Agencija, ali vplačila od pravne osebe, ki se °P
j
z računov pri Agenciji v dobro računa fizične osebe, ki 9a
banka ali hranilnica (10. člen);

2. naloga za plačilo med pravnimi osebami, katerih računi se
vodijo v istem kraju, neupravičeno ne izvrši še istega dne, ko
ga prejme (prvi odstavek 21. člena);

2. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena;

3. naloga za plačilo med pravnimi osebami, katerih računi se
ne vodijo v istem kraju, neupravičeno ne izvrši v breme izdajatelja plačilnega naloga še istega dne, ko ga prejme, ali naloga
nemudoma za tem ne pošlje Agenciji, pri kateri ima račun
pravna oseba, kateri se plačuje (drugi odstavek 21. člena);
4. plačilnega naloga, k ga je prejela od Agencije iz drugega
kraja, banke ali hranilnice za pravne osebe, ki imajo svoje
račune pri njej, neupravičeno ne izvrši še istega dne, ko ga
prejme (drugi odstavek 22. člena);
5. izvrši plačilni nalog imetnika računa, ki za to nima kritja (1.
odstavek 23. člena);
6. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena;
7. ne spremlja likvidnosti bank in hranilnic ali o tem dnevno
ne obvešča Banke Slovenije (prvi odstavek 26. člena);
8. ne sprejme predloženih nalogov za plačilo (drugi odstavek
33. člena);
9. v primeru plačilne nesposobnosti pravne osebe ravna
v nasprotju z 35. členom zakona;
10. upnika na njegovo zahtevo ne obvesti o vrstnem redu
realizacije njegove terjatve (36. člen);
11. zainteresirane pravne osebe ne obvesti o stanju in gibanju
plačilne sposobnosti posamezne pravne osebe (39. člen);
12. če ravna v nasprotju s 62. členom zakona.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje
iz prejšnjega odstavka.
70. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
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3. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 22. člena;
z3

(2) Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaZ"Ujto[i
prekršek tudi odgovorna oseba banke ali hranilnice, kl
dejanje iz prejšnjega odstavka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
72. člen

(1) Agencija sprejme statut in druge splošne akte najkasn
v 60 dneh po pričetku dela.
no"
(2) Imenovanje sveta Agencije se uskladi s tem zal<0
najkasneje v 60. dneh po pričetku dela.
jiefi*
(3) Dokler ni sprejet statut iz prvega odstavka te9nK SI""
Agencija posluje po določbah dosedanjega statuta SD*
venije.
(4) Generalni direktor, namestnik generalnega r s
pooblaščeni delavci opravljajo naloge iz svoje P .' "jg t«1
v Agenciji do poteka mandatne dobe, ki jim je pričel
z imenovanjem v SDK.
. jMjti
(5) Ne glede na prejšni odstavek so generalni 0
namestnik generalnega direktorja in pooblaščeni
■$
v skladu 1. odstavkom 5. člena tega zakona odgov0
svoje delo Vladi Republike Slovenije.
73. člen
(1) Agencija opravlja preverjanje zakonitosti in Pra.vilneizvajanja predpisov, ki urejajo finančno-materialno
nje pravnih oseb in razpolaganje z družbeno lastnino P ^ii
oseb, dokler se te lastninsko ne preoblikujejo p°
o lastninskem preoblikovanju.
e\f
(2) Druge naloge po posebnih predpisih in na njih te14ki jih^
pogodbi iz 5. alineje 4. člena tega zakona so naloge.
SDK opravljala na dan uveljavitve tega zakona.
.
.
^f/
poročevalec,9

Drl M?0konćane
zadeve v postopkih revizije lastninskega
zakn 0van
'a' ki )'h ie SDK začela na podlagi sklepov po
astn
ciia
v re °ev'
einskem preoblikovanju podjetij, odstopi Agens'ri e|. ^ anj računskemu sodišču in mu zagotovi potrebno
ovanje pri dokončanju zadev.

75. člen

[4) D^avei, ki so na dan pričetka uporabe tega zakona
RenihrL?ern raz
merju v Službi družbenega knjigovodstva
ninsk e9a Preoblikovanja
Sl°venije ter opravljajo
in naloge
revizij lastHpi
podjetij sedela
začasno
razporedijo
na
v
računsko sodišče.

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati:
- zakon o službi družbenega knjigovodstva v Socialistični
republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 1/85);
in se prenehata uporabljati:
- zakon o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ,
št. 70/83, 16/86, 72/88, 54/87, 74/87, 37/88, 61/88, 10/89, 57/89
in 79/90);
- zakon o finančnem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 10/89,
26/89, 35/89, 79/89, 61/90, in Uradni list RS, št. 42/90).

sodj^lavci iz prejšnjega odstavka sklenejo v računskem
"alon evide!ovno razmerje za določen čas za dokončanje
ij |e
r zij lastninskega preoblikovanja podjetij, delovno
opra5 Y Agenciji oziroma organizacijah, ki bodo prevzele
Nanje nalog Agencije, pa jim miruje.

(2) Ne glede na prvi odstavek se določbe navedenih zakonov
uporabljajo do 31.12. 1994 razen določb 55. - 58. in 91. in 92.
zakona o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ,
št. 70/83, 16/86, 72/88, 54/87, 74/87, 37/88, 61/88, 10/89, 57/89
in 79/90).

(6ya e c a in
vor y |) i'
Računsko sodišče skleneta medsebojni dogočlena a,er®rri določita delavce iz drugega odstavka tega

(3) Ne glede na prvi odstavek se, do zagotovitve pogojev za
prenos plačilnega prometa na Poštno banko Slovenije, uporabljajo tiste določbe zakona o službi družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 1/
85) in zakona o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list
SFRJ, št. 70/83, 16/86, 72/88, 54/87, 74/87, 37/88, 61/88, 10/89,
57/89 in 79/90), ki se nanašajo na opravljanje plačilnega prometa v poštah.
76. člen

Prav

ilno?t'Zln
^Ci'Sk' deli A9enciie' ki opravljajo naloge nadzora
davkov >riSpevl<ov
■ zakor|itosti
obračunavanja in plačevanja vseh
cira javn^ sek,or 'n drugih obveznosti, s katerimi se finanstike
in j' f
. naloge plačilnega prometa in naloge statin6
bodQn pociran
ja opravljajo ta dela v Agenciji, vse dokler
drug® in§t't
*'a9' drugih zakonov te naloge prenešene na

Z dnem uveljavitve tega zakona postane premoženje dosedanje Službe družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji
last Republike Slovenije.
77. člen

74. člen
nu
' SDKrir5lo,<urTlente
' ki iifl ie uporabljala pri svojem poslovaUVel
iavitui .,eS0 aoznačene z nazivom SDK, se uporabljajo tudi po

9 zakona kot listine Agencije.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1995,
razen določb 8., 9., 13., člena 2. odstavka 14. člena, 3.
odstavka 15. člena, 18., 24., 26. člena, 28. člena in od 46. do
59. člena, ki se uporabljajo od uveljavitve zakona.
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bi se naj začasno opravljale razen opravljanja preverjanja
zakonitosti in pravilnosti izvajanja predpisov, ki urejajo
finančno-materialno poslovanje pravnih oseb in razpolaganje
z družbeno lastnino pravnih oseb, dokler se te lastninsko ne
preoblikujejo. Navedeno je predlagalo tudi Vrhovno sodišče
Republike Slovenije.
Upoštevano je tudi mnenje Zavoda za statistiko Republike
Slovenije, da se naloge statistike opredelijo kot del nacionalnega programa statističnih raziskovanj in da se ločijo od
nalog informiranja.
Glede na dejstvo, da Agencija z uveljavitvijo zakona ne bo
opravljala nalog javnega revidiranja, ker bo to naloga Računskega sodišča in ker tudi ne bo več opravljala nalog revidiranja lastninskega preoblikovanja, ker bo te prevzelo Računsko
sodišče, ni razlogov, da bi Agencija bila ob pričetku dela
zakona odgovorna še Državnemu zboru.
Predlagatelj je tako opredelil, da je Agencija odgovorna za
opravljanje del in nalog vladi, ter da ima tudi vlada pristojnosti
glede soodločanja pri sprejemanju statuta Agencije, imenovanja generalnega direktorja in njegovega namestnika ter pri
sprejemanju finančnega načrta in letnega poročila.
Predlagatelj je na podlagi pripomb izpustil opredelitev nalog
preobrazbe SDK v zakonu. Strinja se namreč s pripombami,
da morajo naloge, ki se nanašajo na preobrazbo SDK, potekati skladno s pripravo zakonov, ki bodo urejali plačilni promet, davčni nadzor, revidiranje javne porabe, itd.
Predlagatelj je upošteval pripombo, da se v zakonu zamenja
beseda »SDK" z besedo »Agencija« ter da se v prehodnih
določbah ustrezno pojasni uporaba vseh listin, ki nosijo naziv
-SDK".
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Predlagatelj je naštel primeroma »prejemke delavcev«, ki se
uresničujejo od druge pravne osebe kot so nadomestila za
čas odsotnosti z dela zaradi bolezni nad 30 dni, ipd.).
Predlagatelj je v izogib nejasnosti izpustil besedo »zainteresirane« pravne osebe v 39. členu. Mišljena je vsaka pravna
oseba, ki izkaže poslovni interes.
Predlagatelj je na podlagi pripomb spremenil ureditev pristojnosti izdajanja izvršilnih predpisov s področja plačilnega prometa. Tako predlaga, da je za izdajanje izvršilnih predpisov
s področja plačilnega prometa pristojna Agencija, te pa mora
izdajati v soglasju z Banko Slovenije, da ta lahko izvaja nadzor
nad opravljanjem plačilnega prometa.
Spremenjene so tudi določbe, ki urejajo nedokončane naloge
revizije lastninskega preoblikovanja v smislu pripomb, da te
naloge z uveljavitvijo zakona o računskem sodišču opravlja
Računsko sodišče tako, da Agencija na podlagi pogodbe
z Računskim sodiščem zagotovi Računskemu sodišču, da
bodo delavci Agencije dokončali naloge na postopkih revizij
lastninskega preoblikovanja.
Predlagatelj je na novo tudi uredil pristojnosti za odločanje
o tarifi za plačilo storitev in sicer tako, da o tarifi za plačilo
storitev odloča Svet Agencije v soglasju z Vlado Republike
Slovenije ob predložitvi letnega poročila za preteklo leto ter
finančnega načrta za tekoče leto. Navedena ureditev je
skladna z zakonom o zavodih.
Predlagatelj predlaga uporabo določb, ki se nanašajo na
pristojnost Banke Slovenije in postopke, z uveljavitvijo zakona.
Predlagatelj je dopolnil člen v prehodnih določbah, ki se
nanaša na nadaljevanje dela generalnega direktorja, njegovega namestnika in pooblaščene delavce v tem smislu, da
opravljalo naloge do poteka mandatne dobe, ki jim je pričela
teči v SDK.
Predlagatelj je tako na podlagi navedenega upošteval stališča
in sklepe Državnega zbora v 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12.,
13., 14., 15. točki.
Z upoštevanjem prej navedenih stališč in mnenj Državnega
zbora so upoštevane tudi pripombe sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve v točki 1 (a do d), ki se nanašajo na
pristojnost glede izdajanja izvršilnih predpisov, odgovornost
Agencije in imenovanje sveta Agencije, pristojnost imenovanja generalnega direktorja in njegovega namestnika ter dajanja soglasij z aktom Agencije in ureditev zadev v prehodnih
določbah kakor navajanja nalog preobrazbe SDK.
Predlagatelj je nadalje upošteval pripombe sekretariata za
zakonodajo k 1. členu (vključitev naloge urejanje načina plačevanja in ohranjanja solventnosti), k 2. členu (namesto SDK
Agencija), k 4. členu (druge naloge opravlja Agencija na
podlagi pogodb in to tiste, ki jih je opravljala SDK - z dopolnitvijo v prehodnih določbah), in k 68. členu (način imenovanja
Sveta Agencije).
Predlagatelj je upošteval pripombo Vrhovnega sodišča k 1.
členu (poimenovanje SDK), k 45. členu (prenos pristojnosti
Agencije preverjanja zakonitosti in pravilnosti izvajanja predpisov pri pravnih osebah, ki še poslujejo z družbeno lastnino
v prehodne določbe), k 49. členu (prenos člena v procesna
določila), k 61. členu (poimenovanje upravno računskega
spora z računsko upravnim sporom), in k 62. členu predloga
zakona (opustitev določanja števila senata Vrhovnega
sodišča, ki odloča na občnih sejah).
Predlagatelj na podlagi proučitve mnenja Državnega sveta
Republike Slovenije meni, da s predloženim zakonom upoštevajoč spremembe glede pristojnosti za izdajanja izvršilnih
predpisov (pristojna Agencija, soglasje Banke Slovenije) vsebinsko ne spreminja ureditve plačilnega prometa.
Predlagatelj meni, da so pripombe Sveta SDK Republike Slovenije po opravljeni prvi obravnavi zakona o Agenciji na seji
Državnega zbora obravnavane v spreietih sklonih in
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Državnega zbora, ki jih je predlagatelj upošteval
predloga zakona za drugo obravnavo. Pri tem
predvsem misli na stališče Državnega zbora, da naj se
sprejema poseben program preobrazbe SDK, temveč,
potek preobrazbe SDK vsebovan v predlogih zak01ceL
bodo urejali posamezna področja oziroma naloge,
opravlja SDK.
'
Predlagatelj je upošteval pripombe SDK Republike
- Centrale Ljubljana k 4. členu (Agencija opravlja "
naloge na podlagi pogodbe) k 34. členu (doda se
»dospelih« obveznosti), 67. členu (prejemnik mora r . ^
informacijo o poslovanju druge pravne osebe var0Vfoili
poslovno skrivnost), k 68. členu (sestava sveta je opw
v zakonu kakor način imenovanja).
Pripombe, ki jih predlagatelj ni upošteval:
1. Predlagatelj ne more upoštevati pripombe DZ v
sicer, da naj uskladi kazenske določbe z novim
zakonom. Ta še ni stopil v veljavo, vkolikor bo novi kaz u
zakonik uveljavljen v fazah sprejemanja tega zakona,
lagatelj uskladitev opravil.
2. Predlagatelj ni upošteval predloga sekretariata za zakf.
dajo, da bi spremenil poimenovanje »inšpiciranja«, ptf
s tem pojavlja nejasnost, ker je ta pojem
inšpekcijsko nadziranje. V strokovni literaturi je »"
nje« ena izmed oblik nadzora in je kot tak pojem
Predlagatelj meni, da naj pojem »inšpiciranje« ostan.e„
razlikovanja kontroliranja, ki je opredeljeno v 40. do 4izakona in nalogami inšpekcijskega kontroliranja, kis0
deljene v 45. in 46. členu zakona kot »inšpiciranje«.
3. Predlagatelj nadalje tudi ni mogel upoštevati P'r 1^
sekretariata za zakonodajo k 6., 7. in 12. členu P \. •
zakona. Banka Slovenije je res nadzorni organ °P^„
plačilnega prometa, vendar iz vsebine nalog centralne
izhaja tudi opravljanje plačilnega prometa, prav takoj*1 J
vsebine dela centralne banke tudi, da imajo banke i' tlt
niče pri njej svoje depozie. Poimenovanje pošt, ki bodo
Ijale plačilni promet na podlagi pogodbe s Poštno
Slovenije je po mnenju predlagatelja ustrezna ureditev4. V zvezi s pripombami Vrhovnega sodišča Republik^ .»
nije o poimenovanju »zasebnikov«, češ, da izraz W
predlagatelj pojasnjuje, da je »zasebnik« kot je v *
predloga zakona pojasnjeno, »zavezanec za davek oo ^
kov iz dejavnosti«, ki ima podlago v 37. členu * $
o dohodnini (Ur. I. RS. št. 71/93). Zavezanec za
dohodkov iz dejavnosti je širši pojem od "sarn°f
^
podjetnika posameznika«. Nadalje Vrhovno sodišče 5"r
kdo bo za »zasebnike« opravljal plačilni promet. V P g„0
zakona je določeno (29. člen), da morajo »zasebniki"
Ijati plačilni promet preko banke.
) il>'
5. Predlagatelj tudi po proučitvi meni, da naj določbe0 ■ ^
odstavka 32. člena ter 37. člena predloga zakona s
v zakonu, za katere Vrhovno sodišče meni, da ne ^/if
v zakon. Navedene določbe so prenešene iz zakona os ^
nem poslovanju in ker se v predloženem zakonutra
način plačevanja in ohranjanja solventnosti, se sma '
določbe ustrezne.
6. Vrhovno sodišče predlaga tudi spremembo vrstney
plačil v 36. členu predloga zakona. Predlagatelj srn9tr°'0
bi bilo smotrno spreminjati veljavnega vrstnega reda P
7. Vrhovno sodišče meni, da v 55. in 57. členu niaV' us"gSt.
urejena obeznost pošiljanja zapisnikov Agencije pi~ ,: pof>
ko Agencija opravi kontrolo oz. revizijo. PredlagataL
¥
njuje, da se postopek kontroliranja izvaja ob oprali3 L/i1'
čilnega prometa. Gre za sprotno preverjanje zakon' ^
pravilnosti obračunavanja in plačevanja davkov in Prlf„/sl&
itd.. V postopku kontroliranja se torej ne sestavljajo
49. člen predloga zakona pa določa, da se ob oPra
revidiranju sestavi revizijsko poročilo, ki ga prejme r -j
oseba in drugi, kar pa sicer ni več nrorim^t
poročevalec ^
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a
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l^no sodišče sprašuje tudi po katerih materialno-pravP™P<s<h bodo morali samostojni podjetniki posamezniki
/u.'c sva °jan računovodstva in katere bi naj uporabila tudi
svojih pristojnosti. Predlagatelj
DL" '/UyeP da izpolnjevanju
93 đ0,7 ' zakon 0 gospodarskih družbah (Ur. I. RS, št. 30/
°ča v 74. členu, da za samostojne podjetnike posameznil
gosn p!.eclP^e vodenje poslovnih knjig minister za malo
< ars,vo v
9osn°darske
l
soglasju z ministrom za finance. Minister za
in ?°
dejavnosti je vodenje poslovnih knjig predpisal
b avl ene
Pošlo °m ' po,rebam
i
" UR '• RS. št. 71/93, ki so namenjene
Potrah
- Vodenje
poslovnih
knjig
in evidenc pa
za
/e. nadzora obračuna
in plačila
davkov
in prispevkov
Sano
lih o P'
z Odredbo o poslovnih knjigah in drugih davčah ministra za
tija d pr6dlo
finance (Ur. I. RS. št. 72/93). Agenv0den°
ženem zakonu nima pristojnosti za nadzor
đgyifgv P°slovnih
knjig
ter
nadzor obračuna in plačevanja
osgjj Pr
Jn prispevkov »zasebnikov«, ampak le za pravne
in prj vl<ov
'stojnost
za nadzor obračuna in plačevanja davkov
na
fhpUhrf
podlagi predpisanih poslovnih knjig ima
°iiska uprava za javne prihodke.
Prs<jl'ePom^a k 47- členu SDK Centrale Ljubljana ni več
'na glede na to, da zakon ne opredeljuje nalog revidi-

ranja javne porabe.
11. Predlagatelj meni v zvezi s pripombo SDK - Centrala
Ljubljana k 69. členu predloga zakona, da je določilo 69. člena
o imenovanju generalnega direktorja in njegovega namestnika v skladu z zakonom o zavodih. Usklajevanje med svetom
Agencije in Državnim Zborom (po predlagani ureditvi z vlado)
bo potekalo na način kot to teče tudi v drugih primerih, kjer je
enaka ureditev.
12. Predlagatelj meni v zvezi s pripombo SDK-Centrala Ljubljana k 80. členu, da ni potrebno opredeljevati, da je premoženje v upravljanju SDK, ker se to razume.
13. Predlagatelj po ponovni proučitvi v zakonu predloženega
oveznega opravljanja plačilnega prometa »zasebnikov« preko
bank, ne more sprejeti predloga Obrtne zbornice Slovenije,
da bi se v zakonu naj ne predpisalo obvezno opravljanje
plačilnega prometa preko bank. Predlagatelj smatra, da
takšna ureditev mora ostati, do nove davčne ureditve (davčni
postopek, davek na dodano vrednost).
14. Predlagatelj tudi meni, da ni mogoče sprejeti dopolnila
Obrtne zbornice Slovenije k 39. členu, da naj bi Agencija tudi
zasebnika obveščala o gibanju plačilne sposobnosti posamezne pravne osebe. Glede na ureditev opravljanja plačilnega prometa zasebnikov ni možno zagotoviti enakih možnosti pravnim osebam, da so obveščene o gibanju plačilne
sposobnosti zasebnikov.

^andmaji Vlade Republike Slovenije
2. odstavek 9. člena naj se črta.
2a 6 ■ členom
A8nu se doda nov 6. a člen, ki se glasi:
°dstavk podietie PTT lahko poleg plačilnega prometa iz 3.
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bank0 o'.
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ok
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Obrazložitev:
Banka Slovenije ne more nadzirati zakonitosti in pravilnosti
opravljanja plačilnega prometa pri udeležencih, ker bi to
pomenilo nadziranje vseh pravnih oseb. Poleg tega zakonitost plačevanja izhaja iz pogodbenih odnosov strank. Banka
Slovenije seveda kontrolira zakonitost plačilnega prometa pri
nosilcih.
3.
K 35. členu
V 1. točki se besedilo v oklepaju »(nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni nad 30 dni, denarna nadomestila za
čas porodniškega dopusta, ipd.)« črta.
Obrazložitev:
Navajanje posameznik »prejemkov delavcev« kot so nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni nad 30 dni,
denarna nadomestila za čas porodniškega dopusta, ipd.
v zakonu ni primerno, ker se način izplačevanja teh prejemkov na podlagi področne zakonodaje spreminja.
4.
K 75. členu

"\

V 2. odstavku 75. člena se črta besedilo »in 91. in 92.«
Obrazložitev:
Menimo, da določila, ki se nanašajo na plačilni promet morajo
pričeti veljati z dnem ko začne z delom Agencija, ker ni
mogoče uveljavljati sprememb na področju plačilnega prometa pred pričetkom dela Agencije.
5.
K 77. členu
V 77. členu se za besedami »s 1. januarjem 1995, razen
določb« črta besedilo »8., 9., 13. člena, 2. odstavka 14. člena,
3. odstavka 15. člena, 18., 24., 26. člena in«.
Obrazložitev:
Enaka kot pri amandma številka 4.
39
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Predlog zakona o DRUŠTVIH — EPA 629 — PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 78. seji dne 14. aprila 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DRUŠTVIH,
ki vam ga pišiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. in
183. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

Predlog zakona o društvih
UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
V zgodovini Slovencev so društva in njihove zveze odigrale
pomembno povezovalno in narodno prebujevalno vlogo ter
s tem opravljala pomembno družbeno, politično in kulturno
poslanstvo.
Začetki organizirane društvene dejavnosti segajo v čas po
letu 1848. Tako je že več društev praznovalo 100-letnico
svojega obstoja. V društva se ljudje združujejo prostovoljno in
ljubiteljsko, povezuje pa jih skupen interes. Delovanje v dru- ■
štvih je učinkovit način za premagovanje najrazličnejših oblik
odtujenosti, ki pestijo človeka v sodobnem svetu z njegovim
brezosebnim načinom življenja in hlastanjem po dobrinah
potrošniške družbe.
Človek je družbeno bitje in svoboda združevanja je zato eden
temeljnih načinov uveljavitve človeka kot posameznika. Svoboda združevanja pa je potrebna tudi za celotno družbo,
njeno demokratičnost in možnost materialnega ter duhovnega razvoja. Svoboda misli, govora in združevanja so medsebojno tesno povezane in omogočajo človeku družbeno udejanjanje. Zato ne more biti nobenega dvoma, da je svoboda
združevanja v demokratični družbi moralna in politična nujnost.
Z ustavo zajamčene človekove pravice in temeljne svoboščine
se uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Načini uresničevanja oziroma omejitve posameznih pravic in svoboščin pa
se lahko prepišejo z zakonom, vendar le, če je to predvideno
v ustavi ali če je za njihovo uresničevanje to neizogibno, zlasti
z vidika varovanja pravic drugih.
Med pravnimi akti z značajem zakona je treba upoštevati
zlasti Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in Mednarodni pakt o državljanskih in političnih
pravicah. Konvencija v 11. členu določa, da ima vsakdo pravico, da mirno zboruje in se svobodno združuje. Izvrševanje
teh pravic je z zakonom mogoče omejiti, če je to nujno
v demokratični družbi zaradi državne in javne varnosti, za
preprečitev neredov ali zločinov, za zaščito zdravja ali morale
ali za zavarovanje pravic in svoboščin drugih ljudi. Ta člen pa
ne preprečuje, da bi pripadnikom oboroženih sil, policije ali
državne uprave omejili izvrševanje teh pravic. Prvi odstavek
22. člena Mednarodnega pakta pa določa, da ima vsakdo
pravico do svobodnega združevanja z drugimi, vključno s pravico ustanavljati sindikate in se jim pridružiti. Edine omejitve,
ki jih pakt dopušča v drugem odstavku tega člena, so tiste, ki
jih določa zakon in ki so v demokratični družbi potrebne
v interesu nacionalne in javne varnosti ter javnega reda, ali
varstva javnega zdravja, ali morale, ali pa zaradi varovanja
pravic in svoboščin drugih.
Posebej pa velja opozoriti na v praksi premalo upoštevano
dejstvo, da se veljavnost pravnih norm, ki so vsebovane
v določenem pravnem redu, razteza za delovanje vseh subjek40
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na državne organe. Zakon o društvih ureja le specifii
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uporabljati norme, ki jih določajo področne ureditve.
z zakonom o društvih določeno vprašanje urejeno drug
>$p
Področje združevanja v društva ureja Zakon o društvih,s ^ »jo
levi
bil sprejet leta 1974. Kazenske določbe tega zakona
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leta 1986 valorizirane v skladu z določbami takrat velja^'^ 199'
zakona o prekrških, kasneje so bile varolizirane z usu'» ^
spremembami oziroma dopolnitvami samega Zakona o P i Pri
ških, nazadnje v marcu 1993. leta. Z zakonom o sprem® ^
določb zakonov, ki določajo pooblastila in naloge druz ^ J
r
političnih organizacij (Uradni list RS, št. 8/90) je bil leta ^ 9*[
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črtan 3. člen Zakona o društvih, po katerem je osnu
nove programa in pravil društva pred registracijo <" Stv;rei
obravnavati Socialistična zveza delovnega ljudstva.
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Po sprejetju zakona se je neverjetno hitro širila drus ^ rt
?ac
dejavnosti po Sloveniji. Ustanovljena je bila vrstare u
štev. Mnoga društva, ki so bila organizirana na P ^fUjtv'
nivoju, so se reorganizirala tako, da so se ustanovila
za območje ene o2iroma več krajevnih skupnosti aH °D^
le-ta pa so se povezovala v zveze društev za območje o
več občin oziroma celotne republike.
Na dan 31/12-1993 je bilo v Republiki Sloveniji regiusfer'r3|ia
12.830 društev, od katerih je 11.787 takih, ki del J L{jii
območju ene občine, in 1043 takih, ki delujejo na 0°^f
več občin oziroma na celotnem ozemlju Republike Slec
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vključenih preko milijon prebivalcev Republike Slove"1)
Veljavni zakon je star dvajset let in ni bil usklajen niti z
nimi amandmaji iz leta 1989. Potrebno ga je uskladiti z]n ^
ustavo in številnimi spremembami v družbenih in°° eSo"
Nastal je v času, ko je bilo uresničevanje osebnih
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omejeno. Posledica tega je, da so bila nekatera društva jcj
novljena tudi za namene, katerih podlaga ne more biti P> ^
do združevanja, vendar je v danem času predstavil3 j(ey
primernejšo oziroma edino možno podlago za nadz
ustan a(j
pravne osebe zasebnega prava. Ker se v praksi
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finančno-materialnim poslovanjem društev ni izvajal,
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je bil v veljavnem zakonu opredeljen, so bila P ^*"
društva (predvsem tista, ki so opravljala tudi gosp°° sp<r
dejavnost) v ugodnejšem ekonomskem položaju kot 9s ^
darski subjekti, ki so opravljali enako dejavnost. V p° flS|0
za registracijo društev se je zato pristojni organ P°=a|(iO
znašel pred dilemo, kako ugotoviti, kdaj se za povsem
zahtevo po registraciji društva skriva obid področnih ■
poročevalec,
i
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2.3. Načelo neprofitnosti
Zaradi širokih možnosti uveljavljanja osebnih interesov je
ustanavljanje društev možno samo za uresničevanje tistih,
katerih namen ni ustvarjanje dobička. Ustvarjanje dobička
ima svoj širok temelj v institutu podjetništva, ki je opredeljeno
v poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih Ustave
Republike Slovenije.
2.4. Načelo javnosti
Brez načela javnosti delovanja društev si seveda ne moremo
predstavljati uresničevanja z ustavo zajamčene pravice do
svobodnega združevanja. Z njim je zagotovljena bistvena
sestavina delovanja društev, tako glede notranjih razmerij
v društvih kakor tudi delovanja društva kot celote v družbi.
III. PRIMERJAVA Z UREDITVIJO V DRUGIH DRŽAVAH
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Ob pripravi predlaganega zakona je predlagatelj pregledal
ureditev društev nekaterih evropskih držav. V nadaljevanju so
predstavljeni kratki prikazi ureditve v Franciji, Avstriji in Nemčiji.
Francija
Kot osnovni značinosti francoske ureditve lahko posebej
izpostavimo kratkost zakona in njegovo trajnost. Zakon vsebuje namreč enajst členov, sprejet pa je bil 1901. leta in je
doživel le nekaj dopolnitev. Ustanovitev društva temelji na
dogovoru dveh ali več oseb, ki združujejo svoje znanje in
aktivnosti, katerih cilj ni delitev dobička. Ustanavljanje društev je prosto, kar pomeni, da zanj ni potrebno posebno
dovoljenje, pač pa zakon določa posebne obiičnosti, s katerimi se zagotavlja seznanjenost javnosti z ustanovitvijo oziroma obstojem društva ter njegovimi organi, vodstvom in
statutom. Sama veljavnost društev temelji na splošnih pravnih
načelih, ki veljajo za pogodbe in obveznosti, zakon pa določa
tudi primere, v katerih so društva neveljavna. Neveljavnost
ugotavljajo sodišča na predlog prizadete osebe ali tožilstva.
Ob razpustu lahko sodišče izreče tudi v ta namen predvidene
kazenske sankcije. Premoženje društev je lahko sestavljeno iz
premičnin in nepremičnin, vendar zakon določa, da mora biti
namenjeno za delovanje društva. Glavnino ureditve s tega
področja predstavljajo vprašanja daril, od najvišje določene
članarine do daril in subvencij države, regij, okrožij, občin in
njihovih javnih ustanov. Posebej velja omeniti še institut
splošnokoristnega društva in vprašanje delitve premoženja
ob razpustu društva. Po preteku preizkusne dobe treh let se
namreč društvu lahko z odlokom državnega sveta prizna
splošnokoristnost (ki pa se lahko na enak način tudi odvzame). Z njo pridobijo možnost opravljanja vsakršne dejavnosti s civilnega področja, ki ni prepovedana z njihovim statutom/posedujejo ali pridobijo pa lahko samo nepremičnine, ki
so potrebne za izvrševanje nalog, ki so si jih zastavili kot cilj.
Ob razpustu društva se lastnina društva razdeli v skladu
s statutom ali pa v skladu s pravili, določenimi na občnem
zboru, če takšnih določil ne vsebuje statut.
Avstrija
Tudi avstrijska zakonska ureditev društev je kratka, obsega
namreč le 23 členov in je od leta 1976 doživela le nekaj
manjših sprememb, pri čemer se nekatere nanašajo na črtanje členov. Temelji na načelu prijave društva, pri čemer pristojni upravni organ presoja le ustreznost statuta društva
glede na zakonska določila, sicer pa velja načelo, da naj se
država čimmanj vmešava v delovanje društev. Ločijo društva,
ki ne prinašajo materialnih koristi, in druga, ki jih sicer prinašajo, vendar morajo biti porabljene v okviru društva. Posebna
pozornost je namenjena statutu društva, za katerega zakon
določa obvezne sestavine. Dalje ureja zakon vprašanja
postopka registracije društva, saj je organizacijski zakon,
medtem ko za materialno plat delovanja društva veljajo
določbe drugih zakonov, odvisno pač od dejavnosti društva.
Sprejeto je namreč temeljno pravilo, da gre za osebe civilnega
prava, zato zanje veljajo enaka pravila kot za vse ostale civilne
subjekte v družbi. V zadnjem delu zakona so urejeni načini
prenehanja obstoja društva in kazenske določbe.
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Nemčija
Tudi nemški zakon o društvih je kratek, saj obsega le 26
členov, sprejet pa je bil leta 1964. Spremembe, ki jih je
doživel, so prinesle izločitev osmih članov, katerih vsebina je
sedaj urejena v drugih zakonih, zlasti na civilnopravnem
področju. Razdeljen je na pet poglavij. Splošne določbe opredeljujejo svobodo združevanja v društva, ki pa jo odvzamejo
tistim, ki to svobodo zlorabljajo, prav tako pa postavljajo
pravilo, kaj se šteje za društvo po tem zakonu, in z negativno
enumeracijo izločajo politične stranke, parlamentarne frakcije in verske skupnosti. Z drugim poglavjem so določeni
primeri in pogoji za prepoved društva kakor tudi ustrezne
pristojnosti in posebne določbe o postopku v teh primerih.
V tretjem poglavju so urejena vprašanja zaplembe in odvzema
premoženja prepovedanim društvom. Četrto poglavje nosi
naslov posebne določbe, z njimi pa so urejena vprašanja tujih
društev, društev, katerih člani so tujci, društva delojemalcev
in delodajalcev in zaradi vzajemnosti ustanovljene kapitalske
družbe, tovarišije in zavarovalna društva ter prostorska
območna veljavnost prepovedi društva. Sklepno, peto
poglavje vsebuje pooblastila za izdajo podzakonskih aktov na
podlagi tega zakona, kazenske določbe za ravnanja
v nasprotju s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih
podzakonskih aktov, prenehanje in podaljšanje veljavnosti
predpisov, prehodne določbe, omejitve določenih temeljnih
pravic, veljavnost zakona v deželi Berlin in začetek veljavnosti
zakona.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE PREDLAGANEGA
ZAKONA
S predlaganim zakonom se pristojnim in drugim organom ne
nalagajo nove naloge, zato ne pričakujemo dodatnih obremenitev proračuna Republike Slovenije.

Tujec lahko postane član društva, če je tako
v temeljnem aktu.

oset
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7. člen
Delo društva je javno.
Podatki, vpisani v register društev, so javni.

Dru;
nosi

II. USTANOVITEV DRUŠTVA
8. člen
Društvo lahko ustanovi najmanj deset (varianta:,rl)
®
„
polnoletnih državljanov Republike Slovenije, ki na,,1 usta'
^ *ad
nem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temelj^
štva.
9. člen

Temeljni akt društva mora določati: ime in sedež
;&
namen in naloge društva; način včlanjevanja in P nnpi
članstva; organe društva, njihovo delovno področje'
^
vo1
medsebojna razmerja; sestavo organov, načinmanda
' ,n0dof!
imenovanja in razrešitve organov ter njihovo
'toP/0V(
pravice in dolžnosti članov ter organov društva; za ^
društva; financiranje društva in način opravljanja nar ^
nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi; način P rU
društva in razpolaganje s premoženjem v takem Pr
način zagotavljanja javnosti dela društva.
J
Spremembe in dopolnitve temeljnega akta društva SP
najvišji organ društva.
10. člen

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
i
Društvo je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje
fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljem aktu in v skladu s tem zakonom.
Društvo ne sme delovati oziroma se ne sme ustanoviti za
opravljanje pridobitne dejavnosti ali kot versko združenje.
2. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
3. člen
Društvo samostojno določi skupen interes, dejavnost ter
način delovanja s svojim temeljnim aktom v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije.
4. člen
Iz imena društva mora biti razvidno, da gre za združevanje po
tem zakonu in dejavnost društva.
Ime društva se mora razlikovati od imen drugih društev in ne
sme biti zavajajoče ali žaljivo.
Ime društva ne sme vsebovati besedne zveze Republike Slovenije.
5. člen
Vsakdo lahko postane član in deluje v društvu pod enakimi
pogoji.
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopoljenega 15. leta,
podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi
zastopa v organih društva.
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Vlag

6. člen

n
Če je v društvo včlanjenih do vključno 15 članov,
vsi člani naloge organov društva in izmed set)
zastopnika društva.
11. člen
trna"!
Za uresničevanje svojih skupnih interesov lahko naj'
društvi ustanovita zvezo društev.
Za zvezo društev se smiselno uporabljajo' določbe te
kona.
12. člen
n 3li
Ta zakon se uporablja tudi za mednarodno društvo>
mednarodnih društev, če se ustanovi ali ima
območju Republike Slovenije.
13. člen

Kijif;
V
Mednarodna društva ali zveze mednarodnih druS,
®
i s'-'
af
na podlagi mednarodnih pogodb v Sloveniji PfUwSaf,
pravne osebe, morajo pred uveljavljanjem tega sta' #
ložiti ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve,raa $
novitvi, temeljni akt, dokazilo o registraciji P° P 0goi*
pogodbenice in druga dokazila o izpolnjevanju P
mednarodne pogodbe.
j-tavK*'
Na podlagi predložitve dokumentov iz prvega oas1 j)!
člena vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev.

14. člen
Mednarodna društva ali zveze mednarodnih drUiena
ustanovljena po tujem pravu, razen tistih iz 13' bj,0d®
zakona, lahko delujejo na območju Slovenije, če a°
ljenje Vlade Republike Slovenije.
Ta društva se evidentirajo pri ministrstvu, pristojne"113
nje zadeve.
poročevalk'
M

mora zahtevi priložiti temeljni akt, dokazilo držav-

22. člen

!li|

jot 0» đokazil'o °0 re9's,raci'' oziroma
pridobitvi pravne osebnona
-™iio
območju najmanj dveh držav,
lr e za delovanju
Jve?e
I?
stopnika
in
naslov
mednarodnega
društva ali
626
^narodnih društev.
15. člen

Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim
ali posebnim aktom. Podatki se izkazujejo v skladu z računovodskim standardom za društva, ki ga sprejme pooblaščena
organizacija.

n

°sbŠ?mmatlko v sv°iem temeljnem aktu uredi pravice in dolžPatizerjev in častnih članov društva.

""Eg|STRACIJA društva
16. člen
C O druš,ev e
isla^0r98ntae^,ska
ij
i pristojna v upravni enoti notranja
...ftiadeve ^' sedeenota ministrstva, pristojnega za notranje
Tpritojf?.
žu društva (v nadaljevanju pristojni organ),
Z0
tvo KDri«
Per odločbe pristojnega organa odloča ministr' ls,0ino za notranje zadeve.

jruStl1
17. člen
jgtlS ^6Vj7ar0rtac,
iWUs,a
novnp z 30ra
'° družtva mora vlagatelj priložiti zapisnik
! Se
° bnirrr odat
' ' dva izvoda temeljnega akta in seznam
^vijans!P
0to
0 in ki ustanoviteljev (osebno ime, rojstni datum,
-:- ij«?. naslov stalnega prebivališča) z njihovimi
ni
Podpisi ter osebno ime zastopnika društva.
Pf
iSt(
0đ

18. člen

'0čSivOr9fn

i® dolžan o zahtevi iz 17. člena tega zakona
roku 30 dni od njenega prejema.

or an
^ini°aift
ia
ali9 meugotovi, da vloga ni popolna oziroma da
tana 0t. 0ri
. na
' t0 društva ni v skladu z določbami tega
Potrebno0 ?°u
7°u vo
vlagatelja in mu določi rok, v katerem je
rPotrebri
°knedopolniti
oziroma uskladiti
uskladiti temeljni akt.
akt. Ta
sm e biti
t!— krajši
polniti
od 15 oziroma
dni in ne daljši odtemeljni
3 mesecev. T*
te
!>štvo
s*ir°r*ia ne V roku iz Preišnjega odstavka ne dopolni vloge
%, da |" uskladi temeljnega akta ali imena društva, se
l® umaknilo zahtevo za registracijo.

19. člen
traci

i° Postane društvo pravna oseba zasebnega prava.
20. člen

23. člen
Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme najvišji
organ društva, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu
s pravili računovodskega standarda za društva, ki ga sprejme
pooblaščena organizacija, in določbami temeljnega ali
posebnega akta društva.
V. PRENEHANJE DRUŠTVA
24. člen
Društvo lahko preneha obstajati po volji članov ali po samem
zakonu.
25. člen
Najvišji organ društva lahko sprejme sklep o prenehanju
obstoja društva.
Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva,
ustanovljenega na podlagi tega zakona, na katerega se po
poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Proračunska sredstva pa se vrnejo proračunu.
O sklepu najvišjega organa iz prvega odstavka tega člena
mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ.
26. člen
Po samem zakonu društvo preneha obstajati, če dejansko
preneha delovati.
27. člen
Pristojni organ v primerih iz 25. in 26. člena tega zakona na podlagi
pravnomočne odločbe izbriše društvo iz registra.
28. člen
V primeru prenehanja društva je nična vsaka delitev premoženja društva med njegove člane.

n '' ZahtSprerneni temeljni akt ali zastopnika društva, mora
a|
6spreir|0 ^ sprerneml:)0 registracije v 30 dneh od
^ahtevj •
693 od
^'^ik^sR^
stavka tega člena mora društvo priložiti
erne
e na vi e a
?ak v ttb'^' A 'e ^j 9 organa, na kateri so bile sprejete
' izvoda
spremenjen
akt, akta.
mora društvo
f ^ ' Prii *• ®' dva
novegatemeljni
temeljnega

Če društvo ne ravna po drugem ostavku 25. člena in v primerih prenehanja društva po 26. členu tega zakona, odloči
o prenosu premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih
oseb zasebnega prava določen pristojni državni organ. Odločitev nadomesti sklep iz drugega odstavka 25. člena tega
zakona. .

l|f

VI. KAZENSKE DOLOČBE

''a'° đo^n1usPrerT,emb temeljnega akta se primerno uporabk® 17. in 18. člena tega zakona.

29. člen

Vp

'NAN C|Ranje

Vo|ah,Ko

21. člen
pridobiva sredstva za svoje delovanje:

- i/^arino,
ma
- *s darili0^3 vo|
terialnih pravic in dejavnosti društva,
Pri<^P Vki ili,
. iMavn |h donatorjev,

5? Dorabj,
'leno.

S kaznijo najmanj 50.000 SIT se za prekršek kaznuje društvo,
ki:
1. prekoračuje področje dejavnosti, določene s temeljnim
aktom (3. člen);
2. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena;
3. ustvarjenega dobička ne porabi za izvajanje osnovne dejavnosti društva (21. člen);

4. neresnično izkazuje podatke o finančno-materialnem
poslovanju (23. člen).
!°P vlianiu svoie dejavnosti ustvari dobiček, ga
izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustaZ denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena tudi zastopnik društva.
ra

2a

43

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen

30. člen
Društvo, ki je bilo ustanovljeno po Zakonu o društvih (Ur. list
SRS, št. 37/74 in 42/86), nadaljuje delo po določbah tega
zakona, svoje temeljne akte in delovanje pa mora v primeru
neskladnosti uskladiti s tem zakonom najkasneje v roku dveh
let od začetka veljavosti tega zakona. Pristojnemu organu
mora predložiti morebiten nov temeljni akt in sporočiti
osebno ime zastopnika društva.
Društvo, ki je opravljalo gospodarsko dejavnost po 10. členu
Zakona o društvih (Ur. I. SRS, št. 37/74 in 42/86), mora v enem
letu od uveljavitve tega zakona prenehati opravljati gospodarsko dejavnost na tej podlagi in jo uskladiti s pravnim redom
Republike Slovenije na področju izvajanja pridobitne dejavnosti.
31. člen
Za društva, ki so bila registrirana po dosedanjih predpisih pri
Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, odstopi
ministrstvo celoten spis pristojnemu organu.

Minister za notranje zadeve izda navodilo, s katerim t
vsebino, obliko in način vodenja registra društev, v
mesecev od začetka veljavnosti tega zakona.
33. člen
Do določitve pooblaščene organizacije iz 22. f|enL
zakona začasno določi računovodske standarde za
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovemi •
34. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha velja'' ^
o društvih (Uradni list SRS, št. 37/74 in 42/86).
Do izdaje navodila iz 32. člena se uporabljajo določb® f
nika o registru društev (Ur. I. SRS, št. 5/75).
35. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne"1
Republike Slovenije.
<foi(

OBRAZLOŽITEV
Predlagatelj v razpravo in sprejetje ponuja zakon o društvih
kot splošen zakon, ki ureja temeljna vprašanja na področju
asociativnih (združevalnih) sistemov. Tem sistemom je lastno
združevanje posameznikov zaradi zavesti o skupnih interesih,
za družbo pa predstavljajo nepogrešljivo gibalo napredka. Ker
se posamezniki združujejo v društva iz različnih interesov:
osebnih, strokovnih in drugih in je glede na široko paleto
dejavnosti nemogoče v zakonu opredeliti vsa področja, na
katerih društva delujejo, se je predlagatelj odločil za precej
splošno definicijo društva. Poudaril je predvsem skupen interes, ki povezuje člane društva, in izrecno izključil nekatere
interese, ki ne morejo biti podlaga za združevanje v društva.
Tako je prepovedal ustanavljanje društev za opravljanje pridobitne dejavnosti oziroma samo opravljanje takšne dejavnosti,
prepoved pa velja tudi za ustanavljanje in delovanje verskih
združenj. Ustanavljanje in delovanje pravnih subjektov na teh
področjih je namreč urejeno z drugimi predpisi.
Zaradi omenjene različnosti interesov je z enim samim zakonom nemogoče urediti specifična vprašanja, ki se pojavljajo
na področju civilne družbe. Predlagani zakon zato ureja tista
vprašanja, ki so vsem skupna, posebna vprašanja, ki izhajajo
iz narave dejavnosti ali asociacije, pa bo potrebno urediti
s posebnimi zakoni. Predlagatelj se zaveda dejstva, da se
poleg društev, ki zadovoljujejo ozke interese posameznikov,
po tem zakonu ustanavljajo in delujejo tudi društva, ki imajo
splošno koristen pomen za družbeno skupnost. Vendar pa
- izhajajoč iz ustavne pravice do svobodnega združevanja, ki
je enaka za vse - ne more ločevati prvih od drugih in različno
urejati njihovega statusa.
Zaradi narave z ustavo zajamčene pravice do združevanja
morajo biti društva samostojna pri določanju namenov in
ciljev ter načina delovanja. Zaradi krepitve pravnega reda
v Republiki Sloveniji predlagani zakon določa samostojnost
društev, pri čemer pa postavlja dve zahtevi. Društva morajo
namen in cilje ter način delovanja določiti v svojih temeljnih
aktih, saj je le na tak način mogoče zagotoviti varstvo pravic
tetjih oseb in omogočiti ustrezno delovanje državnih organov.
Takšna določitev pa seveda veže tuai društva, saj lahko delujejo le v okviru, ki ga samostojno določijo. Vsebina druge
zahteve pa je skladnost take določitve s pravnimi normami, ki
urejajo posamezna področja, oziroma s pravnim redom Republike Slovenije v celoti.
Izhajajoč iz načela neprofitnosti, predlagani zakon ne dovoljuje ustanavljanja društev z namenom opravljanja pridobitne
dejavnosti oziroma ne dovoljuje opravljanja takšne dejavnosti
že registriranim društvom. Za uresničevanje teh interesov
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i 71'
omogoča pravni rea nepuoiiKe oiuveiuje na r" ~..nil ' »ni
Ustave Republike Slovenije druge oblike udejstvov*^
dar pa lahko društva z opravljanjem dejavnosti'^
ustvarijo dobiček. Predlagatelj meni, da je P° nor0
primere z zakonom določiti, da ga mora društvo up' ^
izvajanje svoje temeljne dejavnosti. Čeprav je P' ^
sledil načelu neprofitnosti tudi v določbah o Pren?,uffllL
štva (ničnost delitve premoženja med člane
^avcua, \ja
pi/uci
tu uvviuuiiv •«- * *-./ i _ , i.
določiti še dodatne pogoje. Glede na to, da minis'
stojno za finance, že pripravlja predpise o davčnem
h
ki bodo natančno opredelili, kdaj je mogoče nek0mep
šteti za nepridobitno, se je predlagatelj v zakonu o
bistvene elemente omenjenega načela.
Zagotoviti pravne varnosti oseb, s katerimi vstopzi0^^
v medsebojna razmerja, je namenjena dolžnost, K ^
nalaga izbiro takšnega imena, ki se razlikuje od
^
društev. Iz imena društva mora biti nadalje razvidni((Jj
posamezniki združili v društvo, prav tako pa mora p
razvidna dejavnost, ki jo bo izvajalo. Zaradi tega
biti zavajajoče, z vidika varovanja javnega reda pan ^
izbira žaljivega imena. Predlagatelj tudi meni, pa j,4
zveze Republika Slovenija ni mogoče uporablja
društva.
Ker temelji združevanje v društva ha ustavni P'^0zajamčena vsakomur, je vprašanje omejevanja iz(e° ^ ^
Ijivo. Po predlaganem zakonu je lahko včlanjevani\e
omejeno le pod pogoji, ki so za vse enaki in vnaP. lipoiK
Predlog zakona vsebuje tiste omejitve, ki jih društva
zveze ne morejo spremenili oziroma jih morajo
v svojem temeljnem aktu.
Posebno občutljiva je problematika združevanji J
Zakon o tujcih rešuje temeljna vprašanja v zvezi z
njem tujih društev (kdo lahko ustanovi tuje društvo,
društva registrirajo), hkrati pa napotuje na smiseln ^
zakona o društvih. Zaradi tega je v predlagane ^
urejeno vprašnje včlanitve tujca v domače društvo, ^
juje z določitvijo takšne možnosti v temeljnem a*' ^
Javnost društev se nanaša na delovanje društva ^
^
tudi na podatke, ki so vpisani v register društev.
pomeni javnost delovanja društev omogočanje d..jgr,
se v javnosti pojavljajo in delujejo. Po drugi strani p*j ^
varovanja pravic tretjih oseb nujno, da je reg',e^A
javna knjiga. Registrski organ mora dovoliti vpog16
izdati izpiske iz registra vsakomur, ki ima za t°
interes.
poročevalk'

"i/feT93 akta ustanovitve določa predlog zakona najtr al et
'hnovi druitvo
%ariantno
' i P ) polnoletnih posameznikov, ki
na
ustanovnem zboru, na katerem spreje 0
iku' biij®J0 skl°
st , P ustanovitvi in temeljni akt društva. V razpravi so
0
mina
Potrebnem najmanjšem številu ustanoviteljev
"iseiih'/na trefl (na Podlagi starega rimskega načela) do
»a v nan
! Podlagi veljavnega zakona). Predlagatelj zaradi
" tno ponuja tri rešitve.

določiti in s tem slej ko prej omejiti območja delovanja, zato je
za določitev pristojnosti sprejemljiva le uporaba sedežnega
principa.

Alinea" ilenom predlagani zakon določa tiste sestavine
Mo (ian . a^ta
' ki predstavljajo minimum pravnega varstva
jGlede na t 'Cof treti'h oseb, ki vstopajo v razmerja z društvi.
Ii u . an°' da prvi temeljni akt društva sprejmejo ustanovitefeno, ' °Wem zboru, je s predlaganim zakonom predvi;
Pre/ema Spremembe in dopolnitve temeljnega akta društva
i "
organ
društva.prepuščena
Odločitev odruštvom
tem, kateri
organ
najvišji,
je seveda
samim.
prai I

Predlagatelj meni, da ni smotrno v zakonu določati, da je
društvo pridobilo status pravne osebe zaradi molka upravnega organa. Navedena določba bi bila samo deklarativne
narave, saj društvo lahko uveljavlja pravice, ki izhajajo iz
statusa pravne osebe, le na podlagi odločbe o registraciji. Za
društvo je ugodneje, da uveljavlja svojo pravico v skladu
s splošnimi predpisi upravnega postopka, saj je pristojni
organ na pritožbo zaradi molka organa dolžan o zadevi odločiti.

"Vs temnit'0 man
i člar>ov, kot jih je potrebno za izvolitev
a
^ovarr s veda
ktom predvidenih organov, bi bilo njihovo
"^a J, r ?
nesmiselno. Zato predlagani zakon predtev
in ^ fiotovhe izvol
'
zastopnika društva, saj je na ta način
Hno nr^predstavlianje društva, sai ie na ta način zagor.'*dstavljanje društva, vsi člani pa skupno opravljajo
O/ jih> sicer opravljali organi društva.
-iIV rir
lif "eru prav
PraVjCo i '.ce do svobodnega združevanja z drugimi gre
%ča mof 16 dana posameznikom, zato predlog zakona
''*bneaa Prav3,
°St' da se lahko društva, ki pa so pravne osebe
u
"o uPorabo združujejo
društev
in zanje določa
predpisov, vkizveze
veljajo
za društva.
tfp,
jSOfa^
da je predlagani zakon možno in potrebno
""l 4ru$i' 'za
mednarodna društva ali zveze mednarodse
'°vati'' I"'
imajo sedež VA.II
oziroma
želijo
Do u'
K oč uustanovijo, """J"
V/MPU *.\SIIJ\S
» 0(^""n d
.rn red
i Republike Slovenije, seveda v skladu
n«.T 'katerim^P'
om. S tem namenom je določil pogoje,
la
i^arodn
^k° delujejo na območju Republike Slovenije
e
dru tva
/f" Po t m pravu
^ in zveze mednarodnih društev, ustanovit"1*'a9i mplfnar
- Mednarodna združenja, ki jim je na
°dnih pogodb v Republiki Sloveniji priznana
S(J?'^
a c
v ,eta
o "' 'ki rh
' ' Pa zakon omogoča lažje uveljavljanje
b°ino Ja zatran
9°tav
ljajo mednarodne pogodbe. Ministrstvo,
► '"arodn h° 'e zadeve, b° vzpostavilo uradno evidenco
%du ,. društev in zvez mednarodnih društev in
cl ločbam
^ p°s(oPku
° na zahtevo
' 171- stranke
člena Zakona
splošnem upravizdajaloopotrdila.
wMh.
v;BCe
-v- simpatizerjev in častnih članov izhaja iz
al<se
qr°čju oh,sta
delovanja društev. Predvsem na športnem
J
JaJo najrazličnejše oblike podpore delovanju
Se aze
t bn *er i° predvsem kot navijanje za določeni klub
yZ v
^ pogojno imenovani navijači niso člani druprav
W
—■'aarn
wMi i ran
ii' 'mn obveznostmi, ki
r\i i/i
tajata iz rediou3
an_,
tlariZt!,
bi id.i
izhajale
Di so / ^npr
JPsk
'9 ie na tekmi, sprejemanje odločitev),
na do,oien
siMv'/am
način zainteresirani za čimboljše
e h
p'dejavnosti (npr. zmago v prvenstvu), po drugi
0
JPor°
seveda tudi društva zainteresirana za njihovo
G/ PraVj.redla9ani zakon predvideva možnost, da se njik 3,^ kastnih0 do,^n°sti uredijo s temeljnim aktom društva.
J pri J} članov je predvidena podobna ureditev polo6r bodo
faS'"o č/arfT
društva s temeljnimi akti predvidela
v v
ig ^ ° primerih, ko imajo določene osebe posebne
s kater0 se
ti^o. Takelavnost
'
ukvarja društvo, ali za samo
trditvi *r"a določitev daje zakonsko podlago poenotenju
8 a
\ia!! v ra 9 položaja, saj niso novost, ampak v praksi
zličnih oblikah.
00o p
ha' °a kater Vve
'e namenia predlagani zakon registraciji
dru
1
Orj '• Q/ec/ na
° ^e tud' nastanek pravne osebe zasebnega
zasebnegi
i/Oost f. dosedanjo razpravo je še naprej predlagana
S*<nistrstva za notranje zadeve kot registracijskega
%!°'noStiemembe. ki jih predlagani zakon predvideva glede
HleVprv iz z'al° Poledica
črtanja določb o območju delovanja
% 'sfo/n stl ame
' določbe so bile namreč temelj za razmey
z
po?
d
občinskimi
upravnimi organi in ministr0b
g
50^°dye Jranie zadeve. Glede na dejstvo, da se pomen in
w
")e, 16
:'0vania civilne družbe v svetu in pri nas nenehno
seveda logično, da si društva ne morejo vnaprej

Glede same registracije vsebuje predlagani zakon določbe,
s katerimi sili pristojni organ in društva k hitremu delovanju,
po drugi strani pa zavezuje društva k predložitvi vseh za ta
namen potrebnih dokumentov.

Ker so za opravljanje vsakršne dejavnosti potrebna finančna
sredstva, vsebuje predlagani zakon tudi določbe, s katerimi
opredeljuje naslove, iz katerih društva zbirajo potrebna sredstva.
Predlagatelj je bil posebno pozoren na ureditev položaja
donatorjev. S tem institutom so mišljene najrazličnejše oblike
trajne finančne podpore fizičnih ali pravnih oseb (npr. sponzorstvo), medsebojna razmerja med društvi in donatorji pa se
urejajo z zasebno pravnimi pogodbami.
Glede že navedene problematike financiranja, ki je bila obravnavana pri vprašanju javnosti, je v tem delu potrebno opozoriti, da je predlagatelj sledil spremembam, ki jih opaža. Zato
predlaga, da društvo določi način in obliko zagotavljanja
podatkov o svojem finančno-materialnem poslovanju, vse
v skladu z računovodskimi standardi. Temeljni namen je omogočiti kar se da enostavno, pa vendar natančno oziroma
resnično vodenje stanja premoženja in poslovanja društva.
Glede prenehanja društva predlagani zakon uvaja določene
novosti, s katerimi želi odpraviti pomanjkljivosti sedanje ureditve. Društvo lahko preneha na podlagi volje članov društva
ali po samem zakonu. Najvišji organ društva lahko sprejme
sklep o prenehanju obstoja društva in o tem obvesti pristojni
organ. Pomembna novost predstavlja možnost, da pristojni
organ izbriše društva, ki so dejansko prenehala delovati in po
nepotrebnem obremenjujejo register društev.
V praksi se namreč pogosto dogaja, da dejavnost društva iz
različnih razlogov zamre oziroma se število članov zmanjša
pod minimum, ki je z zakonom določen za ustanovitev društva. Pristojni organ v veljavnem zakonu ni imel podlage, da bi
društvo črtal iz registra društev. Z novim zakonom je ta
možnost dana, seveda pa bo moral pristojni organ v skladu
z načeli splošnega upravnega postopka ugotoviti, da je društvo dejansko prenehalo z delovanjem (da je število članov
manjše od predpisanega števila ustanoviteljev oziroma da se
organi društva že daljši čas več ne sestajajo oziroma da
društvo ne opravlja nobenega plačilnega prometa in druga
dejstva). Z namenom varovanja društev pred samovoljnim
ravnanjem pristojnih organov veže predlog zakona izbris iz
registra društev na pravnomočno odločbo.
Ker lahko društva v času svojega obstoja ustvarijo premoženje, je v skladu z načelom neprofitnosti potrebno urediti
vprašanje njegovega prenosa v primeru prenehanja društva.
Predlagani zakon v skladu z načelom neprofitnosti določa kot
nično razpolaganje s premoženjem po prenehanju društva
z delitvijo med člane društva. V skladu z načelom samostojnosti predlagani zakon določa, da društvo v primeru prenehanja
samo odloči, na katero sorodno pravno osebo zasebnega
prava ga bo preneslo. V primeru, da takšnega sklepa društvo
ob raziđu ne sprejme, predlagani zakon določa pristojnost
državnega organa, ki naj izvede likvidacijski postopek.
Posebna ureditev velja le za proračunska sredstva, ki se
zaradi stroge namenskosti in preprečevanja zlorab vrnejo
proračunu.
s

kazenskimi določbami so posebej kot prekršek sankcioni-

rana ravnanja v nasprotju z nekaterimi določbami tega
zakona. Predvidene so denarne kazni za društva in njihove
zastopnike.
S prehodnimi in končnimi določbami predlog zakona ureja
tista vprašanja, ki se bodo odprla v primeru njegovega sprejetja.
Določbe 30. člena obvezujejo vsa društva, ki so registrirana
v Republiki Sloveniji, da svoje temeljne akte in delovanje
v primeru neskladnosti s predlaganim zakonom uskladijo
najkasneje v roku dveh let od začetka veljavnosti tega zakona.
Predlagatelj se je zavedal obstoječega stanja, ki je omogočalo, da so se društva ukvarjala tudi z gospodarsko dejavnostjo. Pri iskanju rešitve in izhajajoč iz 74. člena ustave, ki
ureja vprašanje podjetništva, ni videl druge pravne možnosti
kot da društvom, ki so se ukvarjala z gospodarsko dejavnostjo
po prejšnjem zakonu, to podlago odvzame in jih napoti, da se
za opravljanje gospodarske dejavnosti ustrezno organizirajo
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kot gospodarski subjekti. Ker je navedenim druM ^
uskladitev s področno zakonodajo potrebno dati n ^
razumen rok, je predlagatelj določil rok enega leta oo
vitve tega zakona, v katerem naj bi društva za OP™'^
pridobitne dejavnosti ustanovila in registirala ustrezneg.
darske družbe. To pa ne pomeni, da društva ne '
pridobivati sredstev za svoje delovanje iz naslova s po*
zakoni dovoljenih dejavnosti, ki jih občasno izvajalo.
Določbe 31. člena predlaganega zakona zadevajo obi";
ki so bila zaradi določitve pristojnosti glede na '
delovanja v pristojnosti Ministrstva za notranje
uveljavitvi sedežnega principa pa je potrebno taksni ^
»registirati« pri upravnih organih, ki so pristojna poris
predlaganega zakona. Ker je do nove določitve Pr&
prišlo iz razlogov, ki niso na strani društev, skuša P
omogočiti društvom kar najlažjo rešitev. Zato predlag ^
postopek prenosa upravnih spisov na pristojni org&n
uradni dolžnosti.

poročevalk'

Predlog zakona o SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA
o DRŽAVNEM SVETU - EPA 627 - PRVA OBRAVNAVA
?Qoavninasvet
Republike
Slovenije
na 30.
seji, Republike
dne 20. 4.
^994,
podlagi
prve alinee
97. je
člena
ustave
^ovenije, sprejel besedilo

sveta in 176. člena poslovnika državnega zbora, sklenil, da
bodo kot njegovi predstavniki na sejah državnega zbora in
delovnih teles sodelovali:

predloga zakona o spremembi in dopolnitvah
zakona o DRŽAVNEM SVETU - prva obravnava

- dr. Ivan KRISTAN, predsednik Državnega sveta Repu"blike Slovenije,
- dr. Avgust MAJERIČ, predsednik komisije za mandatno-imunitetna, poslovniška in administrativna vprašanja
- Gregor MIKLIČ, podpredsednik komisije za politični
sistem.

j*' 9a, na podlagi 174. člena poslovnika državnega zbora,
Pošilja predsedniku državnega zbora.
Državini svet je, na osnovi 86. člena poslovnika državnega

^jlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o državnem svetu
UVOD
'•°CENA stanja
Svet se e
držav"'
' konstituiral 23. decembra 1992 kot nov
ni or n
voii,
v6 .,n ga , katerega pristojnosti so določene z ustavo,
sVB,
njegova organizacija pa z zakonom o državnem
'leno
"st
44/92). Državni svet je skladno s 101.
(Ur P™ "stave Republike Slovenije sprejel tudi svoj poslovnik
nizac-- S 44/93), v katerem je skladno z načelom samoorga2
akon'e kQt samost°ini ustavni organ v okviru ustave in
njih.,v Uredil svojo organizacijo, določil nosilce funkcij in
° mandatno dobo.

dg®"« o državnem svetu ni podrobno urejeno financiranje
am
''arta
H 3 sveta' sveta
Pakčas,na
je samo
določeno, da je funkcija
ter ravi
'29ubi avne9a
P ca do nadomestila
a
d0 Do
? zaslužka za čas opravljanja funkcije in pravica
ra a
Podla 9 |e^'' stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. Na tej
izplgA ' državni svet sprejel sklep o začasnih kriterijih za
P°vra^laan'e nadomestila dela izgubljenega zaslužka ter
n6rn
stroškov za nepoklicno opravljanje funkcij v Državnje ju ci eRepublike Slovenije in plače za poklicno opravljaZa6nk" ' .Predsednika in sekretarja državnega sveta, ki sta
ni
ku jo H ec^in' Pok''cn' funkciji v državnem svetu. V poslovsveta i.- avni svet določil, da opravlja predsednik državnega
Poši S,a 2aenkrat edini poklicni funkciji v državnem svetu.
drjav ovniku
je državni svet določil, da opravlja predsednik
d°b0 ®9a sveta svojo funkcijo poklicno in sicer z mandatno
Voljen 'e,i in po' in 'e na t0 'unkc'j° lahko ponovno
' Ra2LOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Ker so o
Pojavile v zvez' s financiranjem in delom državnega sveta
drjav' nekatere nejasnosti in različne interpretacije položaja
ne
93 veta se
'
je
po opravljenih
konzultacijah
držav*asm ?hr U ?in v vladi
državni
svet odločil,
da predloži vpredlog
"Wib
■ k0 'n dopolnitve zakona o državnem svetu. Sprenih [)°3 oziroma
dopolnitve zakona predlagamo v štirih čleena
Sveta .
se nanašata na problem financiranja državnega
Probie°ZlrorTla nadomestil državnih svetnikov, eden pa na
Cijski podložnega veta. V četrtem členu pa je določen vaka^ ^ezi , i, .
Opravi an ePisanjem,
ali je v državnem svetu možno poklicno
ljeneaL ' funkcije in ali je možno plačati nadomestilo izgube
Zaslužka
Prav
v pavšalnem znesku (sedanja ureditev),
častna Za^on določa, da je funkcija člana državnega sveta
ki je • I® treba poudariti, da je državni svet prevzel ureditev,
za
Mandat8
Skupščino Republike Slovenije v zadnjem
totki) zv1990-1992 in tudi pred tem (prikaz je v naslednji
6?. juj*
una ezi s tem je predlagana sprememba in dopolnitev
zakona.
zakon nai bi vnesli določbo, da sredstva za delo državnega

sveta določi državni zbor na predlog državnega sveta in so
sestavni del proračuna Republike Slovenije.
*
Hkrati bi bilo smiselno dopolniti 55. člen zakona v zvezi
s ponovnim odločanjem Državnega zbora o zakonu, glede
katerega državni svet tako zahteva (odložni veto). Predlagana
dopolnitev pomeni racionalno rešitev, ki je tudi v interesu
Državnega zbora.
III. CILJI IN NAČELA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA
Spremembe in dopolnitve zakona bi odpravile nejasnosti
zaradi različnih interpretacij položaja državnega sveta in tako
zagotovile osnovne pogoje za normalno delovanje Državnega
Sveta Republike Slovenije kot novega ustavnega organa. Gre
za proračun državnega sveta, za ureditev nadomestila izgubljenega zaslužka za državne svetnike in plače predsednika in
sekretarja in za opredelitev možnosti za poklicno opravljanje
še katere izmed funkcij v državnem svetu, če bi se kdaj
v prihodnje pokazala potreba.
Ker bi bilo izredno komplicirano, oziroma skoraj nemogoče,
sproti ugotavljati nadomestilo izgubljenega zaslužka za vsakega državnega svetnika ali svetnico posebej, je smiselno
določiti to nadomestilo v pavšalnem znesku, podobno kot je
to bilo urejeno v prejšnji skupščini za nepoklicne poslance.
Poslovnik Skupščine SRS iz leta 1985 je v prvem odstavku 66.
člena določal, da je funkcija delegata častna družbena funkcija. Vendar pa so nekateri delegati opravljali svojo funkcijo
poklicno. Po poslovniku Skupščine SRS je bila Komisija za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve pooblaščena,
da sprejme pravilnik o osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov funkcionarjev
v skupščini.
Vodilne funkcije v Skupščini SRS, ki so se opravljale
poklicno, so se pred letom 1990 določale na podlagi političnega dogovora, ki se je uveljavil kot stalna praksa in se
prenašal iz mandata v mandat. Tako so od leta 1978 poklicno
opravljali svoje funkcije:
- predsednik skupščine,
- oba podpredsednika skupščine,
- predsedniki vseh treh zborov,
- predsednik Zakonodajno-pravne komisije,
- predsednik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
V mandatu 1990-1992, v katerem so se v skladu z drugim
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije še vedno uporabljale tudi določbe poslovnika
Skupščine RS iz leta 1985 in je od skupnega števila 240
delegatov Skupščine RS 70 delegatov opravljalo svojo funk-
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cijo poklicno in sicer na podlagi dogovora med klubi delegatov glede na zastopanost njihovih političnih strank v skupščini. Posebnega akta, ki bi to določal, ni bilo. Medtem ko je 70
delegatov bilo poklicnih, pa je 170 delegatov prejemalo eno
tretjino poslanske plače. Ta ureditev je prevzeta sedaj tudi za
državni svet.
Sistem ki je veljal v Skupščini Republike Slovenije torej kaže,
da opredelitev neke funkcije kot častne ne pomeni, da se ta
funkcija ne plača, da je brezplačna. Častna funkcija torej ne
pomeni niti da se ta funkcija ne more opravljati izjemoma
poklicno, niti da se za nepoklicno opravljanje te funkcije ne bi.
moglo plačati nadomestila v pavšalnem znesku. Končno tudi
zakon o volitvah v državni zbor določa nadomestilo za častno
opravljanje funkcije v volilnem organu.
Ker se že spreminja zakon o državnem svetu, predlagamo še
eno dopolnitev, ki pa ni vezana na problem financiranja oziroma nadomestil. Predlagamo dopolnitev 55. člena zakona in
sicer v zvezi z odložnim vetom (91. člen in 97. člen ustave).
Dopolnitev bi državnemu zboru omogočila, da sporne člene
zakona takoj ustrezno spremeni ali dopolni z amandmajem,
namesto, da je zaradi spornega člena treba sprožiti v celoti
nov zakonodajni postopek.
IV. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IN DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL
SPREJEM ZAKONA
Predlog sprememb in dopolnitev zakona o državnem svetu ne
povečuje sedanjih proračunskih odhodkov za delovanje
državnega sveta, temveč natančneje in plansko oprijemljivo
določa velikost obsega sredstev za izvajanje nalog državnega
sveta. Materialni obseg odhodkov glede na sedanjo organiziranost državnega sveta kaže, da je državni svet ne glede na
zahtevnost in obseg ustavnih pristojnosti organ, ki je majhen
porabnik proračunskih sredstev, saj je njegov maksimalni
doseg do 0,30% vseh sredstev za izplačilo plač in materialnih
stroškov državnih organov, planiranih za leto 1994, oziroma
0,3 promila državnega proračuna za leto 1994.
Če pa bo sprejeta predlagana dopolnitev 55. člena zakona, se
bodo stroški zakonodajnega postopka dejansko zmanjšali,
ker ne bo več potrebno sprožati novih zakonodajnih postopkov zgolj zaradi posamičnih določb zakona (primer: zakon
o državljanstvu in zakon o visokem šolstvu).

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Za 47. členom se doda nov 47. a člen, ki se glasi:
.
»Sredstva za delo državnega sveta določi državni zbore
predlog državnega sveta in so sestavni del proračuna R P
blike Slovenije.«
2. člen
Doda se nov tretji odstavek 55. člena, ki se glasi: ocis w
»Na podlagi zahteve državnega sveta iz drugega
|8.
tega člena lahko državni zbor spremeni sporne člene spreJ
tega zakona. Odločitev državnega zbora je dokončna.«
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 62. člena tako, da se gjasi:
»Član državnega sveta, ki opravlja funkcijo nepoklicno,
za čas opravljanja funkcije pravico do nadomestila do
vi ^
ene tretjine plače, ki pripada poslancu državnega zb°ar^jCo
poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas, ter p'
do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije, k
določi državni svet s svojim sklepom.«
Za drugim odstavkom se dodata novi tretji in četrti odstavi
ki se glasita:
. oSti
»Funkcionar državnega sveta, ki glede na stalne do« ^
v državnem svetu, opravlja funkcijo poklicno, ima pravic0 ^
plače, ki pripada poslancu državnega zbora. Sklep
sprejme državni svet z večino glasov vseh članov.
Funkcijski dodatek za posamezne funkcije po druge^
tretjem odstavku tega člena določi s sklepom državni
ustrezno ureditvi, ki velja za poslance državnega zbora"
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
V tretjem členu je pravica državnega svetnika, ki °Pi rarffl
V prvem členu predlog zakona opredeljuje določanje predloga proračunskih sredstev, za delo državnega sveta. Norfunkcijo člana državnega sveta nepoklicno, do nadornes
malno je, da državni svet kot ustavni organ določi predlog
izgubljenega zaslužka natančno in plansko izvedljivo °PrtfCr
Ijena
in jasno določa ter kumulativno omejuje velikost s
proračunskih sredstev in ga predlaga v sprejem državnemu
škov iz naslova izgubljenega zaslužka, do ravni ene ,rfLp
zboru kot to velja za druge ustavne organe (n.pr. ustavno
plače poslanca v državnem zboru. Tako opredeljeno na
sodišče).
stilo predstavlja zgornjo mejo potrebnih sredstev za f' 0 M0
nje izgubljenega zaslužka ter predstavljajo dolgo'lZ ' j.
Z drugim členom se razrešuje dilema tako imenovane četrte
rešeno alternativo nedefiniranega obsega nadomestil vZ
" *. ji
faze zakonodajnega postopka, to je ali lahko državni zbor
Ijenega zaslužka«. Takšna ureditev nadomestila je P° .,0[Ki
spremeni zakon po vložitvi zahteve državnega sveta, da
dosedanje prakse skupščine RS, ki je prikazana v tretji j ^
o zakonu še enkrat odloča, ali pa mora v celoti zavrniti ali
tega predloga in je v skladu tudi z veljavnim zakonom o '"m
sprejeti zakon s spornimi členi vred. S tem postane zakonocionarjih v državnih organih (13. člen). Člen določa tudi na *
dajni postopek racionalen in je v interesu vseh subjektov
urejanja funkcijskih dodatkov ter urejuje status P°. jJt
zakonodajnega postopka, zlasti pa vlade in državnega zbora.
funkcionarjev državnega sveta, kadar je to zaradi stalnih o *
To ureditev poznajo tudi druge države (n. pr. Zvezna republika
nosti v državnem svetu nujno zaradi opravljanja uS s
Nemčija). Pri tem je potrebno opozoriti na predlagano
določbo, da je v tem primeru odločitev državnega zbora
pristojnosti državnega sveta. Državni svet odloči o tem s .
pom, ki ga mora sprejeti z absolutno večino glasov
dokončna, kar pomeni, da državni svet na takšno spremembo
članov.
ne more dati ponovno odložnepa veta.
Členi, ki se spreminjajo
55. člen
(1) Predsednik državnega sveta obvešča predsednika državnega zbora o predlogih, mnenjih in zahtevah, ki jih je sprejel
državni svet o zadevah iz pristojnosti državnega zbora, in mu
pošilja predloge, mnenja in zahteve v skladu s poslovnikom
državnega zbora.
(2) Zahtevo državnega sveta, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča, pošlje predsednik

državnega sveta predsedniku državnega zbora najkas"0'9
v sedmih dneh od sprejetja zakona.
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62. člen
«6
"o
(2) član državnega sveta ima pravico do nadomestila iz9 ^ K
nega zaslužka za čas opravljanja funkcije in pravico do P°
k
čila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.
(1) Funkcija člana državnega sveta je častna.
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$djog zakona o MESTU LJUBLJANI
Jj'ada Republike Slovenije je na 79. seji dne 21. aprila 1994
ločila besedilo:
~ PREDLOGA ZAKONA O MESTU LJUBLJANI,
jjj vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174.
ena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

EPA 633 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bo kot njen predstavnik na sejah Državnega
zbora in delovnih telesih sodeloval:
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor.

og zakona o Mestu Ljubljana
Sjoo
^STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA:
l0nl zbor
ie na 17. seji dne 3. 2. 1994 ob obravnavi
ju;. vzakona °o spremembah
spremembah in
in dopolnitvah
dopolnitvah zakona
'tekalnih
*bora v " arcu
olitvah sprejel sklep, naj Vlada
za sejo Državnega
'larii kot ni
Podloži predlog zakona o mestu Ljub9iavnemu mestu Republike Slovenije.
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Poslanca Janeza Kopača za urejanje statusa ljubPnmestja.
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Da bi se lahko ustrezno uveljavljali interesi prebivalcev mestnih četrti in prebivalcev primestnih naselij, naj bi zakon tudi
določil, da bi v primestnih naseljih oblikujejo krajevne skupnosti kot deli mestnih četrti in da morajo biti s statutom
mestne občine določene oblike in načini, s katerimi se zagotavlja neposreden vpliv prebivalcev mestnih četrti in krajevnih
skupnosti primestnih naselij zlasti na tiste odločitve mestnega
sveta, ki zadevajo urejanje prostora in komunalne infrastrukture v posameznih mestnih četrtih in primestnih naseljih.
Zakon naj bi tudi zavezal mestno občino Ljubljana, da sodeluje s primestnimi občinami oziroma širšimi lokalnimi skupnostmi pri opravljanju nalog skupnega pomena za mesto in
primestne občine, ki so v zakonu o lokalni samoupravi predvidene kot naloge pokrajine. Takšno sodelovanje je nujno v primeru, če ne bi bila ustanovljena pokrajina, ki bi sicer opravljala te naloge.
Nadalje naj bi zakon zavezal mestno občino Ljubljana, da pri
določanju namembnosti mestnega prostora in načrtovanju
urbanističnega razvoja posebej upošteva potrebe državnih
organov in ustanov nacionalnega pomena, diplomatskih in
konzularnih predstavništev drugih držav ter organov in predstavništev mednarodnih organizacij, ki imajo sedež v Ljubljani.
Zakon naj bi tudi določil, da pristojni državni organi ter župan
in mestni svet usklajujejo protokolarne zadeve pri državnih in
mestnih svečanostih ter pri sprejemih predstavnikov drugih
držav in mednarodnih organizacij. Predvidel naj bi tudi, da
mestna občina Ljubljana sodeluje z drugimi občinami v državi
kakor tudi z glavnimi mesti drugih držav in z drugimi mesti
v drugih državah.
Zakon naj bi rešil tudi vsa vprašanja v zvezi mestnih organov
in funkcij mesta s področja dolžnosti glavnega mesta, nalog
lokalnega pomena, nalog državnega pomena v izvirni pristojnosti mesta in prenešenih nalog državnega pomena.
S prehodnimi določbami naj bi zakon določil tudi prve redne
volitve mestnega sveta, ki bi se opravile v petih volilnih enotah. Volilne enote naj bi bile tisti deli sedanjih ljubljanskih
občin, ki bi se nahajali znotraj meje mestnega območja,
število članov mestnega sveta iz posamezne enote pa bi se
določilo proporcionalno glede na sedanje število prebivalcev
v posamezni občini.
S prehodnimi določbmi bi se tudi določilo, da bi do oblikovanja (novih) mestnih organov Mesta Ljubljana opravljali njihove naloge, vključno z nalogami iz državne pristojnosti,
pristojni organi dosedanjih ljubljanskih občin in Mesta Ljubljana. Do uveljavitve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij glede premoženja oziroma lastnine dosedanjih ljubljanskih občin in posebne družbenopolitične skupnosti Mesto
Ljubljana in do oblikovanja organov novoustanovljenih občin
naj bi z uveljavitvijo tega zakona to premoženje zastopala in
zanj skrbela oziroma z njim upravljala dosedanja skupščina
Mesta Ljubljane.
Zakon naj bi tudi predvidel, da za čas, dokler se na območju
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mestne občine ne oblikujejo mestne četrti in krajevne skupnosti, nadaljujejo delo sedanje krajevne skupnosti na tem
območju.
FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Zakon ne bo povzročil novih izdatkov za državni in mestni
proračun poleg tistih, ki so sicer potrebni za uvedbo lokalne
samouprave na mestnem območju Ljubljane.
BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina predpisa)
S tem zakonom se;
- ustanovi Mesto Ljubljana;
- določi njegovo območje, meje, sedež in pravni status;
- določi dolžnost Ljubljane kot glavnega mesta Republike
Slovenije;
- določijo naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na
razvoj mest in ki jih Mesto Ljubljana opravlja kot svoje;
- prenesejo nanj posamezne naloge iz državne pristojnosti;
- določijo njegove dolžnosti glede lokalnih zadev širšega
pomena;
- določijo načela mestne organiziranosti;
- določijo določbe za prehodno obdboje.
2. člen
(ustanovitev mestne občine)
Mesto Ljubljana se ustanovi na podlagi veljavnih referendumskih odločitev na območju naselij Beričevo, Brinje, Črna vas,
Dvor, Stanežiče, Lavrica, Ljubljana, Medno, Orle, Podgrad,
Rašica, Spodnje Gameljne, Srednje Gameljne in Zgornje
Gameljne, kot sklenjene, enotne in nedeljive urbanistične,
komunalne in razvojne celote.
3. člen
(ime, sedež in status)
(1) Ime mestne občine Ljubljana je Mesto Ljubljana.
(2) Sedež Mesta Ljubljana je v Ljubljani.
(3) Mesto Ljubljana je oseba javnega prava s statusom mestne
občine.
4. člen
(mestne insignije)
(1) Mesto Ljubljana ima svoj znak, grb, zastavo in druge
insignije, določene z mestnim statusom. Svečani grb, zastava
in druge svečane insignije morajo z vključenimi likovnimi
elementi razpoznavno označevati status glavnega mesta
Republike Slovenije.
(2) Mesto Ljubljana ima pečat in svečani pečat, določena
z mestnim statutom. Pečat mestnega organa, ki opravlja na
mesto prenešene naloge iz državne pristojnosti, mora vsebovati tudi ustrezno ime tega organa. Svečani pečat mora vsebovati tudi označbo: Glavno mesto Republike Slovenije.
5. člen
(mestne zadeve)
Status Mesta Ljubljana podrobneje ureja tudi:
- opravljanje dolžnosti glavnega mesta Republike Slovenije;
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- opravljanje nalog iz državnega pristojnosti, ki se na^t
na razvoj mesta;
- izvrševanje na mesto prenešenih nalog iz državne
nosti.
6. člen
(lokalne zadeve širšega pomena)

^
h

Mesto Ljubljana:

sam u
- nudi sosednjim občinam ali širšim lokalnimsod
° ii^
skupnostim tehnične in pravne podlage za
_ °^oS|i;'
načelih prostovoljnosti, solidarnosti oziroma vzajemni' u,
. 'te
- nudi novoustanovljenim občinam tehnične in Poliju
lage za morebitno ustanovitev zveze ljubljanskih o ^ n
območju bivše posebne družbenopolitične skupn°s S.
Ljubljana;

- spodbuja občinske svete na območju ljubljanske r 9* Ur
jim nudi tehnične in pravne podlage za zakonodaji"
rendumsko pobudo za morebitno ustanovitev pokral 1)1
7. člen
(členitev mesta)
(1) Statut Mesta Ljubljana določa členitev mesta:
JU ^')
- na mestne četrti, ki se organizirajo na območji
pozidave;
obrt"
- na krajevne skupnosti, ki se organizirajo na
razpršene pozidave.
aif
(2) Mestni statut določa zadeve in oblike neposrednem ^
prebivalcev mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter
organov na odločitve mestnega sveta.
II. MEŠČANI IN PREBIVALCI
8. člen
(člani in prebivalci mesta)

K

(1) Državljani Republike Slovenije, ki imajo nanS
|<ii|
območju Ljubljana stalno prebivališče, so ljubljan jgk
čani. Pravice in obveznosti ljubljanski!) meščano - ,
mestni statut.
*
(2) Drugi stalni in začasni prebivalci Mesta Ljubljan3 jjjJjfifL
ni z zakonom drugače določeno, vse pravice in
ljubljanskih meščanov, razen tistih, ki jih imajo P
zakonu ali mestnem statutu le ljubljanski meščani9. člen
(pravica upravljanja mestnih zadev)
(1) Volilno pravico ljubljanski meščanov voliti
v mestne organe določa mestni statut. Mestni s<a|n,':0p's1
v katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo voli
drugi stalni prebivalci mesta.
(2) Mestni statut določa, v katerih primerih in P°odu &i
pogoji imajo pravico sodelovanja pri upravljanju
zadev drugi prebivalci mesta.
10. člen
(človekove pravice in svoboščine)
4
• I cB^ ^
(1) Pravica ljubljanskih meščanov, drugih prebiva'^#
oziroma vseh državljanov Republike Slovenije zafn
izražanje misli, govora in javnega nastopanja, mi '
nja in javnih zborovanj v zadevah javnega pomena' )8
z zagotovitvijo prostorskih možnosti za uveljavlja"'
vice se določi v mestnem statutu.
ejš'
(2) Z zagotovitvijo prostorskih možnosti pravice iz Pryan'
odstavka ne smejo biti motene seje državnih °
mestnega sveta.
poročevalk

OBMOČJE IN NOTRANJI USTROJ MESTA
I

11. člen
(meja mesta)
"to Mesta Ljubljana poteka:
011

po

Uitoi*«
zahodnih mejah naselij Ljubljana, Dvor,
l;e ?
m Medno;

- nalog iz državne pristojnosti, ki jih mesto opravlja kot svoje
ali kot prenešene;
- nalog, ki jih opravljajo mestne četrti.
(3) Mestni statut določi primere in število zastopnikov Vlade
Republike Slovenije v mestnih odborih. Mestni odbor za
področje prenešenih nalog državne uprave ima funkcijo
sosveta po določilih zakona o upravi.

^ (wnj^?ru P? severnih mejah naselij Medno, Ljubljana,
Ijne, srednje Gameljne, Rašica, Beričevo in
h:

15. člen
(mestna uprava)

^ 'Havrfc'3° V2^0<^n'^ meiah naselij Podgrad, Ljubljana,
3
1
'
^li|u8u po južnih
mejah naselij Lavrica, Ljubljana in Črna

(1) Mestna uprava - Ljubljanski Magistrat - se organizira
tako, da je zagotovljeno pregledno in učinkovito izvajanje
nalog iz V. poglavja tega zakona tudi z vidika členitve po
drugem odstavku prejšnjega člena.

epO

P0,el< me e e

Bn^?n
J i razviden iz Registra (oblik) teritoI 7°' ^Publike Slovenije.
<!jes'a Ljubljana se v naravi vidno označi z nepromet^'ovenijeVSe')U'e'0 tud' ozna^')o: "G|avno mesto Repu12. člen
(mestne četrti)
'Stng p
a enM6
0:f|

ena;ih

se
oblikujejo kot prostorsko zaokrožene
Predvsem z vidika:

,Un

kcij, obvezno tudi glede funkcij državnega

ličnosti,testne arhitekture:
!
3°dovilr,skih obdobij v razvoju mesta.
-jjrjg
določa naloge, ki jih m^.„»
«K.
n
Pitona
??'.
a'og
oziroma
mestnih
zadev
iz
V.
poglavja
jih mestna četrt nnravlia
opravlja v imenu Mesta
'"[jarij ' I*' iih
Mp<;ta
13. člen
(krajevne skupnosti)

) ^rai.
ra v
e )® ne ol
n°te f. pupnosti
se
oblikujejo kot prostorsko zaokror
MU WWI
P^dvsem z vidika
lihi n ruralnih funkcij;
liraing.
Uj ^ ln ^'mostne arhitekture ter krajine.
do
sam!flut n0,
'°ča
naloge, ki jih krajevna skupnost
in
ar, "'looe i,w'
mestno
v. poglavja
tega četrt,
zakonaki vzanjo
imenuopravlja
Mesta doloLjub-

| ^ihnjgjj^^jpča način soodločanja krajevne skupnosti
i'ly
E8TNi

ORgani
14. člen
(mestni organi)

—pm . -- zastopanost v mestnem svetu se v mestEBfiSS.
,(v> j ^ločijo volilne enote, ki zajemajo eno ali več^a Sv8la|nih 'n kraievn'h skupnosti in v katerih se voli
!a v^JVB&toalcev sorazmerno število članov mestvendar najmanj po 7.
!Vlj,la - določi takšno strukturo mestnih odborov, da
'udi učinkovito izvrševanje:
®'avnega mesta Republike Slovenije;

(2) Mestna uprava ima za področje prenešenih nalog državne
uprave posebno upravno enoto, v četrtih pa svoje izpostave
za naloge, ki jih četrti opravljajo v imenu mesta.
V. FUNKCIJE MESTA

16. člen
(dolžnosti glavnega mesta)

(1) Mestni svet in Vlada Republike Slovenije sprejmeta skupni
protokol za usklajeno vzajemno predstavljanje in zastopanje
ter druge protokolarne zadeve pri:
- državnih in mestnih svečanostih;
- sprejemu tujih državnikov in predstavnikov glavnih mest
drugih držav;
- obiskovanju tujih držav in glavnih mest;
- zadevah v zvezi z mednarodnimi organizacijami državnega
in mestnega pomena;
- imenovanju ambasadorjev kulture, znanosti in športa.
(2) Mesto Ljubljana sodeluje z glavnimi mesti drugih držav.
Mesto Ljubljana ne sme brez utemeljenega razloga odkloniti
ponujenega sodelovanja.
(3) Mesto Ljubljana ima posebne obveznosti za zagotavljanje
potreb državnih organov, ustanov nacionalnega pomena,
diplomatskih predstavništev ter organov in predstavništev
mednarodnih organizacij, ki so nastanjene v Ljubljani. Te
potrebe vključuje v svoje plane in programe prostorskega
razvoja. Mesto Ljubljana jim omogoča pridobitev garažnih
zmogljivosti ter uporabo naprav in storitev komunalnega
standarda po stroškovnem (neprofitnem) načelu.
(4) Mesto Ljubljana v soglasju z Vlado Republike Slovenije
predpiše poseben prometni in parkirni red za vozila organov
in organizacij iz prejšnjega odstavka.
(5) Če mesto Ljubljana v zadevah iz tretjega in četrtega
odstavka tega člena zamuja za več kot 6 mesecev, jih lahko
subsidiarno uredi Vlada Republike Slovenije.
17. člen
(naloge lokalnega pomena)
Mesto Ljubljana pri opravljanju nalog po določbah 22. člena
zakona o lokalni samoupravi zagotavlja delovanje in ustanavljanje organizacij in služb javnega pomena za potrebe in za
račun širšega območja, pokrajine ali države predvsem s programiranjem zmogljivosti, zagotavljanjem lokacij in organizacijskimi ukrepi.
18. člen
(naloge državnega pomena v izvirni pristojnosti mesta)
Kot svoje opravlja Mesto Ljubljana, razen z zakonom določenih, še naslednje naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta;
- pripravlja in sprejema elemente republiškega prostorskega
plana, razen temeljnih zasnov, ter pripravlja in sprejema prostorske izvedbene akte iz državne pristojnosti, ki zadevajo
mestno območje;
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- izdaja upravna dovoljenja za posege v prostor in graditev
objektov iz pristojnosti države na mestnem območju;
- pripravlja in sprejema akte iz državne pristojnosti za zavarovanje kulturne dediščine na mestnem območju;
- pripravlja in sprejema predpise o ulicah, trgih in drugih
mestnih prometnih površinah, če teh predpisov ne sprejme
država;
- vse funkcije Vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev v zvezi s predpisi in izvajanjem obvezne republiške javne
službe uničevanja komunalnih odpadkov z mestnega območja.
19. člen
(prenešene naloge državnega pomena)
(1) Na Mesto Ljubljana se iz državne pristojnosti prenašajo
naloge, ki jih opravljajo upravne enote po zakonu o upravi.
(2) Za opravljanje nalog upravne enote, razen določb o imenovanju in razrešitvi načelnika ter pristojnosti Vlade Republike
Slovenije pri aktu o organizaciji, veljajo določbe zakona
o upravi, če ta zakon ne določa drugače. Za naloge pri
zagotavljanju javnega reda in miru se smiselno uporabljajo
predpisi s tega področja za zadeve lokalne in regionalne
ravni.
VI. MESTNE JAVNE SLUŽBE
20. člen
(sodelovanje s sosednjimi lokalnimi skupnostmi)
Mesto Ljubljana nudi in zagotavlja po načelu solidarnosti
oziroma vzajemnosti ter po stroškovno - neprofitnem načelu
sosednjim občinam oziroma širšim lokalnim skupnostim:
- javne dobrine, storitve in proizvode gospodarskih javnih
služb v mestni pristojnosti, razen če bi bila tako oblikovana
cena nižja kot za prebivalce mesta;
- graditev in vzdrževanje objektov ter delovanje služb na
področju družbenih dejavnosti v mestni pristojnosti, dimenzioniranih tudi za potrebe sosednjih lokalnih skupnosti;
- opravljanje drugih javnih zadev, ki bi bile v organizaciji
mejnih lokalnih skupnosti negospodarne
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(prenos nalog iz državne pristojnosti)
(1) Organ, pristojen za izdajo soglasja k prenosu nalog iz 19.
člena tega zakona iz državne pristojnosti na Mestno Ljubljana
po določbah 29. člena zakona o lokalni samoupravi, je Skupščina Mesta Ljubljane.

j.
(2) Do drugačne teritorialne organizacije državnejfd
opravlja naloge iz 19. člena tega zakona Mesto LjuWfJ|fl
za druge novoustanovljene občine na območju bivše
nopolitične skupnosti Mesto Ljubljana
22. člen
(volitve)

(1) Prve redne volitve mestnega sveta se °Prav'i° *Jl'(
volilnih enotah, ki so oblikovane za Mestu LjubljanaP !^
joče dele dosedanjih ljubljanskih občin.
V;

(2) V volilni enoti Bežigrad se voli 9 članov mestn®(Py
v volilni enoti Center 7 članov, v volilni enoti
• »oItKo
članov, v volilni enoti Šiška 10 članov in v volilni* L
Rudnik 8 članov mestnega sveta.
L
iftiai
(3) Prve redne volitve v organe mestnih četrti in ob/
skupnosti se opravijo po njihovi ustanovitvi.
to
Prs
23. člen
Ob,
(lastninjenje)
M
(1) Do ureditve medsebojnih premoženjskopravnih
glede premoženja dosedanjih ljubljanskih občin '" Mj
družbenopolitične skupnosti Mesto Ljubljana ter dor A
nja organov novoustanovljenih občin zastopa to P
in upravlja z njim dosedanja skupščina Mesta Ljut")

(2) Premoženje iz prejšnjega odstavka je dodatna o ^ tfoi
urejanje premoženjskopravnih razmerij po določb*" ^ u«
odstavka 100. člena zakona o lokalni samoupravi ffise j
stanovljenimi občinami na območju dosedanje p"
benopoiitične skupnosti Mesto Ljubljana.
24. člen
(nadaljevanje dela dosedanjih organo")

s l,
in

Do ustanovitve organov mestnih četrti in no^ji«!
skupnosti nadaljujejo delo organi sedanjih krajevn' " Na
ko
sti na tem območju.
*1
Oe
25. člen
i
(veljavnost predpisa)
Os
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Besedilo členov je izdelano v skladu z izhodišči in načeli, ki so
obrazložena v uvodu predloga zakona.
Predlog zakona določa, da ima Ljubljana kot glavno mesto
države status mestne občine. Določa tudi, da obsega mestna
občina Ljubljana poleg urbanega območja tudi primestna
naselja, ki so povezana z mestom s skupnimi potrebami in
interesi prebivalcev mesta in primestnih naselij. Katera primestna naselja bodo vključena v mestno občino, pa bo določil zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij na
podlagi referenduma, s katerim bodo prebivalci mesta in
primestnih naselij izrazili svojo voljo o oblikovanju območja
mestne občine.
S predlaganim zakonom se ustanovi Mesto Ljubljana, določi
njegovo območje, meje, ime, sedež in pravni status, določijo
dolžnosti Ljubljane kot glavnega mesta Republike Slovenije,
določijo naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na
razvoj mest in ki jih Mesto Ljubljana opravlja kot svoje, prenesejo nanj posamezne naloge iz državne pristojnosti, določijo
njegove dolžnosti glede lokalnih zadev širšega pomena, določijo načela mestne organiziranosti ter določijo določbe za
prehodno obdobje.
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Predlog zakona določa, da se Mesto
podlagi veljavnih referendumskih odločitev na Ow- 0~
lij Ljubljana, Dvor, Stanežiče, Medno, Zgornje r
Srednje Gameljne, Spodnje Gameljne, Rašica, B*1 . ep
nje, Podgrad, Orle, Lavrica in Črna vas, kot skleni
in nedeljive urbanistične, komunalne in razvojne
Predlog zakona določa, da je ime mestne občineL ^if
Mestno Ljubljana, da je Sedež Mesta Ljubljana vs L t J
da je Mesto Ljubljana oseba javnega prava s statu ° y r
občine. Z uveljavitvijo tega zakona bo imelo Mes'° ./f
svoj znak, grb, zastavo in druge insignije, določene 0
statutom. Svečani grb, zastava in druge svečan'>^1
morajo z vključenimi likovnimi elementi razpoznaj
vati status glavnega mesta Republike Slovenije.J* j,
Ijana pa bo moralo imeti tudi pečat in svečani pet?'
z mestnim statutom. Pečat mestnega organa, ki °L r
mesto prenešene naloge iz državne pristojnosti.
vsebovati tudi ustrezno ime tega organa. Svečan'Jj^moral vsebovati tudi označbo: Glavno mesto Rep"
venije.
Statut Mesta Ljubljana podrobneje ureja tudi oprti*
nosti glavnega mesta Republike Slovenije, oprsvl
poročevalk'

it (

A

\fknJ^e Prist
ojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta ter
jUfclj.StJ "a mesto prenešenih nalog iz državne pristojnosta
ga na
Ljubljana bo moral obvezno določati členitev
i Zidave rnestne
tn na četrti, ki se organizirajo na območju strjene
jotrt,0/,,u raz
krajevne skupnosti, ki se organizirajo na
li/đi ve lnPršene pozidave. Mestni statut bo moral določati
M (etn
oblike neposrednega vpliva prebivalcev mestm kra evn
'JJd'oć/tim mes
' ih skupnosti ter državnih organov na
p;./Pfos/ors^ m 'ne9a sveta. Mestni statut mora zagotavljali tudi
fivnena 5 °žnosti za svobodno izražanje misli, govora in
Jijdeva/?aS'0pan^a' mirnega zbiranja in javnih zborovanj
a
avne a
]3n
9 in
Pomena.
Pri tem
zagotavlja nemotenost sej
pM 1svnih or' 9anov
mestnega
sveta.
lOfflO /)Q n.
sos^0*6"' zakon sprejet, bo Mesto Ljubljana dolžno
*"Pnos(/m ,e mn °bčinam
ali širšim lokalnim samoupravnim
tielih nr v^ '^ne in pravne podlage za sodelovanje na
J
^o(ij ?.° °ljnosti, solidarnosti oziroma vzajemnosti, na
Obijana
Posebne družbenopolitične skupnosti Mesto
Cfavne Do?°a vousta
novljenim občinam nuditi tehnične in
e
oblin ter ' 9 za morebitno ustanovitev zveze ljubljanskih
JitikonodamPOdbuditi
občinske svete v ljubljanski regiji za
®jp"e in Jravne
^'n re,erendumsko) pobudo in jim ponuditi tehj
podlage za morebitno ustanovitev pokrajine.
'!"eaioe na'30"71 zal<
onom se državljani Republike Slovenije, ki
16 1
i ioza/"m''
U ans" območju Ljubljana stalno prebivališče,
me(il i ke meščane. Pravice in obveznosti Ijubljan... orarh->ov ~r
bo določal mestni statut. Drugi stalni in
msni
"""
N'i, (J ®'bz'va<ci Mesta Ljubljana, vključno s tujci, bodo
, . zakonom drugače določeno, vse pravice in
5Us'aw, zJ^nskih
meščanov, razen tistih, ki jih imajo po
nu
ali mestnem statutu le ljubljanski meščani.
p
0f

9anet!o^ansk
'^ meščanov voliti in biti voljen v mestne
%ino fo?lo6al vmestni statut. Mestni statut bo moral tudi
% volila
katerih primerih in pod katerimi pogoji
i M Me,.° prawco
drugi stalni prebivalci mesta, vključno
.'".Podi(aie s,a'uf bo moral tudi določati, v katerih primerih
11 po
f Ustnih" ' 9°i' imajo pravico sodelovanja pri upravljaZBdev
li
drugi prebivalci mesta, vključno s tujci.
pred
Ste koj
laganega zakona se bodo mestne četrti oblici!ta mf/Pftorsko
zaokrožene mestne enote predvsem
e
S,n 1
9a pomona
'' tonkcij,
obvezno tudi glede funkcij državvlumii
značilnosti mestne arhitekture in
_ "'tf/irn ?n
_ w", 'z vidika znacil
, Jtoika
ovins
oVb,,0ob
'nbori
kih obdobij
mesta. Z mestnim
° določene
zadeve vinrazvoju
način sodelovanja
pravnih
v

^nih
r?n° pa državnih organov in nacionalnih ustanov,
&SSn'h. i\/stni
°bmočju mestne četrti, pri odločanju v njenih
°PrJa statut bo tudi določal naloge, ki jih mestna
l^!i
samostojno in del nalog oziroma mestnih zadev
6s
'a ijuJ.? te9a zakona, ki jih mestna
mestn četrt opravlja v imenu
' Milana.
3
;j/ /9i7,e
^ f!"6 enoteUpnos
« se bodo oblikovale kot prostorsko zaokroin Pre
dvsem
z vidika mestnih in ruralnih fukcij ter
j, °Sa/naio'mestneh arhitekture ter krajine. Mestni statut bo
JfUstno t' i' zan
krajevna skupnost opravlja samostojno,
5 9'av;a te za
jo opravlja določene naloge iz V.
k°na v imenu Mesta Ljubljana. Mestni statut
J ^stng čejr^a<^ln soodločanja krajevne skupnosti v orga/?«So,
'
m ta^zrnsiH
/so s,atutu rt zast°panost v mestnem svetu se bodo v mestj
ji h a določile tudi volilne enote, ki zajemajo eno ali več
J fie "9 us staln a ,n krajevnih skupnosti in v katerih se voli
ittZ »eta Prebivalcev sorazmerno število članov mestna
?, J'b
%-stru'kt/endar
jmanj
po 7. daMestni
statut bo
°. mestnih
odborov,
se zagotavlja
tudidoločil
učina
evan e
iti ko? "e 'oq e i dolžnosti glavnega mesta Republike Sloveli S|9, ie«p'nedržavne pristojnosti, ki jih opravlja kot svoje ali
Jh.
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a v§jaj\j t'mestne
icjii io voiru.
h« H., / ter naloa. ki
iih Kjfjt
ODravliaio
četrti. ivicjim«
Mestni
;8 °()//((e S, 11 tudi primere in število zastopnikov Vlade
0
r
w
,t!
v
mastni nrlhnr
mestnih
odborih,
ker hn
bo
odbor
J>DtPO,.'0V6niie
^ Oiia~ 'enije
°'" i/v mastnih
mesjnin n/ihnrih
oaoonn, kar
Ker
oo mestni
mesmi
oaoor
i "sfa -' Prenešenih nalog državne uprave imel funkcijo
ooločilih zakona o upravi.
Za

kon,a določa, da se mestna uprava - Ljubljanski

e a/

" ec, št. 17

Magistrat - organizira tako, da je zagotovljeno pregledno in
učinkovito izvajanje nalog iz V. poglavja tega zakona ter tudi
z vidika njegove členitve na mestne četrti in krajevne skupnosti. Mestna uprava bo imela za področje prenešenih nalog
državne uprave posebno upravno enoto, v četrtih pa svoje
izpostave za naloge, ki jih bodo mestne četrti opravljale
v imenu mesta.
S predlaganim zakonom je določeno, da mestni svet in Vlada
Republike Slovenije sprejmeta skupni protokol za usklajeno
vzajemno predstavljanje in zastopanje ter druge protokolarne
zadeve pri državnih in mestnih svečanostih, sprejemu tujih
državnikov in predstavnikov glavnih mest drugih držav, obiskovanju tujih držav in glavnih mest, zadevah v zvezi z mednarodnimi organizacijami državnega in mestnega pomena ter
imenovanju ambasadorjev kulture, znanosti in športa. Mesto
Ljubljana bo tudi dolžno sodelovati z glavnimi mesti drugih
držav. Mesto Ljubljana ne bo smelo brez utemeljenega
razloga odkloniti ponujenega sodelovanja. Mesto Ljubljana
pa bo imelo tudi posebne obveznosti za zagotavljanje potreb
državnih organov, ustanov nacionalnega pomena, diplomatskih predstavništev ter organov in predstavništev mednarodnih organizacij, ki so nastanjene v Ljubljani. Te potrebe bo
morala vključevati v svoje plane in programe prostorskega
razvoja. Mesto Ljubljana jim bo na ta način omogočalo pridobitev garažnih zmogljivosti ter uporabo naprav in storitev
komunalnega standarda po stroškovnem (neprofitnem)
načelu. Mesto Ljubljana bo tudi dolžno v soglasju z Vlado
Republike Slovenije predpisati poseben prometni in parkirni
red za vozila organov in organizacij iz prejšnjega odstavka. Če
bo Mesto Ljubljana zamujalo v prej naštetih nalogah za več
kot šest mesecev (pol leta), jih bo subsidiarno uredila Vlada
Republike Slovenije.
Predlog zakona določa tudi, da mesto Ljubljana pri opravljanju nalog po določilih 22. člena zakona o lokalni samoupravi
zagotavlja delovanje in ustanavljanje ustanov in služb javnega
pomena za potrebe in za račun širšega območja, pokrajine ali
republike predvsem s primernim programiranjem zmogljivosti, zagotavljanjem lokacij in organizacijskimi ukrepi.
Na podlagi predlaganega zakona bo opravljalo Mesto Ljubljana kot svoje, razen z zakonom določenih, še določene
naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta
oziroma bo pripravljalo in sprejemalo elemente republiškega
prostorskega plana, razen temeljnih zasnov, ter pripravljalo in
sprejemalo prostorske izvedbene akte iz državne pristojnosti,
ki zadevajo mestno območje, izdajalo upravna dovoljenja za
posege v prostor in graditev objektov iz pristojnosti države na
mestnem območju, pripravljalo in sprejemalo akte iz državne
pristojnosti za zavarovanje kulturne dediščine na mestnem
območju, ter pripravljalo in sprejemalo predpise o ulicah,
trgih in drugih mestnih prometnih površinah, če teh predpisov ne sprejme država, pa tudi izvajalo vse funkcije Vlade
Republike Slovenije in pristojnih ministrstev v zvezi s predpisi
in izvajanjem obvezne republiške javne službe uničevanja
komunalnih odpadkov z mestnega območja.
Na podlagi predlaganega zakona se na Mesto Ljubljana iz
državne pristojnosti prenašajo naloge, ki jih opravljajo
upravne enote po zakonu o upravi. Za opravljanje nalog
upravne enote, razen določil o imenovanju in razrešitvi načelnika ter vloge vlade pri aktu o organizaciji, bodo veljale
določbe zakona o upravi, če zakon ne določa drugače. Za
naloge pri zagotavljanju javnega reda in miru se bodo smiselno uporabljali predpisi s tega področja za zadeve lokalnega in regionalnega nivoja.
Mesto Ljubljana bo dolžno nuditi in zagotavljati po načelu
solidarnosti oziroma vzajemnosti ter po stroškovno - neprofitnem načelu sosednjim občinam oziroma širšim lokalnim
skupnostim javne dobrine, storitve in proizvode gospodarskih
javnih služb v mestni pristojnosti, razen če bi bila tako formirana cena manjša kot za prebivalce mesta, graditev in vzdrževanje objektov ter delovanje služb na področju družbenih
dejavnosti v mestni pristojnosti, dimenzioniranih tudi za
potrebe sosednjih lokalnih skupnosti ter opravljanje drugih
javnih zadev, ki bi bile v organizaciji mejnih lokalnih skupnosti negospodarne.
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Predlog zakona v prehodnih določbah opredeljuje, da se za
organ, pristojen za soglasje k prenosu nalog iz tega zakona iz
državne pristojnosti na Mesto Ljubljana po določilih 29. člena
zakona o lokalni samoupravi, šteje Skupščina Mesta Ljubljane ter da opravlja navedene naloge do drugačne teritorialne organizacije državne uprave Mesto Ljubljana tudi za
druge novoustanovljene občine na območju bivše družbenopolitične skupnosti Mesto Ljubljana.
Predlog zakona v prehodnih določbah uredi tudi prve redne
volitve mestnega sveta. Prve redne volitve mestnega sveta se
bodo opravile v petih volilnih enotah, ki so oblikovane po za
Mestu Ljubljana pripadajočih delih dosedanjih ljubljanskih
občin. V volilni enoti Bežigrad se bo volilo 9 članov mestnega
sveta, v volilni enoti Center 7 članov, v volilni enoti MostePoije 11 članov, v volilni enoti Šiška 10 članov in v volilni enoti
Vič-Rudnik 8 članov mestnega sveta. Prve redne volitve
v organe mestnih četrti in krajevnih skupnosti pa se bodo
opravile po njihovi ustanovitvi.
Do uveljavitve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij
glede premoženja (lastnine) dosedanjih občin in posebne
družbenopolitične skupnosti Mesto Ljubljana in do oblikovanja organov novoustanovljenih občin bo po uveljavitvi predloženega zakona zastopala to premoženje in upravljala z njim
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dosedanja skupščina Mesta Ljubljane. Na ta na?"L_
uvedla določena »prepoved« prostega razpolaganj ^
lastnine sedanjih občin na območju sedanje posebne o. q
nopolitične skupnosti Mesta Ljubljane, dokler se v p®
nem roku in na predpisan način, določen v 100. <-'e"S
o lokalni samoupravi, med vsemi novoustanovljeni
nami na tem območju ne uredijo medsebojna PrenJ°Zj
pravna razmerja. Takšna »enotna« oziroma
.
nina se po predlogu zakona šteje kot dodatna re
urejanje premoženjskopravnih razmerij, kot so sa,n
°P L
v drugem odstavku 100. člena zakona o lokalni %
Osnova za delitev premoženja bo tako poleg s
»enotne« lastnine število prebivalcev, udeležba Pf Lif
delov občine v zagotavljanju premoženja občine,
ležba posameznih delov občine pri izgradnji aH
premoženja v občini, ter obstoječa bremena ter <e'l
bodo dospevale v naslednjih letih.
Do oblikovanja mestnih organov Mesta Ljubljana 1
določbah ustavnega zakona opravljale njihove . K|
vključno z nalogami iz državne pristojnosti, ki
Mesto Ljubljana kot svoje ali kot prenešene,
s::,
dosedanjih ljubljanskih občin in Mesta Ljubljane. 'L--'''
vitve organov mestnih četrti in novih krajevnih
bodo na podlagi predloženega zakona nadaljevali<■'
sedanjih krajevnih skupnosti na tem območju.
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predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
KLANCIH - EPA 632 - PRVA OBRAVNAVA
48/921
in^' ^lena Zakona o poslancih (Uradni list RS št.
n
eqa7hn,pr^SS9a odstavka 174. člena Poslovnika DržavMozeti* iln Tone
t (Uradni
RS, št. 40/93) poslanca Miroslav
Partljičlistpredlagava
AK0NA 0
#' zako^oi
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ni"
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3 v ot,ravnav in
^stavka''!?^
° sprejem
na podlagi
tretjega
''4. člena, v zvezi
s 183. členom
Poslovnika

Državnega zbora RS (Ur. list RS, št. 40/93).
Državnemu zboru RS predlagava, da prvo obravnavo
opravi na majski seji.
Hkrati sporočava, da bova kot predlagatelj sodelovala na
sejah delovnih teles in državnem zboru.
Tone PARTLJIČ, I. r.
Miroslav MOZETIČ, I. r.

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih
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P'avice. Man3 ,er
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2. OCENA FINANČNIH SREDSTEV
Sprejetje zakona ne povzroča novih finančnih posledic oziroma ne obremenjuje dodatno državnega proračuna.
1. člen
V zakonu v poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) se za 39.
členom doda nov 39. a.) člen, ki se glasi:
»39. a. člen
Pravice po 36. do 39. členu tega zakona ima tudi poslanec iz
drugega odstavka 14. člena tega zakona, ki preneha opravljati
funkcijo poslanca.«
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
i„ "Bna is
in^ievan
Ustave Republike Slovenije o uresničevanju
39. člena, zato je prisiljen k popolni podpori vlade.
lovekovih
CSa
pravic ter 82. člen o poslancih
4 2ZJ
a so vs
Člen 14. postavlja tiste poslance, ki so izvoljeni v vladne
Ci ' - č/Pn°> ; a 0' državljani v uveljavljanju pravic izenafunkcionarje, v priviligiran položaj, saj jim ob nezaupnici ali
>sk Va leoa
Poslancih (Uradni list RS št. 48/92) ne
odstopu omogoča povratek v državni zbor, ob prenehanju
3 ^a,
načela ter ni usklajen z ostalimi določili istega
v
mandata državnega zbora pa zavarovanje v skladu z določili
■ 39 in Vsiance
dolžnostih in pravicah izenačujejo (2.,
dr
37. člena Zakona o poslancih.
0o)oa
ugi členi).
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snostiP°pri odločanju
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Medtem ko je član vlade zavarovan že z določbami Zakona
o vladi (41. člen), pa poslanec, ki ga nadomešča sploh ni
zavarovan na način, ki bi ga ustavno izenačeval ob prenehanju njegovega mandata, ki je lahko krajši od mandata zbora.

e
" Po ?l°P vlade predstavlja stalni pritisk na »nadotr,^ se ; fnce' da glasujejo tako, da vlada ne bi padla,
i?'ar. ki ye.nirn delom ne strinjajo. To pomeni, da bo
" , * Veiye ~®'' zagotoviti stalno in brezpogojno podporo
6s
lrii DU , w'u "vezanih« mandatov. Ob piadcu vlade
Poslanec ni deležen pravic, ki izhajajo iz določb

Nadomestni poslanec se zaradi večjega rizika svojega mandata težje odloča za sprejem funkcije, saj ob opustitvi svojega
dela, le tega ni možno redno nadaljevati, to pa omogoča
izstop v parlament kandidatom z vse manjšim odstotkom
glasov, kar pa pomeni podporo kandidatom z vse manjšim
zaupanjem ljudi.

Predlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O PONOVNI VZPOSTAVIŠ
AGRARNIH SKUPNOSTI TER VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN
PRAVIC - EPA 630 - PRVA OBRAVNAVA
Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92) ter prvega odstavka 174. v povezavi s 183. členom poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93)
poslanska skupina Demokratske stranke Slovenije vlaga
v prvo obravnavo
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA
O PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI TER
VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC,

ki ga pošilja na podlagi tretjega odstavka 174 W
poslovnika Državnega zbora RS.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika sp°'^
t)0»
čajo, da bo pri delu delovnih teles in Državnega^ z
Republike Slovenije v imenu poslanske skupine s"
Tone Peršak.
Tone pERŠ^'|'(
Danica SlMSlC.

Predlog zakona o spremembah zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupno^
vrnitvi njihovega premoženja in pravic
UVOD

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA:

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Prvotno besedilo tretjega odstavka 4. člena, ki se sp'®^
»Po tem zakonu imajo pravico do članstva in pon° ^
stavitve agrarne skupnosti tudi tuji državljani, če so ^
nekdanje agrarne skupnosti ali so njihovi dediči ^
pravni nasledniki, na katere je bila premoženjska F
tretjega odstavka 1. člena tega zakona prenesena, P3 o;;
jem, da so lastniki kmetijskih zemljišč ozirom jer
v Republiki Sloveniji (dvolastniki), in je podano 11 ^
priznavanje takih premoženjskih pravic med repuD
nijo in tujo državo, katere državljani so.«

Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi
nihovega premoženja in pravic je bil sprejet šele konec leta
1993, zato bi težko naredili oceno stanja tega zakona, saj
premalo časa funkcionira. Se je pa treba zavedati, da že sam
zakon ni v celoti predvidel vseh problemov, ki se porajajo pri
ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti, na primer agrarne
skupnosti, ki se nahajajo izven slovenskih meja.
Spremembe zakona bi pomagale rešiti vprašanje agrarnih
skupnosti slovenskih manjšin na ustreznejši način, kot je to
določeno v sedanjem zakonu. Spremembe so potrebne zaradi
večje skladnosti z mednarodnimi sporazumi in sicer
z Loudonskim, Videmskim in Osimskim.
II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilj zakona je zagotoviti pravico do članstva in ponovne
vzpostavitve agrarne skupnosti tudi tujim državljanom, v kolikor so bili dediči nekdanje agrarne skupnosti ali so njihovi
dediči oziroma pravni nasledniki, na katere je bila premoženjska pravica tega zakona prenesena. Dodaja se pogoj, da je to
možno samo na območju, ki se v celoti ali deloma nahaja
v Republiki Sloveniji in še pod dodatnim pogojem, da so
agrarne skupnosti oziroma njeni člani, po mednarodnih sporazumih imeli pravico do uveljavljanja služnostnih pravic na
zemljiščih, ki so bila na ozemlju druge države.
III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA TER DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Predlog zakona ne bo zahteval nič večjih finančnih sredstev
kot jih je opredelil že sam zakon o ponovni vzpostavitvi
agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

yff
V zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosts ^
njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, e g|a#
spremeni tretji odstavek 4. člena in sicer tako, da 5
e(J
»Po tem zakonu imajo pravico do članstva in P°n%iliJ
stavitve agrarnih skupnosti tudi tuji državljani, če lCs ^
nekdanje agrarne skupnosti ali so njihovi de° ^
pravni nasledniki, na katere je bila premoženj ^
prenesena, pod pogojem, da se območje, kjer
agrarne skupnosti, v celoti ali delno nahaja v ReP^jiif
niji in pod pogojem, da so agrarne skupnosti ori<°
člani po mednarodnih sporazumih imeli pravico don ^
nja služnostnih pravic na zemljiščih, ki so bila
druge države.«
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v
Republike Slovenije.

/

OBRAZLOŽITEV
Sprememba zakona se predlaga, da bi se rešilo vprašanje
agrarnih skupnosti slovenskih manjšin na ustreznejši način,
kot je to urejeno sedaj v zakonu. Poleg tega je potrebno
doseči tudi večjo skladnost z Londonskim, Videmskim in
Osimskim sporazumom. Menimo, da je z določbo v sedaj
veljavnem zakonu porušena skladnost z mednarodnimi sporazumi. Ob tem je potrebno poudariti, da v skladu s temi
sporazumi že obstajajo agrarne skupnosti državljanov Repu-
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n.J
blike Slovenije (Rateče) z zemljišči na ozemlju peP"
Italije.
, J
Ta sprememba oziroma zakon o spreme^'
j tf
vr
o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter za Mm
vega premoženja in pravic je zelo pomemben bc\o<!ft
manjšino, kajti od pridobitve pravic do zemljišč v 0,g p"
odvisen tudi uspeh njihovih prizadevanj v odnosu
ske države.

^
poročevalk'

Predlog zakona o UPORABI SREDSTEV, PRIDOBLJENIH IZ NASLOVA
KUPNINE NA PODLAGI ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU
PODJETIJ - EPA 636 - PRVA OBRAVNAVA
^Qjif^ePubljke Slovenije je na 81. seji dne 28. aprila 1994
BI iS,L0GA ZAKONA O UPORABI SREDSTEV PRIDO0 l Aort lz NASLOVA KUPNINE NA PODLAGI ZAKONA
^TNINSKEM preoblikovanju podjetij,
ki 1 9a šil m
člena"
P° ia o v prvo obravnavo na podlagi 174.
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj.
- mag. Tone ROP, državni sekretar v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

p
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eđ,
Pođjeti.na dejs,vo, da so roki za lastninsko preoblikovanje
r
P ®obiilJvan''ateči s 1. 1. 1994 ter da se procesi lastninskega
pospešeno odvijajo, je potrebno s predložeIu °nomi pospi'
s ?
'ev,
določiti višino, namene ter način uporabe sredbodo iz
''Vedbe |Se
naslova kupnine zbirala v postopkih
as
tninskega preoblikovanja podjetij.
"NaCela iN CILJI
| zakon opredeljuje pojem kupnine ter namene za
~"*0vaniaSUpn
ina
Pridobljena v postopkih lastninskega preoeti
ku^POd
ne ' ) 'ahko uporablja. Pri določitvi namena upo^ak°na ^ ! Predloženi zakon izhaja iz določila 33. člena
ninskem
• i® r»io*n Vladi
preoblikovanju podjetij s tem, da se
n ne
hf tudi zaRposebne
epublike namene.
Slovenije, da največ 12 % kup^' UDorrabi
■ a^i usfC' d° cJe'a kupnine P° tem zakonu so predvsem
h"u16 famo n0V
''eni s Posebnimi zakoni, o uporabi dela kupjanje inn,eKim za sanacijo podjetij in gospodarstva, spod>Ve " kreditiranje izvoza, ustvarjanje gospodarske
,0r
qo<!avtofltone narodne skupnosti ter investicije v javni
^^®spodarstva pa bodo odločala pristojna ministrstva.

Pri določitvi višine sredstev, ki naj se razporedijo za posamezne namene iz tega zakona, je predlagatelj izhajal iz dejstva, da gre za sredstva, ki prihajajo iz gospodarstva, in ki naj
bi se v največji možni meri tudi namenila gospodarskemu
razvoju. Glede na navedeno je največji del kupnine namenjen
sanaciji podjetij in gospodarstva, spodbujanju in kreditiranju
izvoza ter investicijam v javni sektor gospodarstva.
Dodelitev sredstev, s katerimi razpolagajo skladi iz 3. člena
predloga zakona se opravi v skladu z zakoni, ki urejejo ustanovitev in delovanje navedenih skladov. Dodelitev sredstev,
o uporabi katerih odločajo pristojna ministrstva, pa se opravi
na način in po postopku opredeljenem v posebnem podzakonskem aktu, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije.
Sredstva, ki se bodo dodeljevala na podlagi lega zakona in na
njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov, se bodo
dodeljevala kot povratna sredstva, z izjemo sredstev za poplačilo odškodnin, s čimer se bo zagotovil stalen vir sredstev za
spodbujanje gospodarskega razvoja oziroma druge namene
iz tega zakona.
*
Predlog zakona tudi predvideva letno poročanje uporabnikov
sredstev glede višine ter uporabe navedenih sredstev Državnemu zboru Republike Slovenije, s čimer se zagotavlja javnost uporabe navedenih sredstev.
Rešitve, ki jih predvideva predloženi zakon glede ustanovitve,
statusa ter upravljanja Sklada za poplačilo vojne škode so
v skladu z veljavnimi sistemskimi rešitvami na navedenem
področju. Ker v navedenem primeru ne gre za profitni sklad se
predlaga, da vse strokovne, administrativne in tehnične
naloge za Sklad opravlja resorno ministrstvo, s čemer bi bili
stroški poslovanja Sklada minimalni.
III. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Predloženi zakon ne bo imel neposreden vpliv na državni
proračun. Sredstva za ustanovitev Sklada za poplačilo vojne
odškodnine v višini 1.500.000,00 SIT, kolikor znaša najnižji
znesek ustanovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo bodo zagotovljena iz kupnine po tem zakonu.
Od ustanovitve dalje naj bi se Sklad financiral iz lastnih
sredstev.
10. BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja višino ter namene uporabe likvidnih oziroma
denarnih sredstev in prihodkov iz upravljanja z vrednostnimi

POf

°*eva/ec, št. 17

57

papirji (v nadaljnjem besedilu: kupnina), ki jih Sklad Republike Slovenije za razvoj pridobi na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in
31/93).
Kupnina po tem zakonu so tudi sredstva, ki jih Sklad Republike Slovenije za razvoj pridobi s prodajo poslovno nepotrebnih sredstev, materialnih naložb, dolgoročnih finančnih
naložb ter prodajo oziroma izterjavo terjatev iz poslovanja
v drugih republikah bivše Jugoslavije, ki so jih podjetja
v postopkih lastninskega preoblikovanja s pogodbo prenesla
na Sklad Republike Slovenije za razvoj.
II. NAMENI, ZA KATERE SE LAHKO UPORABI KUPNINA
TER VIŠINA SREDSTEV, KI SE RAZPOREDIJO
ZA POSAMEZNE NAMENE
2. člen
Kupnina se v obsegu, določenem v 6. členu tega zakona,
nameni za:
- sanacijo podjetij in gospodarstva,
- spodbujanje in kreditiranje izvoza,
- tehnološke in razvojne projekte,
- ekološke investicije
- regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti slovenskega
podeželja,
- razvoj malega gospodarstva,
- plačilo vojne odškodnine,
- investicije v javni sektor gospodarstva,
- ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne
skupnosti ter
- druge namene v skladu z določbami četrtega odstavka 4.
člena tega zakona.
3. člen
Upravičenci do dela kupnine, v obsegu določenem v 6. členu
tega zakona so:
- Tehnološko razvojni sklad Republike Slovenije, ustanovljen
z Zakonom o Tehnološko razvojnem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/94),
- Ekološki razvojni sklad Republike Slovenije, ustanovljen
z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93),
- Sklad za poplačilo vojne odškodnine, ustanovljen s tem
zakonom,
- Sklad za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranitev
poseljenosti slovenskega podeželja, ustanovljen s posebnim
zakonom,
- Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva,
ustanovljen z Zakonom o razvoju malega gospodarstva
(Uradni list RS, št. 18/91).
4. člen
Del kupnine namenjen za:
- sanacijo podjetij in gospodarstva,
- spodbujanje in kreditiranje izvoza,
- ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne
skupnosti,
- investicije v javni sektor gospodarstva ter
- druge namene
se v obsegu, določenem v 6. členu tega zakona, hrani na
posebnih evidenčnih računih pri Skladu Republike Slovenije
za razvoj.
O uporabi oziroma dodelitvi sredstev iz prve, druge in tretje
alinee prejšnjega odstavka odločata neposredno pristojna
ministrstva, in sicer:
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- o uporabi oziroma dodelitvi sredstev za sanacijo p°4e' le
gospodarstva ministrstvo, pristojno za gospodarske <M
nosti;
- o uporabi oziroma dodelitvi sredstev za spodbujani®
kreditiranje izvoza ter ustvarjanju gospodarske o3n
avtohtone narodne skupnosti ministrstvo, pristojno za
nomske odnose in razvoj.
Za odločanje o uporabi oziroma dodelitvi sredstev za inv^J
cije v javni sektor gospodarstva ministrstvo, pristoi^oe .
gospodarske dejavnosti, ministrstvo pristojno za pron" .;
zveze in ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, 1
v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona poseben in |rn
odbor. Investicijski odbor ima šest članov, od katerih ®U
vsako od navedenih ministrstev po dva člana. Članiinves r2j
skega odbora na prvi konstitutivni seji, ki jo skliče mini ! i(l la
gospodarske dejavnosti, izmed sebe izvolijo predsednj*
,|
namestnika predsednika investicijskega odbora. Inves £ #
odbor je sklepčen, če seji prisostvuje večina članov, s te^
mora biti na seji prisoten najmanj en član, imenovan s s
vsakega od ministrstev. Investicijski odbor odloča z absoi
večino glasov vseh članov investicijskega odbora.
Vlada Republike Slovenije lahko sklene, da se del kup^jj
uporabi tudi za druge namene. Obseg sredstev, kicese ,
uporabijo za druge namene ne sme presegati 12% '
zneska kupnine, pridobljene po tem zakonu. Vlada ReP,u,vjtvi
Slovenije z uredbo, ki jo sprejme v roku 60 dni po
tega zakona, določi namen uporabe sredstev po tem
ter merila, pogoje in postopek za uporabo oziroma
sredstev iz navedenega naslova.
5. člen
Sklad Republike Slovenije za razvoj ugotavlja višino Puadii
Ijene kupnine ter opravlja razporeditev sredstev v s „
z določili tega zakona na podlagi posebne bilance P'-e "
sredstev iz naslova kupnine, ki jo izdela za vsako četrti
Kupnino mora Sklad Republike Slovenije za razvoj
v skladu z določbami 6. člena tega zakona v roku 1° 0
preteku vsakega četrtletja.

S

6. člen
Kupnina se razporedi za posamezne namene, določen6
členu tega zakona takole:

v

- za tehnološke in razvojne projekte se Tehnološko '
nemu skladu Republike Slovenije nameni 10% kupn"1 '
- za ekološke investicije se Ekološko razvojnemu
Republike Slovenije nameni 10% kupnine,
- za plačilo vojne odškodnine se Skladu za popla^'0
odškodnine nameni 5% kupnine,

- za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti sl°v®^jaij
podeželja se Skladu za spodbujanje regionalnega raZ • #
ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja name
kupnine,
SUP
- za razvoj malega gospodarstva se Skladu Republik®
nije za razvoj malega gospodarstva nameni 5% kup"'
- za sanacijo podjetij in gospodarstva se nameni 15%
nine;
*4.
- za spodbujanje in kreditiranje izvoza se nameni 15"/»
nine;
15*
- za investicije v javni sektor gospodarstva se nam01
kupnine;
/rit
- za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone na""
skupnosti se nameni 3% kupnine ter
poročevalec,

itiljl lena ten. nanilene v skladu z določilom četrtega odstavka 4.
»»zakona se nameni največ 12% kupnine.
7. člen
ena

.^!
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«»? a iz 4- člena tega zakona poročati Državankrat
;iai
«Krat letno.
letnn

- prihodki iz poslovanja Sklada,
- sredstva, pridobljena na podlagi tega zakona,
- sredstva iz drugih Virov.
13. člen
Organi Sklada so Skupščina, nadzorni svet in direktor.
Skupščina Sklada ima naslednje pristojnosti:
- sprejema ustanovni akt in njegove spremembe,
- sprejema finančni načrt in poslovno politiko ter politiko
naložb Sklada,
- sprejema zaključni račun Sklada in poslovno poročilo,
- imenuje in razrešuje predsednika in člane nadzornega
sveta s soglasjem ustanovitelja Sklada,
- imenuje in razrešuje direktorja,
- ima druge pravice in obveznosti v skladu z zakonom in
splošnimi akti Sklada.
Dokler je Republika Slovenija edini družbenik Sklada za
poplačilo vojne odškodnine opravlja vlogo skupščine sklada
Vlada Republike Slovenije.
14. člen
Nadzorni svet ima pet članov, od katerih imenuje Državni zbor
tri člane iz vrst strokovnjakov (za problematiko navedenega
področja), predsednika in enega člana pa skupščina Sklada.
Nadzorni svet najmanj enkrat letno poroča o poslovanju
Sklada Državnemu zboru.
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*Ud ** POPLAČILO VOJNE ODŠKODNINE

9. člen
' ia9otavr3n e
^i?(jru' i .sredstev za plačilo odškodnine upravičenci *a DonT?.
'n vojne
tretjega
odstavka (v
tega
člena se besedilu:
ustanovi
*iad)
Plačilo
odškodnine
nadaljnjem
' 2av,ian?CRdo odškodnine po tem zakonu so fizične osebe,
"-Ul945DeP?.blike
Slovenije, ki so bile v obdobju od
»ni
otroci ti8r 0 izgnani iz Slovenije, ter interniranci, ukraTtobiliziranci v nemško vojsko.
:
Pri
i?i?1
° ,0clškodnine po tem zakonu so tudi fizične
IS voi!ian,n
' Republike Slovenije, ki imajo status civilnih
*akonOV |®. Političnih preganjancev na podlagi poseb,
■ k' urejajo navedeno področje.
eC ise lede
la>^Za?/
9
kriterijev za dodelitev sredstev ter
a
6 ?Pav an
Reonki
V
' 'i ie pravic iz navedenega naslova določi
pub
'"ke Slovenije na pred
predlog Sklada.
"

10. člen

Jiaa
80Vorri

Pravn

OsS

a oseba, ki posluje kot družba z omejeno

\s

kl;ada

86

Qlasi: Sklad za poplačilo vojne odškodnine

n k'adaievL|ublianiv
°viteli Sl(. acla
je Republika Slovenija.

11. člen
CPni slkanilai C da znaša
'*• ° °vnenyaa Hdeleža ob ustanovitvi
1-500.000,00
SIT. Imetnik
edije Republika
Slove-

12. člen

15. člen
Direktor zastopa Sklad in vodi njegovo poslovanje.
Direktorja imenuje in razrešuje skupščina Sklada.
16. člen
Strokovne, administrstivne in tehnične naloge za Sklad opravlja ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Če zakon ne določena drugače se kot kupnina štejejo sredstva pridobljena od dneva uveljavitve Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.
Skladi Republike Slovenije za razvoj mora v roku 30 dni po
uveljavitvi tega zakona opraviti obračun pridobljenih srestev
iz naslova kupnine v skladu z določbo prejšnjega odstavka od
dneva uveljavitve Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij do dneva uveljavitve tega zakona ter opraviti razporeditev navedenih sredstev v skladu z določbami 6. člena tega
zakona.
18. člen
Do ustanovitve Sklada za spodbujanje regionalnega razvoja
in ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja opravljata
pristojnosti Sklada v zvezi z dodelitvijo sredstev, ki pripadajo
navedenemu skladu po tem zakonu, ministrstvo, pristojno za
ekonomske odnose in razvoj in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo. V ta namen oblikujeta navedeni ministrstvi poseben odbor, ki ima štiri člane, od katerih imenuje
vsako od navedenih ministrstev po dva člana. Odbor je sklepčen, če seji prisostvuje večina članov. Odbor odloča z absolutno večino glasov vseh članov odbora.
19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

it. 17
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OBRAZLOŽITEV
K1. členu

K 7. členu

Navedeni člen določa področje, ki ga ureja zakon ter opredeljuje pojem kupnine.

Sredstva iz naslova kupnine, razen sredstev za p'
odškodnine, se dodeljujejo izključno kot povrat"> \
v obliki posojil oziroma v drugi obliki, v skladu i
urejajo upravičence iz 3. člena tega zakona.

K 2. členu
V tem členu so našteti nameni za katere se lahko uporabi
kupnina po tem zakonu, izhajajoč iz določila 33. člena Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij.
K 3. In 4. členu
Navedena člena določata upravičence do kupnine glede na
namen za katerega se kupnina uporablja, ter način odločanja
o dodelitvi sredstev iz naslova kupnine.
Glede na dejstvo, da investicije v javni sektor gospodarstva,
obsegajo investicije na področju energetike, prometa in zvez
ter infrastrukture se predlaga ustanovitev posebnega investicijskega odbora za odločanje o uporabi oziroma dodelitvi
sredstev iz tega naslova.

K 9. členu
Navedeni člen določa način dodelitve sredstev 0 "J1
katerih odločajo pristojna ministrstva. Merila,
postopek za dodeljevanje navedenih sredstev se j
opredeli v podzakonskem aktu, ki ga sprejme »'
blike Slovenije.
KIII. poglavju »Skladza poplačilo vojne odškodnW
ril
Navedeno poglavje ureja statusne značilnosti, P'1
upravljanje Sklada za poplačilo vojne odškodnine.
K17. členu

$ predlagano rešitvijo v zadnjem odstavku 4. člena se daje
možnost Vladi Republike Slvoenije, da lahko del sredstev iz
naslova kupnine uporabi za posebne namene, s tem, da
obseg sredstev, ki se lahko uporabi za navedene namene ne
sme presegati 10 % celotnega zneska kupnine.

Glede na dejstvo, da je že 33. člen Zakona o lil* i!
preoblikovanju podjetij opredelil sredstva iz nas
kot namenska sredstva, katerih uporaba t>o
s posebnim zakonom, se v navedenem členu 0" ^
v katerem je Sklad RS za razvoj dolžan opraviti
razporediti sredstva pridobljena iz navedenegare r'
dneva uveiiavitva
uveljavitve Zakona o lastninskem P
podjetij.

K 5. členu

K18. členu

Navedeni člen ureja način ugotavljanja višine sredstev iz
naslova kupnine s strani Sklada RS za razvoj ter roke za
razporeditev navedenih sredstev upravičenecem po tem zakonu.

V navedenem členu se urejajo pristojnosti
s sredstvi, ki so po tem zakonu namenjena Sklao^ i R
janje regionalni razvoj in poseljenost slovenskeg . < ^
v prehodnem obdobju do ustanovitve navede" j)
s posebnim zakonom. O uporabi sredstev zSv
t
obdobju bosta odločali ministrstvo, pristojnoza k/J]gi<! 1
odnose in razvoj in ministrstvo, pristojno .%!)•.
gozdarstvo preko posebnega odbora, ki ga boS uStstf f
oblikovali. Pristojnosti odbora bodo prenehale f "¥0s^
jf
Sklada za spodbujanje regionalnega razvoja
slovenskega podeželja.

K 6. členu
V navedenem členu je določena višina sredstev, ki se razporedijo za posamezne namene upravičencem po tem zakonu.
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člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Ivo BIZJAK, minister za notranje zadeve,
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Lojze JANKO, minister,
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Tone ROP, državni sekretar v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
poneverba v škodo zasebnikov, izsiljevanje, jemanja podkupnine za opravljanje javnega dejanja, zloraba uradnega položaja, izdaja in uporaba uradne skrivnosti, spodbujanje k preziranju in žalitvi institucij, zakonov in aktov oblasti, odklonitev
upravljanja uradne dolžnosti, prekinitev javne službe ali dejanja javne koristi). Poleg tega so določena tudi kazniva dejanja
zasebnikov zoper javno upravo (sila ali grožnja uradni osebi,
upiranje uradni osebi, prekinitev uradovanja ali javne službe
ali dejavnosti javne potrebe, prepisi za zagotavljanje prostega
prometa na železnici, cestah ter za prosto plovbo, žalitev
uradne osebe, žalitev političnega, upravnega ali sodnega
telesa, žalitev sodnika med obravnavo, javnega nameščenca
in javne oblasti s poškodovanjem razglasov, bahanje z vplivom, neupravičena prilastitev javne funkcije, zloraba pri izvajanju poklica, poškodovanje pečatov, kršenje javne hrambe
predmetov, prodaja tiskovin, za katere je bila odrejena
zaplemba, motenje dražb, nesodelovanje na natečajih, neizpolnjevanje pogodb o javnih dobavah, goljufija pri javnih
dobavah).
4. Zakon št. 1423 z dne 12.12.1956 določa preventivne ukrepe
zoper osebe, ki so nevarne za varnost in javno moralo. Predvideva institut kvestorskega opomina in pa izgon z ozemlja
države, preventivni ukrep specialnega nadzora organov javne
varnosti; prepoved bivanja v eni ali več občinah oziroma
pokrajini; obvezno bivanje v občini.
Državni tožilec ali kvestor lahko uvede tudi s pomočjo
finančne straže ali policije preiskavo o življenjskem standardu, o finančnih možnostih in premoženju oseb, ki so
nevarne za varnost in javno moralo (osebam, osumljenim, da
pripadajo združbam mafijskega tipa kamori ali drugim združenjem, ki zasledujejo cilje ali delujejo z načini, ki ustrezajo
načinom združenj mafijskega tipa); lahko uvede preiskavo
o gospodarskem delovanju teh oseb ter pfeveri, ali so te
osebe lastniki licenc, dovoljenj, koncesij oziroma habilitacij
za izvajanje podjetniških trgovskih dejavnosti; vključno lahko
preveri vpise v strokovne in javne registre, če so uporabljali
dajatve, financirane iz ugodnih posojil in nakazil države oziroma javnih ustanov.
5. Zakon št. 575 z dne 31.5.1965 - uredba zoper mafijo
Velja za osebe, osumljene, da pripadajo mafijskemu tipu
združenj kamori ali drugim združbam, ki sledijo končnim
ciljem ali uporabljajo metode, enake organizacijam mafijskega tipa. Za takšne osebe je dopustna preiskava živIjenjskga standarda, finačnega stanja in premoženja teh oseb;
preiskava o gospodarskih dejavnostih teh oseb, da bi ugotovile vire prihodkov, razširi se lako tudi na zakonce, otroke in
tiste, ki so 5 let živeli s temi ljudmi ter na fizične in pravne
osebe - družbe, konzorcije ali združenja, s katerih premoženjem delno ali v celoti razpolagajo te osebe.
Ob nevarnosti, da bi imetje, predvideno za zaseg, izginilo, bilo
odvzeto ali odtujeno, je dopusten prehoden zaseg imetja.
Državni tožilec ali kvestor lahko zahteva pri vsakem uradu
javne uprabe, kreditni ustanovi, podjetju, družbi, ustanovi
katerekoli vrste podatke, kopije dokumentov, koristne za cilje
preiskave; lahko zapleni dokumentacijo.
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Sodišče lahko odredi zaplembo premoženja, za katerega je
ugotovljeno, da lahko z njim posredno ali neposredno upravlja oseba, proti kateri je uveden postopek - ob zadostnih
dokazih: precejšnja neenakost med življenjskim standardom
ter vidnimi ali prijavljenimi dohodki, da izhaja iz nedovoljenih
dejavnosti (če ni bil dokazan zakonit izvor). Lahko tudi pozove
tretje osebe, ki jim premoženje pripada, da sodelujejo
v postopku tudi za odsotne osebe (predviden je varuh zaseženga premoženja ter upravitelj premoženja). Sodišče lahko
hkrati z izvedbo preventivnega ukrepa še določi, da oseba, za
katero je bil izrečen preventivni ukrep, na odškodninsko blagajno položi dovolj visoko varščino, kot učinkovito oviro
morebitnim krštvam naloženih ukrepov; lahko tudi zahteva
pravo garancijo ali hipoteko.
III. OBSTOJEČA UREDITEV
A.
1. Enega od pomembnih zakonov, katerega namen je med
drugim tudi preprečevati, obvladovati ter kaznovati kakršnokoli obliko korupcije, je vsekakor zakon o nezdružljivosti
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.
Ta zakon opredeljuje krog oseb, na katere se nanaša: to so
osebe, ki opravljajo poklicno ali nepoklicno predstavniške in
izvršilne funkcije v državnih organih ter v organih lokalnih
skupnosti.
Z javno funkcijo je nezdružljiva pridobitna dejavnost
v zasebne namene, ki bi lahko vplivala na objektivno ali od
zunanjih vplivov neodvisno poklicno opravljanje funkcionarja. Poklicni funkcionar, ki je pred nastopom funkcije kot
lastnik sam upravljal gospodarsko družbo, podjetje ali zavod,
opravljal poklic ali drugo zasebno dejavnost, lahko za čas
trajanja funkcije v skladu z zakonom poveri upravljanje
gospodarske družbe, podjetja ali zavoda oziroma opravljanje
poklica ali druge zasebne dejavnosti, upravitelju.
Zakon tudi prepoveduje funkcionarjem sprejemanje daril
v zvezi z opravljanjem funkcije in pridobivanje ugodnosti, ki bi
lahko vplivale na njegovo ravnanje pri opravljanju te funkcije.
Po zakonu je ustanovljena posebna komisija, ki vodi podatke
o premoženjskem stanju funkcionarjev ter o njihovih plačah
ter drugih dohodkih, o funkcijah, ki jih opravljajo in o pridobitnih dejavnostih, ki so jih opravljali pred nastopom funkcije.
2. Zakon o poslancih določa, da poslanec ne sme opravljati
pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije. Poslanec tudi ne sme biti član nadzornega odbora gospodarske družbe.
3. Tudi zakon o funkcionarjih v državnih organih ter zakon
o delavcih v državnih organih vsebujeta določbe o nezdružljivosti posameznih funkcij oziroma del.
4. Zakon o gospodarskih družbah vsebuje določbe o prepovedi konkurence (konkurenčna klavzula). Tako družbeniki
družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementarji komanditne družbe, družbeniki in poslovodje družbe z omejeno
odgovornostjo, člani uprave in nadzornega sveta delniške
družbe in prokuristi, ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog,
pa tudi ne kot delavci v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem
razmerju z dejavnostjo prve družbe. Član uprave (vodstva
delniške družbe) oziroma poslovodja v družbi z omejeno
odgovornostjo ne sme biti oseba, ki je bila pravnomočno
obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper
delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet,
zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter
zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje
petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti
po prestani kazni; prepoved velja tudi za tiste osebe, ki jim je
bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in
sicer za čas trajanja prepovedi.
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5. Zakon o sodnem registru
K preprečevanju odliva družbenega kapitala \er P'eK:
nju divjega lastninjenja naj bi v določeni meri pnspj%
zakonska ureditev pravice do vpogleda v podatike v
registru. Z vzpostavitvijo sodnega registra kot centra
matizirane baze podatkov se zagotavlja možnost »
v katerih družbah je določena oseba družbenik,z us
član uprave ali nadzornega sveta. V skladu . ,53'
člena zakona o sodnem registru, ki je začel vel]'
imajo pravico do vpogleda in izpisa tovrstnih P0" jL|;:
državni organ in sam subjekt vpisa. Tako omejeno
podatkov omogoča pristojnim državnim organom n ^
odlivom kapitala iz ene v drugo družbo, samem"'j,
vpisa pa varovanje konkurenčnih prednosti podje'l3
družbe.
V povezavi z zakonom o nezdružljivosti funkcij
nega registra kakršen je vzpostavljen sedaj °m°?%,'
nad lastnino oziroma solastnino posameznih o'
imajo nosilci javnih funkcij.
,
- Služba družbenega knjigovodstva Republike Slo"
- Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
in
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje '"y
cijo na podlagi zakona o lastninskem preoblikovani ,,
(v nadaljnjem besedilu: ZLPP) in drugih zakonski" '^
izvaja nadzor lastninskega preoblikovanja podje")
nim kapitalom v okviru naslednjih dejavnosti:
7LPP,»
- vodi postopke izdajanja soglasij po 44. Členu/- , tff
podjetja, ki imajo v celoti ali deloma še družne
razpolagajo z znatnim delom sredstev,
- vodi postopke izdajanja soglasij po 45. člen1
programe usklajevanja lastninskih razmerij tist a
so se preoblikovali po zakonu o družbenem kap»
internih delnic,
^
- vodi postopke odobravanja programov Pr0, ° i
podjetij s celotnim ali delnim družbenim kapitak pp„a'
- vodi postopke izdajanja soglasij po 20. členu ZLr
za lastninsko preoblikovanje omenjenih podjetij, j t
- vodi postopke izdajanja soglasij po uredbi za »P
register,
. „f/
- vodi postopke izdajanja licenc za ocenjevan)v VS
podjetij in za izdajanje potrdil o kvalifikaciji za
nepremičnin in opreme (ASA).
,*1(1 it
Izdajanje navedenih dejavnosti je namenjeno zas<ra Mt
nega kapitala in preprečevanju nedovoljenih t
lastninskem preoblikovanju podjetij.
Za zagotovitev dodatne kontrole pri vplačilih kuP!jLV
nega izvora v postopkih lastninskega preoblikovanj #
na podlagi posebnega dogovora, sklenjenega m pastvom za ekonomske odnose in razvoj, Agencij® #
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo 3'
Republike Slovenije za razvoj izvajale naslednje
ukrepi pri posameznih metodah lastninjenja:
1) Notranji odkup in dokapitalizaclja
Kupnina v notranjem odkupu se lahko sestoji iz:
- presežkov certifikatov in potrdil,
- denarnih vplačil,
6. Zakon o revidiranju
Ta zakon uvaja revidiranje računovodskih izkazo^^gtKšanje in njihovo ocenjevanje ter ocenjevanje Pjn
metod, uporabljenih pri njihovem sestavljanj. ^gK
temelječe dajanje strokovnih mnenj, ali računo«^ pji
resnično kažejo stanje sredstev in obveznost'
virov ter poslovni izid pravne osebe.
7. Zakon o trgu vrednostnih papirjev

,,
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Zakon ureja pogoje in določa način poslovan)
nimi papirji.

^

poročeV^eC

8

Zakon o parlamentarni preiskavi

dolo a da se
'•; iavnp
^°i,nPOrr,ena
<- . °Pravi- parlamentarna
zadevah
da se
stan?9a
ugotovipreiskava
in oceni v dejansko
e lahko
I o Dort * '
podlaga za odločanje Državnega zbora
' Post 8l< niodgovornosti
javnih funkcij. Že začeti kazenski
ov ra
' 'izvedli
da netudi
bi oparlamentarne
isti zadevi v okviru
pristojnosti
t' Držav
avnega zbora
preiskave.

"• Zakoni s področja organizacije in delovanja sodišč
!

i%e!i'-,a,e suPrememba
organizacije sodišč in položaja sodnom n sodniye|javljena z novim zakonom o sodiščih in zakovic, 1 sodneški službi, bo prav tako prispevala k večji učinkopred
ga sistema. Neodvisnost sodstva zagotavljajo
ureia ,mnos
določbe
zakona o sodniški službi. Ta podrobneje
usta n
' s°dniške funkcije, ki jo določa že 129. člen
dejan? paput3a''ke Slovenije. Kvaliteto sojenja za hujša kazniva
čaiorT- * 9°tavljajo določbe zakona o sodiščih, ki doloin pJ "stojnosti okrajnih in okrožnih sodišč (99. in 101. člen)
dejani h pris so za sojenje na P0'' stopnji o hujših kaznivih
določb zakona
'ojna okrožna sodišča, v povezavi s tem pa tudi
izvolilov na
o sodniški službi, ki določajo pogoje za
Ti p®
sodniško mesto na okrožnem sodišču (10. člen),
so
sodnisi?''Zakor,bistveno strožji od pogojev po sedaj veljavni
slujbi tj'
odaji predvsem v tem, da novi zakon o sodniški
ni,ev 3o i 1
splošen pogoj za izvolitev za sodnika dopolnikaa prece
n
starosti in kot poseben pogoj za okrožnega sodi daljše delovne izkušnje.
2akon

o varstvu konkurence
^ko pre
jejo |< P°veduje dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejuob'čaiem Ur
®nco na trgu a'i nasprotujejo dobrim poslovnim
5peky|a pr' nastopanju na trgu ali ki pomenijo nedovoljeno
CI
'jalno |f 'u' ^akon prepoveduje kartelne sporazume, nelotroa >2 JJjJkurenco, nedovoljeno špekulacijo ter omejevanje
hlastnimi akti in dejanji.
l'o$im,ran
f,,?e,T,be in dopolnitve zakona o zunanjetrgovinskem
iu so uvedle:
vfeost
prijave lastništva oziroma solastništva podjetij
M|
nistrstvu za finance s strani domačih pravnih oseb;
v

tujlnf qn°st Prilave lastništva oziroma solastništva podjetij
hodke L Stran' fizičnih oseb Republiški upravi za javne priPodjetii tu
soini
bile ob uveljavitvi zakona lastniki ali solastniki
Podjoti,
i kakor tudi obveznost prijavljanja ustanovitve
)0t)a
v tujini za naprej;
0^Vfi7n
1 V0(J
skih j. azov
9°sP0darskih
družb za revidiranje letnih računo1 kon
lud 23 ovezane
' P
družbe v tujini ter pripravo
s Solidlrane
i ke j,L,
bilance poslovanja, ki zajema tudi računovodje družb v tujini;
ia^o°zahS/''°a dav
in drugemu nadzornemu organu, da
od 6nemu
dru
'etnih ra*
*b in podjetnikov tudi posebno revizijo
Vs
Unovods
®bin
kih izkazov, pri čemer tudi opredeli obseg,
vati; 0 r°ke revizije in pravila, ki jih mora revizor upoštereviz

'isl<emu organu, da lahko zahteva revidirav
PostonJI račl|novodskih izkazov povezanih družb v tujini
pku revidiranja lastniškega preoblikovanja podjetij.
B.
Vi0ga |
^ obraJi^P' ^9encije za sanacijo bank in hranilnic (ASBH)
navi dela javnega dolga
111 sla

bih naložb terjatev bank v sanaciji v portfelj ASBH
f0la inn Preverjanje realnosti
'abe nai...
°zbe bank v sanaciji, prevzete s strani ASBH na
On,

temelju ustrezne odločbe Banke Slovenije in kasnejše cesijske pogodbe med banko v sanaciji in ASBH se najprej kontrolirajo z vidika realnosti in obstoja formalnega dolžniško-upniškega razmerja med banko kot kreditodajalcem in podjetjem ali širše, pravno osebo kot kreditojemalcem. V tem
postopku se preverja identiteta obeh subjektov in identiteta
terjatve kot takšne. Fiktivne terjatve so na ta način izločene in
nikoli ne morejo postati element javnega dolga. Njihov morebitni pojav in odkritje takoj rezultira v takojšnjem obveščanju
pristojnih institucij.
Kontrola izterljivosti slabih naložb oziroma terjatev
V javni dolg se vključujejo samo neizterljive terjatve podjetij,
klasificiranih v D in E kategorijo, torej tistih, ki se (že) nehajajo
v predstečajnih in stečajnih postopkih.
Kontrola predhodnih postopkov pri kreditiranju, garancijskih
poslih, akreditivih, ipd., komitentov bank v sanaciji
Ta nadzor in kontrola zajema vse prehodne procedure v banki
v sanaciji, vse do pričetka dejanskega črpanja kredita, od
formalne vloge kreditojemalca dalje. Tovrstne kontrole procedure zajemajo:
- preverjanja pristojnosti in odgovornosti organov in služb
znotraj banke v zvezi s pripravo analitičnih podlag za odločanje o prevzemu finančnih obveznosti banke v sanaciji vseh
vrst tipov (krediti, garancije vseh vrst, akreditivi, itd.),
- preverjanje logičnega in predpisanega časovnega zaporedja aktivnosti pristojnih služb in organov banke v sanaciji pri
sprejemanju obliga oz. finančnih obveznosti vseh vrst in
oblik. Gre za formalno preverjanje datumov od vloge kreditojemalca, preko strokovnih analiz pristojnih služb banke do
odločanja na pristojnih organih banke, vse do datuma črpanja
kredita ipd.,
- preverjanje kompletnosti predpisanih podatkov, analiz,
vlog in obrazcev vseh vrst v celotnem kreditnem file-u kreditojemalca. čigar kredit se kot slab prenaša na ASBH,
- preverjanje verodostojnosti in pristnosti podpisov pristojnih oseb v banki na tovrstnih listinah in dokumentaciji,
- preverjanje pristnosti samih listin, ki se nahajajo v kreditnem file-u, ki se prenaša na ASBH, ipd.
V vseh treh bankah v sanaciji so uvedena stroga merila in
kriteriji za izvedbo popisa terjatev in potencialnih obveznosti
banke v sanaciji, ki so bila na 17. redni seji UO ASBH, z dne
13. 4. 1994, še zaostrena.
Kadrovski ukrepi v bankah v sanaciji in v prevzetih podjetih
s strani ASBH
V vseh treh bankah v sanaciji (LB d.d., KBM in KB NG) so bile
imenovane nove uprave bank, spremembe na drugi vodstveno-hierarhični ravni pa so v bankah v sanaciji dosedaj zajele
cca 60 odstotkov zaposlenih vodilnih in vodstvenih delavcev
(šefov in direktorjev) bank z ozirom na stanje pred sanacijo. Ti
ukrepi so v izključni domeni ASBH in njenih organov.
•C
Uvajanje bančnega etičnega kodeksa ravnanja
Že pozabljena načela bančnega etičnega kodeksa ASBH
v bankah v sanaciji ponovno uvaja, kar, razumljivo, ne more
imeti takojšnjih efektov, ampak le dolgoročne. Uvajanje
kodeksa ter njegovo umeščanje predvsem v individualne
managerske pogodbe za strokovnjake v bankah v sanaciji pa
vendarle sankcionira t.i. »konflikt interesov«, ki objektivno
lahko neredko nastaja pri delu oziroma pri določenih poklicnih profilih v bančništvu (kreditni referenti, vodje služb in
oddelkov, direktorji sektorjev ipd.).
ASBH ni pristojen organ ali institucija pregona in ne more
nadomeščati pravosodnega sistema države; pa vendarle
lahko in tudi dejansko ukrepa v primerih, ko se v celoti
javnega dolga, ki je v obravnavi na ASBH, nahaja tudi
postavka, ki ne izvira posledično kot učinek uresničenega
klasičnega podjetniškega ali finančnega rizika, ampak ima
svoj izvor v nezakonitostih vseh vrst in tipov, notranjih in
zunanjih z vidika banke oziroma ASBH. Element javnega
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dolga pa to še vedno je oziroma obstaja, saj upnik še vedno
terja dolžnika in sta pri tem tako eden kot drugi (javni) pravni
osebi.
C.
Načini izvajanja nadzora pri izvedbi lastninskega preoblikovanja podjetij
V skladu z določili zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij
opravljajo funkcijo nadzora nad zakonitostjo navedenih
postopkov naslednje institucije:
- Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,
- obračunanih, toda neizplačanih delov osebnega dohodka
po poravnavi davkov in prispevkov iz osebnih dohodkov, če
se zaposleni s tem strinja,
- vplačila v podjetje za nakup delnic pred preoblikovanjem,
- zamenjava obveznic ali drugih vrednostnih papirjev za
delnice, če se organ upravljanja podjetja in imetnik vrednostnega papirja s tem strinja.
Kupnino, plačano z izročitvijo lastniških certifikatov, podjetje
zbere in odvede po postopku, urejenim z uredbo o izdaji,
razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov. Nadzor nad pravilnostjo tako vplačane kupnine opravlja v skladu z navedeno
uredbo SDK Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, in sicer tako, da se opravi kontrola
pravilnosti vsake posamezne lastninske nakaznice ter po
opravljeni obdelavi potrdi prenos sredstev z evidenčnih računov lastniških certifikatov na račun prejemnika kupnine.
Enaka oblika kontrole se Izvaja pri vplačilu kupnine s potrdili
za neizplačni del neto osnovnih plač, s tem da Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj pred izdajo soglasja k izdaji
navedenih potrdil opravi računsko in individualno kontrolo
pravilnosti izračuna ter izda nalog za odpiranje evidenčnih
računov, na katere se knjižijo zneski izdanih potrdil.
Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo bo v skladu s sprejetim dogovorom opravljala kontrolo
vplačil kupnine v drugih oblikah z izjemo vplačila kupnine
z lastninskimi certifikati in potrdili za manj izplačane osebne
dohodke. S tem v zvezi bo potrebno, da vsako podjetje, ki gre
v notranji odkup ali dokapitaliazcijo, pri SDK odpre poleg
rednega žiro računa še poseben podračun za privatizacijo.
Vsa vplačila za notranji odkup in dokapitalizacijo se bodo
vršila samo z virmanskim nakazilom (kopijo nakazila mora
podjetje obvezno hraniti in predložiti pristojnemu organu),
kar bo omogočalo lažji pregled nakazil posameznih vplačevalcev in dalo možnost preverbe, ali denar ni šel direktno iz
računa podjetja. Drugačni načini vplačil ne bi bili možni
(recimo preko blagajne podjetja ali preko njegovega žiro
računa).
Na poseben privatizacijski podračun bodo izrecno lahko
nakazovali samo udeleženci notranjega odkupa, prav tako pa
bi se denar s tega podračuna izrecno lahko nakazal samo
skladu kot kupnina. Tako se denar za notranji odkup in
dokapitalizacijo ne bo mešal z gotovinskimi sredstvi podjetja,
kar predstavlja večjo preglednost, boljšni nadzor izvora vplačil, možnost kontrole nad dejanskimi vplačili udeležencev in
lažjo rešitev v primeru blokade žiro računa.
Kontrolo nad vplačilom kupnine v obliki obračunanih, toda
neizplačanih delov osebnih dohodkov po poravnavi davkov in
prispevkov, vplačil v podjetje za nakup delnic pred preoblikovanjem in vplačil v obliki zamenjave izdanih obveznic ali
drugih dolžniških vrednostnih papirjev opravlja agencija pred
izdajo t.i. drugega soglasja s pregledom otvoritvene bilance
stanja, v kateri morajo vse navedene oblike biti izkazane.
V kolikor so podatki navedeni v zbirni obliki, se zahteva od
podjetja, da pri drugem soglasju predloži specifikacijo obveznosti podjetja, iz katere so jasno razvidne omenjene obvezno64

sti, ki jih bodo udeleženci uporabili
plačila v notla,r^j po
odkupu, ter specifikacijo kupnine, .e le ta sestoji izbilan
.P J j,
več številkah. Na osnovi primerjave otvoritvene
L;.
razčlenjene kupnine agencija lahko ugotovi, ali so te od
nosti v resnici vnešene v otvoritveno bilanco, ali se tore)»
D,
uporabijo kot načini plačila.
Tudi tako zagotovljena kupnina se bo vplačala na P°^L
privatizacijski račun, s čemer bo omogočena še natancn
kontrola.
ZLPP izrecno določa, da podjetje za nakup navadnih ddj1
zaposlenim ne sme dajati kreditov ali kakršnihkoli jamsi
Uresničevanje nadzora nad izvajanjem tega določila
gočeno z uvedbo posebnih privatizacijskih računov ter o ^
nostjo nakazila kupnine nanj. Agencija bo pred izdajo
gega soglasja po vzorčnem sistemu zahtevala poročilo ^
blaščenega revizorja, ki bo prekontroliral, ali so bila deji«
vsa vplačila opravljena z gotovinskim nakazilom na.Prl,tev.
cijski račun in ne z dajanjem kreditov ali dodatnih jam*
pii )
V primeru nedpovprečno velikih vplačil posameznico^
inotranjem
iv_» u ai ijciii uunu^u
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samo v imenu posameznikov, ali ni morda podjetje gaef $
kredite posameznikom, npr. s hipoteko sredstev BreZ
podl I
ne prihaja plačilo iz tujine za našega kupca, itd.
.?uqeg®
nega poročila revizorja Agencija ne bo izdala °r y
soglasja.
2. Prodaja podjetja
Metoda prodaje celotnega ali dela ,podjetja
, _vWjjg
v postopke prodaje komisijo za izbor najboljšega P00^..^)'
katere član je predstavnik sklada. Že v programu preo'3
^
nja, ki vsebuje to metodo, agencija zahteva točne krl,®oniidjih bo podjetje upoštevalo za izbor najugodnejšega P ^
nika. Izbor kupca je nadziran in vključuje tudi preverDO ^
tete kupca, predstavnik sklada pa ima dolžnost, da v Vna
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izbora komisije zahteva, da se ti kriteriji spoštujejo, y
nem primeru ima možnost veta na odločitev komisija
tj(#
Agencija z drugim soglasjem potrdi pravilnost dokupe
o izvedbi postopka privatizacije. To soglasje agencij nji
šele, ko dobi od sklada obvestilo, da so sredstva za " ^
odkup ali prodajo prišla na žiro račun sklada, oziroma ^
h
stilo od podjetja, da so sredstva za dokapitalizacijo P'
račun podjetja.

Sklad RS za razvoj izvaja privatizacijo podjetij v svoji'3
temelju poslovne politike in letnega poslovnega načrt
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Sklad prodaja deleže ali sredstva praviloma z javnifj
njem ponudb v posameznih primerih pa tudi s se
'®*
j
n
konkurenčnimi tenderji. Sklad ne daje prednosti notl®0[)fel
pini potencialnih ponudnikov, pač pa se odloča o najog
šem ponudniku na temelju predloženih poslovnih "LiSI8,
poslovnih izkušnjah ponudnika, zagotovilom o ohran j
vila delovnih mest, dodatnih investicijah v podjetje, P
obliki in višini kupnine ter instrumentov zavarovani«
Predlog izbora najugodnejšega ponudnika pripravi
za izbor ponudb in ga posreduje kot predlog za s „pif
pogodbe Upravnemu odboru Sklada. Pogodba z * n,
najugodnejšim ponudnikom se sklene na podlagi ust'
sklepa Upravnega odbora Sklada.
Sklad preprečuje morebitno korupcijo predvsem z zag°
poročevalec.

"iem t

aren,nos
n avn
ler i
osti privatizacijskih postopkov
,llci ^aianio notran Ve ' a J
ia nima
i 9 nadzora. Izven tega Sklad kot instiod
poset)nih

krivanie i zatiranje kompetenc
niti kriminala
ne usposobljenosti
za
gospodarskega
- korupcije.

D,

"krepiiavr,ega dolga — varnostni mehanizmi in
ravna m
V zado,
v,
enuu8Mc?
I
icpuuimc OlUVCMIjt:
leillUljl
Ina
let
flenij
^evanja Republike
Slovenije
temelji
Mof V8 Re
Ustavp
i„: i:i*
x* or,,
J'-i),• ki' rjo?
! PoniiKlib-A
Publike Slovenije /ti
(Uradni
list no
RS, št.
33/
av
013 so k
0|
e, dnuniv breme
jeni■' samo narediti
podlagi
zakona.države in poroštvo
s

katerimi se država zadolžuje

<S»; katerimi se država zadolži ali izda poropfl [I na
>11 ^avni zbol?g1^1 zakonu, s katerim o sklenitvi posla odloči
lefi
elj»
11> j?,6 °blastlUHS '<a*er'rn Državni zbor pooblasti organe izvral ° določenimi p
~'° P°sle do določene skupne višine in
if
s9' ;<K0n /11
'°Venije, da"' 'iS'
22/93) pooblašča Vlado Republike
Odkov roračuna 111
in uupiaouu uuiyuv
|. I.pr|,-U 19932a7a<
j ,w.0^-^iwih*/umu
?aH'!!i<
P
odplačilo dolgov
>ak^^riorn t L
doma
in
v
tujini
do
višine, določene
e
1 0 da
Pirif
p
najema posojila ali izdaja vrednostne
3 (53 «' j
^0 na _ '.V
ev
9
isto
ira°^ 1 2a nrf J°lnePfin dru
jnega
ministrstva odloča o izdaji
S?" oseh 'obmo
9e obveznosti pravnih oseb do
litih, '°ekon^^ ,
čja Republike Slovenije v skladu
• člen)
politiko in do višine, določene s proračune!^itev
Poslov vlada pooblasti ministra za finance.
Jadoiže
Sfedržave n o izdajanju poroštev mora vlada
Zt>0r 53, in 66
Oerila
?a h' ,an
'
člen). Vlada mora sprejeti
ev
o niit,
?
ie Poroštev in pred
dajanja
■J'n Ohvpctiti
/cc XIzačetkom
\
h
)2/Jn°sti Dra.^ za dajanje poroštev za posojilne in druge
v letu 1993
62/931 H , 0sebpod
(Uradni list RS, št. 25/93,
)ai ®nija Dorn6?0
kakšnimi pogoji izda Republika
60
0 23
'Osi? ' Pri ha l.
kredite, ki jih domače pravne osebe
Med dru im e tud
banka
9 )
i določeno, da mora
S kredito
^Duk • 0 Ustro2nem
)emalcem sama skleniti veljavno
tlu.-j'ka Slnuf
zavarovanju celotnega zneska terjatve.
Wai? s°-80 o/?l,a pa kot porok jamči le za določen odsto5|ev K način s/° od ce,0,ne obveznosti dolžnika.
>0 Sa
sifi ' ie v ,.zmanižal riziko in odstotek plačanih poroWVr>a bank=C2a [anem
sklepu tudi določeno, da lahko
va od Re ut)
C"ev poro«f
P like Skovenije kot poroka
^On ,Po9 Plačati nezaobve
znosti
le v primeru, da se sama ni
Wut„n Zrtložnftclf z a iz,
Yarovania. hkrati pa je izkoristila vse
ii > °an r>ani4oi' Števil
* erjavo tega zavarovanja. S tem se bo
!rw išala n «0nc a na
° P'ačanih poroštev ter posledično
javni d°| ' ' obveznost države, ki se utegne
^'Njanje 2
i lplprav|,
javnim dolgom
'lanje ^
,avn m
>pr
' dolgom obsega:
n
~ o§? iln ohT državnih dolgov,
čevan
'f'0rhUP
je odobrenih kreditov,
e °vanjp ,n
'dajanje državnih vrednostnih papirjev
Odio
0 re
Programiranju državnih dolgov je s 56.

členom zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 pooblaščena Vlada Republike
Slovenije, pod pogojem, da se s tem zmanjšajo stroški teh
dolgov za državni proračun. O poslih reprogramiranja dolgov
vlada obvešča Državni zbor, posle pa sklepa minister za
finance.
Za črpanje in odplačevanje odobrenih kreditov ter odkupovanje in dajanje državnih vrednostnih papirjev v promet je pooblaščeno Ministrstvo za finance (52. člen ter 54., 55. in 56.
člen zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993), ki mora s svojim strokovnim
ravnanjem upoštevati načelo minimalizacije stroškov javnega
dolga. Ministrstvo za finance za svoje delo odgovarja vladi in
Državnemu zboru.
E.
V letih 1990-1992 so uprave za notranje zadeve javnim tožilstvom podale 58 kazenskih ovadb zaradi sumov kaznivih
dejanj, storjenih v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij. V 47 primerih je šlo za kazniva dejanja zlorabe položaja ali
pravic odgovorne osebe, v ostalih pa za posamične primere
sklepanja škodljivih pogodb, zlorabe pooblastil, ponareditev
ali uničenje poslovne dokumentacije, nevestnega gospodarjenja, neupravičenega sprejemanja daril in zlorabe uradnega
položaja ali uradnih pravic.
Med pojavnimi oblikami obravnavanih kaznivih dejanj je šlo
največkrat za prenos funkcij in učinkov z družbenega na
zasebno podjetje (by-pass), med njimi pa so bile najbolj
značilne naslednje:
- brezplačni prenos družbenega kapitala na zasebno podjetje,
- prenos poslov iz družbenega na zasebno podjetje,
- nepotrebna vključitev zasebnega podjetja kot posrednika
v že utečene posle družbenega podjetja,
- prodaja osnovnih sredstev družbenega podjetja zasebnemu podjetju po prenizki ceni,
- zmanjšanje vrednosti družbenega podjetja s tem, da stroški
bremenijo družbeno podjetje, dohodek pa gre v zasebno
podjetje,
- oddajanje poslovnih prostorov in opreme družbenega
podjetja by-pass podjetju po prenizki najemnini ali brezplačno.
Po sprejemu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij so
organi za notranje zadeve v začetku leta 1993 na podlagi 49.
člena tega zakona Službi družbenega knjigovodstva podali
105 zahtevkov za uvedbo postopka reviziji. Zahtevki so se
nanašali na podjetja, pri katerih so UNZ zoper odgovorne
osebe že podale kazenske ovadbe oziroma pri katerih so bili
zaznani sumi, da so bila pri lastninskem preoblikovanju storjena kazniva dejanja.
Hkrati s podajo zahtevkov za revizijo so organi za notranje
zadeve intenzivirali delo pri raziskovanju sumov kaznivih
dejanj, storjenih pri lastninskem preoblikovanju. Do 11. aprila
1994 so uprave za notranje zadeve javnim tožilstvom podale
še 47 kazenskih ovadb. Struktura raziskanih kaznivih dejanj
se ni spremenila - še vedno prevladujejo zlorabe položaja ali
pravic odgovorne osebe (35), v ostalih primerih pa gre za
zlorabo pooblastil, sklenitev školjive pogodbe, ponareditev ali
uničenje poslovnih listin in neupravičeno dajanje daril.
Med obravnavanimi pojavnimi oblikami kaznivih dejanj po
133. členu KZ RS gre prav tako v največjem številu primerov
za eno od že navedenih by-pass oblik. Pri kaznivih dejanjih,
kjer ne gre za by-pass podjetje, pa so bile obravnavane še
naslednje pojavne oblike:
- obrestovanje internih delnic po previsoki obrestni meri,
- obrestovanje kreditov, najetih pri novoustanovljenem
podjetju, po previsoki obrestni meri,
. - delitev dobička mešanega podjetja nesorazmerno s struk-
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turo kapitala tako, da se delež zasebnega kapitala povečuje,
- brezplačni prenos družbenega kapitala,
- odkup delnic z brezobrestnim kreditiranjem družbenega
podjetja ali izplačilom regresa.
Približno polovica kazenskih ovadb, podanih v času od pričetka revizije lastninskega preoblikovanja podjetij, je bila
podana na podlagi podatkov iz revizijskih zapisnikov SDK.
Jeseni 1993 je bila v oddelku za gospodarsko kriminaliteto
Uprave kriminalistične službe MNZ formirana projektna skupina z naslednjimi nalogami:
- tekoče spremljanje in poročanje o lastninskem preoblikovanju podjetij;
- usmerjanje in koordinacija dela uprav za notranje zadeve
na podlagi analize pojavnih oblik kaznivih dejanj;
- organiziranje dodatnega izobraževanja kriminalistov,
zadolženih za področje lastninskega preoblikovanja;
- pomoč upravam za notranje zadeve pri obravnavi težjih
primerov;
- stiki z državami, kamor se je nezakonito odlil slovenski
kapital;
- koordiniranje dela in usklajevanje podatkov z javnimi tožilstvi in SDK.
Ministrstvo za notranje zadeve je do sredine aprila 1994 prejelo 270 poročil SDK o opravljeni reviziji o lastninskem preoblikovanju podjetij. Raziskovanje kaznivih dejanj, ki so povezana z lastninskem preoblikovanjem podjetij, predstavlja za
delavce Ministrstva za notranje zadeve zelo hudo obremenitev, saj se morajo ukvarjati tudi z drugimi nujnimi zadevami.
Predvideva se, da bo SDK v približno 800 primerih ugotovila
oškodovanje družbene lastnine, tako da bo potrebno v vseh
teh primerih zbirati podatke, zato bo ta dejavnost tudi v prihodnje predstavljala zelo veliko obremenitev za kriminalistično službo.
Glede na sklep 53. seje Vlade Republike Slovenije z dne
4.11.1993 je bila konstituirana tudi delovna skupina, ki jo vodi
predstavnik Ministrstva za notranje zadeve in je sestavljena iz
predstavnikov SDK, Ministrstva za finance, Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Javnega tožilstva RS in kabineta
predsednika Vlade.
Naloga delovne skupine je sprotno spremljanje revizij SDK,
usmerjanje dokaznih postopkov in koordiniranje ukrepov za
pravočasno vlaganje ustreznih kazenskih ovadb v tistih primerih, ko obstoja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja.
Skupina se je doslej sestala petkrat in obravnavala vse tiste
primere, pri katerih je bila potrebng aktivnost različnih pristojnih institucij.
IV. TEMELJNA VPRAŠANJA IN RAZMERJA, KI JIH JE ŠE
TREBA UREDITI Z ZAKONI
1. Določitev in sankcioniranje dejan], ki predstavljajo najrazličnejše oblike korupcije (Kazenski zakonik Republike Slovenije)
Nedvomno je oblikovanje in sprejem tega zakonika bistvenega pomena, med drugim tudi za obvladovanje in kaznovanje korupcije. Zakon je pripravljen za drugo obravnavo in ga
je možno v tem pogledu torej še dopolnjevati. Pristop našega
kazenskega zakonika je za razliko od npr. italijanskega, drugačerh. Italijanski kazenski zakonik obsega vrsto posebnih
kaznivih dejanj, za katere pa je možno ugotoviti, da so zaobsežena tudi v sicer precej splošnejšem pristopu tudi v kazenskem zakoniku Republike Slovenije. Po mnenju Ministrstva za
pravosodje bo s sprejemom in uveljavitvijo kazenskega zakonika Republike Slovenije protikorupcijska zakonodaja na tem
področju ustrezno urejena.
Ker je predmet kazensko pravnega varstva v veljavnem kazenskem zakonu družbena lastnina, po teh določbah ni možno
kaznovati storilcev v podjetih z zasebnim kapitalom.
Ta pravna praznina bo z novim zakonom odpravljena, saj že
naslov 24. poglavja predloga zakona »Kazniva dejanja zoper
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9. Normativna ureditev tujih vlaganj v Republiki Sloveniji
(Zakon o tujih vlaganjih)
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10. Ratifikacija konvencije št. 141
(Konvencija o pranju, izsleditvi in konfiskaciji protipravne
premoženjske koristi št. 141)
Čimprej bi morali začeti postopek za ratifikacijo te konvencije. Ministrstvo za pravosodje bo glede na določila Konvencije o zaplembi premoženja razrešilo dilemo, ali bi naše
sodišče lahko izvršilo sodbo tujega sodišča glede zaplembe
protipravno pridobljene premoženjske koristi, ker odvzem
premoženjske koristi po naši zakonodaji ni kazenska sankcija, temveč ukrep posebne vrste. Kolikor to ne bi bilo možno,
bi bilo potrebno v zvezi s tem ustrezno prilagoditi kazenski
zakonik.
11. Začasna zamrznitev premoženja
Proučila se bo možnost zamrznitve premoženja. Po italijanski
zakonodaji je namreč možno zamrzniti premoženje osebam,
ki so osumljene pripadnosti organizacijam mafijskega tipa in
njihovim svojcem in članom gospodinjstva, pri čemer je
breme dokazovanja prenešeno na osumljence, ki morajo
dokazati, da so do premoženja prišli zakonito. Takšno rešitev
bi predvideli v okviru kazenske zakonodaje (hudodelska
družba) ali s posebnim zakonom.
V. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI
1. V Republiki Sloveniji zdaj intenzivno poteka več različnih
procesov. Tako je lastninsko preoblikovanje podjetij osrednji
proces, v katerem se dosedanja družbena lastnina podjetij
preoblikuje v druge oblike znanih lastnikov. Hkrati poteka
preoblikovanje dosedanjih dejavnosti oziroma zadev posebnega družbenega pomena v javne službe in se na ta način
oblikuje javni sektor v gospodarskih infrastrukturnih dejavnostih. Poleg tega poteka proces preoblikovanja dosedanje
družbene lastnine v državno lastnino, v lastnino občin kot
lokalnih skupnosti ter v lastnino drugih javnopravnih subjektov. Sanacija in prestrukturiranje bančnega sistema prav tako
intenzivno potekata. Pospešeno se usklajuje oziroma dograjuje nov pravni red v Republiki Sloveniji, v skladu z novo
ustavo ter usklajen oziroma prilagojen tudi standardom razvite Evrope. Na začetku je tudi proces, nujen zaradi sukcesije
- pravnega nasledstva, ko gre za prevzem dolgov premoženja
in arhivov od bivše SFRJ. Hkrati pa potekata še dva procesa:
preoblikovanje dosedanjega komunalnega sistema v sistem
lokalne samouprave ter proces preoblikovanja državne
uprave v sodobno, učinkovito in racionalno organizirano
državno upravo. Gre za intenzivno prehodno obdobje z določenimi značilnostmi oziroma posebnostmi vseh procesov, ki
se v tem obdobju odvijajo. V tem času so seveda možne
različne oblike nepravilnega, neustreznega, škodljivega,
nepoštenega oziroma kaznivega ravnanja najrazličnejših subjektov in posameznikov (saj v prehodnem, obdobju še niso
jasna in določena vsa potrebna pravila za ravnanje in delovanje), ki pa jih je treba odkrivati, raziskovati, kaznovati oziroma
obvladovati.
2. Kljub dejstvu, da smo v t.i. prehodnem obdobju, ko intenzivno preoblikujemo in dograjujemo pravni red, v skladu
z novo ustavo Republike Slovenije, pa vlada meni, da nek
poseben protikorupcijski zakon za to obdobje ne bi bil ustrezen oziroma potreben. Prav tako tudi ne neka posebna protikorupcijska zakonodaja. Posebnega protikorupcijskega
zakona niti ni možno oblikovati, saj se korupcija lahko pojavlja na najrazličnejših področjih življenja in dela, ki jih nikakor
ni mogoče zaobseči z enim zakonom. Posebna protikorupcijska zakonodaja pa po mnenju vlade spet ne bi bila primerna
in utemeljena, saj bi izhajala iz osnovne ugotovitve, da je pri
nas nepoštenega, nemoralnega, neetičnega, škodljivega in
kaznivega delovanja tako posameznikov kakor tudi organiziranih subjektov - od državnih organov, organizacij javnih
služb, podjetij, zavodov do vseh drugih organizacij in organov
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toliko, da vsekakor potrebuje oziroma zahteva posebno
- protikorupcijsko zakonodajo.
3. Po mnenju vlade je primernejši in učinkovitejši pristop, da
se ob vsakem zakonskem projektu oceni, kako oziroma
s kakšnimi sredstvi naj zakonodajalec tudi na normativni ravni
z ustreznimi ukrepi, oblikami, načini in postopki prispeva, da
bodo sleherne oblike nepoštenega, škodljiveqa. prepovedanega oziroma drugače kaznivega ravnanja sproti odkrivane,
obvladovane in ustrezno kaznovane. Takšen pristop je od
vsega začetka sprejela vlada kot izhodišče za svoje delovanje
in ukrepanje.
4. Tudi pri že sprejetih zakonih (zlasti velja to za zakone
s področja bančnega sistema, deviznega poslovanja, zunanjetrgovinskega poslovanja, ipd.) je potrebno ugotoviti, ali in
v katero smer naj se dopolnijo, da bo tako imenovani manevrski prostor za sleherno korupcijsko ravnanje oziroma aktivnost čimbolj zožen in obvladovan.
5. Glede odliva kapitala v tujino kot načina divjega lastninjenja vlada meni, da je odliv kapitala, ki se dejansko skriva
v tekočih transakcijah, problem rednega revidiranja bilanc
doma in sicer pregledov bilanc uspeha. Tudi morebitne neprijavljene naložbe v tujino, kot način divjega lastninjenja se
lahko ugotovijo ob rednem revidiranju letnih računovodskih
izkazov oziroma ob pregledu poslovnih knjig posameznega
podjetja.
Vlada meni, da lahko SDK, ki opravlja redna revidiranja zaključnih bilanc podjetij na koncu leta, učinkovito zasleduje in
preprečuje problematiko s tega področja, saj ima po zakonodaji, ki ureja njene pristojnosti, široke možnosti vpogleda
v poslovne knjige vsakega podjetja. Zakon o lastninskem
preoblikovanju podjetij pa jo pooblašča še za revizijo v vseh
podjetjih, za katera obstaja sum, da je bilo v njih oškodovano
družbeno premoženje.
6. Vlada predlaga, da se tisti del javnega dolga Republike
Slovenije, ki je nastal s prenosom terjatev do slabih podjetih iz
portfelja poslovnih bank v sanaciji na Agencijo RS za sanacijo
bank in hranilnic, revidira na sledeči način:
- v skladu z Uredbo o Agenciji RS za sanacijo bank in
hranilnic (7. člen) mora finančno poslovanje Agencije najmanj
enkrat letno pregledati pooblaščena revizorska organizacija,
ki poda svoje poročilo Vladi Republike Slovenije. Omenjeno
revizijsko poročilo se predloži tudi Državnemu zboru;
- poleg revizije s strani pooblaščene revizorske organizacije,
Agencija sama preverja upravičenost obstoja prevzetih terjatev (dolgov podjetij) na osnovi pregleda pravno formalne
dokumentacije in sproži postopek revizije posameznega dolžnika v vseh tistih primerih, kjer objstoji sum o pravno formalno spornem nastanku in obstoju terjatev (dolgov podjetij);
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Agencija naj v primerih nadpovprnčr j velikih v| ^
meznikov pri notranjem odkupu li;ar je razvidno
dokumentacije za drugo soglasje) pošlje v podjejI
čenega revizorja, ki preveri način plačila, zlasti v sm ^ j,
ni zagotovilo kar podjetje samo v imenu posamezn ^
morda podjetje garant za kredite posameznikom, np^,
teko sredstev podjetja, ali ne prihaja plačilo |Z J
našega kupca, itd. Brez pozitivnega poročila reviz
cija ne bi izdala drugega soglasja.
.. zaSaiJ
- o ugotovitvah revizijskih postopkov bo Agencija*^
bank in hranilnic tekoče (kvartalno) poročala
zboru.
7. Obveznosti države do tujih in domačih subjek^®^
nastale na osnovi sprejetih zakonov in ki tvorijo P ^
javnega dolga, so lahko predmet nadzora instituta
^
zakonu pooblaščena za revidiranje javnp p°ra
'e, s(jii15
sk
roma v bodočnosti računskega sodišča. V
orat>e «,
nostmi in v okviru rednih nalog nadziranja javne p ^
're
SDK preveri pravilnost in zakonitost izkazanega
nega dolga.

8. Vlada meni, da predstavljajo ogrodje t.i. zza* v £
mora biti tudi protikorupcijsko usmerjena, . in sO v e<'
projekti, ki jih ima Državni zbor v obravnavanj J (OVi
sestavku omenjeni. Z njihovim dopolnjevanjem o ^161
nejšimi formulacijami je možno še zožiti manevrsK
korupcijsko ravnanje in delovanje. Določbe v je) ^ Hh
tehtne za to prehodno obdobje. Ko pa bo proces
preoblikovanja na najrazličnejših področjih zak;' h0s«1'
bodo titularji lastnine povsem znani in določeni. ^
prostora za sleherno nedopustno in nepošten
v smeri korupcijskega delovanja bistveno manj.
,
l
anj0'V >ti
a
9. Vlada meni, da je treba s pospešenim oblikovinani
nih kodeksov etičnih pravil oziroma pravil ravi
posameznih državnih organov, služb ter drugm
ter organov definirati pravila ustreznega ravnanja.
^c!
ravnanja oziroma vedenja, ki so nedopustna in'°
p i
b d0 r
dana. Z oblikovanjem teh etičnih pravil
°||j pOŠ',t
uvel,a
potrebne predpostavke za to, da se bodo
)!eop0 '
etična pravila ter pravila poštenja ter strokovne n ^
sti, kar vsekakor bo tudi prispevalo k obvladovani ^ 11
nejših nepoštenih, škodljivih oziroma prepove ^
delovanja. Kodeksa pravil etičnega ravnanja staD . p
Ministrstvo za finance in Agencija za sanacijo
nilnic.
10. Vlada tudi meni, da bi bilo smotrno
celovito analizo izvajanja zakona o nezdružljivost i
cije s pridobitno dejavnostjo. Tudi njeni rezultat' j ^
izkazali potrebo po dopolnitvi oziroma spremem
kona.
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s#1' NEKnfi?^?GA ak"TA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV
^ JUGOSLAVIJE S POLJSKO,

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:

2139*! 9aal. Pošiljamo
v obravnavo in sprejem na podlagi
nije in " P°slovnika Državnega zbora Republike Slove2a
odstavka 63 č,ena
devah
zakona o zunanjih

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

' besedilo:

je na 79. seji dne 21/4-1994
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Pogodba med FLRJ in LR Poljsko o pravnem prometu
v civilnih in kazenskih zadevah, Varšava, 6. 2. 1960, objavljena v Ur. I. SFRJ - MP, št. 5/63.
10. Sporazum o sodelovanju na področju veterine, Varšava,
5. 5. 1960.
11. Sporazum za izvrševanje Konvencije socialnem zavarovanju med Vlado FLRJ in Vlado LR Poljske z dne 16.1.1958,
Beograd, 12. 11. 1961, objavljen v Ur. I. FLRJ - MP, št. 8/
62.
12. Konvencija o sodelovanju na področju zaščite rastlin,
Beograd, 10.12. 1965, objavljen v Ur. I. FLRJ - MP, št. 11/
66.
13. Sporazum o sodelovanju in vzajemni pomoči v carinskih
zadevah, Varšava, 9. 5.1967, objavljen v Ur. I. SFRJ - MP,
št. 13/67.
14. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado LR Poljske o mednarodnem cestnem prevozu, Varšava, 18.12.1969, objavljen
v Ur. I. SFRJ - MP, št. 50/70.
15. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado LR Poljske o vzajemnem priznavanju enakopravnosti šolskih spričeval in visokošolskih diplom, pridobljenih v obeh državah, Beograd,
15. 9. 1978, objavljen v Ur. I. SFRJ - MP, št. 11/79.
16. Konzularna konvencija med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado
RJ Poljske, Varšava, 2. 12. 1982, objavljena v Ur. I. SFRJ
- MP, št. 9/84.
17. Pogodba med SFRJ in LR Poljsko o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju dohodka in premoženja s protokolom, Varšava, 10. 1. 1985, objavljen v Ur. I. SFRJ - MP, št. 14/85.
Sporazum, naveden v aktu pod številko 10, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v prevodu v slovenskem jeziku
hkrati z aktom.
Ta akt začne veljati niaslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
V razgovorih delegacij obeh ministrstev za zunanje zadeve
o nasledstvu mednarodnih pogodb v Varšavi 28. in 29. 10.
1993. in v Ljubljani 16. in 17. 3. 1994. sta bila verificirana
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pod številko devet), ki naj ostanejo v veljavi nespremenjene in
tiste (ostalih šestnajst navedenih v aktu), ki ostanejo v veljavi,
vendar jih bo potrebno nadomestiti z novimi pogodbami.
Preostali dve kategoriji, ki v aktu nista omenjeni, tvorijo
pogodbe, ki bodo prenehale veljati s sklenitvijo sporazuma
o sukcesiji dvostranskih pogodb (sedem pogodb) in pogodbe,
ki so prenehale veljati že preje ali pa so že izvršene (devetintrideset pogodb).
Z dnem začetka veljavnosti tega akta bodo prenehale veljati
naslednje pogodbe:
1. Pogodba o spravi in arbitraži, Ženeva, 18. 9. 1926.
2. Sporazum o organizaciji telekomunikacij med FLRJ in LR
Poljsko, Beograd, 7. 3. 1956.
3. Sporazum o organizaciji pošte med FLRJ in LR Poljsko
skupaj s Protokolom, Beograd, 7. 3. 1956.
4. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado LR Poljske o sodelovanju na področju turizma, Beograd, 9. 11. 1969.

POGODBA
med vlado Ljudske republike Poljske in Vlado
Federativne ljudske republike Jugoslavije
o sodelovanju na področju veterinarstva
Vlada Ljudske republike Poljske in Vlada Federativne ljudske
republike Jugoslavije sta se v želji, da bi poglobili sodelovanje
na področju veterinarstva, da bi preprečevali in zatirali nalezljive bolezni živali in varovali zdravje ljudi, ter v prepričanju,
da bo to sodelovanje služilo nadaljnji krepitvi prijateljskih
odnosov med obema državama, odločili skleniti Pogodbo
o sodelovanju na področju veterinarstva in v ta namen imenovali svoja pooblaščenca, to sta:
Vlada ljudske republike Poljske dr. Henryk Oberfeld, direktor sektorja za veterino pri Ministrstvu za kmetijstvo,
Vlada Federativne ljudske republike Jugoslavije dr. Sava MIHAJLOVIĆ, direktor zvezne uprave za veterino,
ki sta se po izmenjavi svojih pooblastil, za katera se je izkazalo, da so vsebinsko in oblikovno ustrezna, sporazumela
o naslednjem:
1. člen
Pogodbeni strani bosta podpirali razvoj medsebojnega znanstvenega in organizacijskega sodelovanja na področju veterinarstva, predvsem pa v obliki
a) izmenjave izkušenj na področju veterinarske znanosti, študija in izpopolnjevanja osebja veterinarske službe in z izmenjavo ustreznih študijskih načrtov in programov;
b) izmenjave znanstvenih in drugih veterinarskih delavcev;
c) medsebojnega obveščanja o strokovnih kongresih veterinarjev, pa tudi drugih pomembnejših veterinarskih posvetih;
d) medsebojnega obveščanja o izdajanju strokovnih knjig in
publikacij s področja veterinarstva;
e) posredovanja, na željo druge strani, veterinarskih predpisov in informacij, ki zadevajo organizacijo veterinarske
službe.
2. člen
Z namenom preprečevanja in zatiranja nalezljivih bolezni
živali si bosta osrednja veterinarska organa pogodbenih
strani:
a) pošiljala medsebojna telegrafska obvestila vsakih 14 dni,
vse do odstranitve epidemije, o vsakem pojavu goveje kuge.
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sodelof.
razvijanju medseboj. <ga ,S0
Z m,
5. Protokol
stiistva in orehramoei
področju kmetijstva
prehramoei e industrij ' h
*i<
2. 10. 1976.
Iiai
6.Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado LR Po/;sWr$ . l»0!
nem sodelovanju na področju prometa, Va ° khk
1979.
7. Sporazum o znanstvenem sodelovanju
slovanske akademije znanosti in umetnosti Iti r
demijo znanosti, 1983.
Hkrati teče proces sklepanja novih sporazumov
gospodarstva, kulture in prometa.

Da ne bi prihajalo do pravnih praznin je 9le<^e
sporazumov dogvorjeno, da do sklenitve novin s
U
ostanejo v veljavi.
1
Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu aKt« * i) li
!jp
nih sedemnajstih sporazumov.
Po odobritvi akta o nasledstvu bo ministrstvo H 4|l dc
zadeve o tem obvestilo poljsko stran.
'ibe

pljučne epidemije goveda ali slinavke in parklje^ ' ^
krajev in okrajev okužbe, števila okuženih hlesreds;'C.
obolelih živali, pa tudi z navedbo uporabljen^
odpravljanje okužbe, v primeru slinavke in Pa"
omenjenega tudi vrste virusa in značaja bolezni9 t
b) na zahtevo osrednjega veterinarskega ?^ upor»
pogodbenih strani-pošiljala podatke o sredstvih,^
za preprečevanje in zatiranje uruym
drugih kužnih —
■
c) dvakrat mesečno izmenjavala biltene o stani
^ ^ !iv.
11
bolezni živali, ki jih je obvezno treba prija^ ■
nai
okuženih vojvodstev in okrajev, števila krajev in n * s;
ski republiki Poljski in ljudskih republikah in o .uM
občin in kmetij v Federativni ljudski republiki J"«,
d) medsebojno pomagala pri proizvodnji in nao
tev, potrebnih za preprečevanje bolezni in zdra
e) izmenjavala bakterijske seve ali virusne v M
bolezni v primerih, kadar bo to potrebno;
p
f) razvijali sodelovanje v okviru znanstvenega v}'(K »b,
op,
bolezni pri živalih kot tudi bolezni, ki se prenaša)
(zoonoze);
"ai
g) medsebojno posredovala informacije o me
navanje kužnih bolezni živali;
ve,„."t
h) posredovala informacije o metodah kontrole ^
bioopreparatov kot tudi drugih farmacevtskih s
&
uporabljajo v živinozdravstvu.
3. člen

J
I. Osrednja veterinarska organa pogodbenih s „j J k)r
medsebojno obveščala o pojavljanju drugih
J.
zročajo veliko škode zaradi izgub živali ali zrrl|J(ii ki
hove storilnosti ter o metodah zatiranja teh bol JNI
2. Osrednja veterinarska organa pogodbenihU
medsebojno obveščala tudi o sredstvih, P
izboljšanje živinske proizvodnje.
4. člen

p|j
1. Pogodbeni strani sta se dogovorili, da bo za
surovin, proizvodov živalskega izvora in Pr®
lr
lahko prenašali nalezljive bolezni, na mejhnih
P nav^
ra
z
čenih za mednarodni blagovni promet, °R iziW $; v
sko-sanitarna kontrola pri uvozu, izvozu ali ,ra^re|<o J, «<
ene pogodbene strani na ozemlje oziroma Praf
druge pogodbene strani. Mejno veterinarsko-s
trolo bodo izvrševali mejni živinozdravniki.
!.
jri4t
e
2. Pogodbeni strani si bosta izmenjali sezname j(1 j«
dov, določenih za mednarodni blagovni prome ei
čali o morebitnih spremembah in dopolnitvah
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5. člen
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• 00
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[Dl i J
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po
(lani, rtior3 uvozni
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Iržave
ca pridobiti dovoljenje za tranzit čez druge
6. člen
Po
9odbo je veterinarsko-sanitarna kontrola obvezna ;
W
živali;
''i ''hODfstn- l<0
Pitarje
,;]'Iparkiiar
m J')ar|e vseh
vrst vseh vrst,
' dorriaea6 Žival.' vseh vrst>
' druoo ^;'n divjo
perjad vseh vrst,
kožuharji, eksotične živali,
to,čebelo ' kot npr-: divjad, ko
ji surov" n 2de
■!(lran0liudf Zlv
l ' lke živalskega izvora, namenjene za pre' alsko hrano in tehnične - namene;
lo,

eznj nf'?'
so lahko prenašalci nalezljivih živalskih
'• predvsem pa zai :seno in slamo.
7. člen

Pri

tranzitu živali, surovin in izdelkov
n redm
ti as|zlivih hni°ra
'
P
etov, ki bi lahko bili prenašalci
, " edniim-If2n' bivali, morajo biti pošiljke opremljene
dokumenti:
"biljke:
Vftlihi
l Pi'stih k
ufcj^'^ju iivnr°P'tar'ev in Parkljarjev vseh vrst - s spričevalom
V oh06 1,1'istom3P P0u P°'jskih predpisih, oziroma z živinskim
i™ listini imo ° i 9pslovanskih predpisih (v nadaljevanju sta
fPitavni
n Vani
"živinski potni list«), ki ga izda ustrezni
rs- iom v St°raan t° z uradn
(taji . 1 ttislu r .
im zdravniško-veterinarskim potrdi4nja i"n PotrH*?om Predpisov, oziroma s sanitarno-veteriaiu 'i iem k Sedilu vstasmislu jugoslovanskih predpisov (v
?;»'C?®
oba dokumenta imenovana »potr:iVi 0rriače in h3 drzavn' živinozdravnik;
^ozdravnik • 8 periadi - s potrdilom, ki ga izda državni
.i, ki L! 'ikesur-A. ■ n izd
, |0 ' 'ahko hiii
!
eikov živalskega izvora in predmetov,
j 1 *i ga i»ria10!''ci na|ezljivih živalskih bolezni - s potrdiJv
državni živinozdravnik.
ki lv'nski
lih^O'oćita'^i 'isti in Po'rdila bodo izdajani na formularjih,
strani, 9iavna veterinarska organa vsake od pogodbe8. člen
ifriSki
*Yor °kraia in' st mora vsebovati: ime kraja izvora živali,
vojvodstva v Ljudski republiki Poljski, in kraj
Ha«?1(1 ^'Vaii
ren,.:,.. edo, okraj in ljudsko republiko v Federativni
iultos.i 'I To
.ijtaL^ali 2 ']!'avJu9oslaviji,
kot tudi število, vrsto in natančen
lastni edb° posebnih znamenj in označitev ter
* e>i'n 'istu n3 000,
'ne- da
Poleg
tega
mora biti v živinskem
v kra
;'live živaistu
iu izvora niso ugotovljene
n
n
olezni ki ih
atilov ar ' a bivafla v
' i j® obvezno treba prijaviti, ter
ianjerT1
njem neprekinjeno najmanj 21 dni pred
F, lih
ved
'* 9hki'.'l?st zaSvsak0piŽival
-ar'e' 9°
o in bivole se izda živinski
sebe Za koze ovce
dajo turi-°
P°
i'
in svinje se
01
skupni živinski potni listi, če so živali iste
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vrste, izvirajo iz iste staje in bo- prepeljane z istim prevoznim sredstvom v isti namembni aj.
3. Veljavnost živinskega potneglista traja 10 dni. Če ta rok
poteče, preden živali prispejo naejno postajo, lahko državni
živinozdravnik podaljša veljavncživinskega potnega lista na
naslednjih 10 dni pod pogojenda pri ponovnem pregledu
živali niso ugotovljena nikakršnnamenja, ki bi zbujala sume
o nalezljivi bolezni in če izid povnega pregleda zabeleži
v živinski potni list.
9. čli
1. Potrdilo mora, za vsako prevno sredstvo posebej, izdati
državni živinozdravnik po preglu živali med natovarjanjem.
To potrdilo mora vsebovati imfojvodstva oziroma ljudske
republike, ime okraja, ime post? in datum natovarjanja oziroma številko prevoznega sredsi, število in vrsto natovorjenih živali, priimek in naslov poiatelja, namembni kraj, število priloženih živinskih potnih lov, za živali, za katere ni bil
izdan živinski potni list, tudi njik opis;
2. Potrdilo mora vsebovati ugotitve:
a) da je živali pri natovarjanju pgledal državni živinozdravnik in pri tem ugotovil, da so zd'e, da izvirajo iz krajev, kjer
ni nalezljivih živalskih bolezni, jih je treba prijavljati in se
prenašajo na dano vrsto živali;
b) da so bile živali prepeljene iz aja izvora do kraja natovarjanja skozi kraje, kjer ni nalezljh živalskih bolezni, ki jih je
obvezno treba prijaviti in se prešajo na dano vrsto živali.
3. V potrdilu je treba poleg poda>v, navedenih v 1. in 2. točki
tega člena navesti, da niso bilegotovljene naslednje nalezljive bolezni živali:
a) pri lihoprstih kopitarjih - ektivna anemija in durina
v obdobju zadnjih 6 mesecev v cnočju 30 km od kraja izvora
živali, smrkavost in garje v obdtu zadnjih 40 dni v območju
10 km od kraja izvora živali in leospiroza v obodbju zadnjih
40 dni v staji izvora živali;
b) Pri prežvekovalcih - slina« in parkljevka v obdobju
zadnjih 3 mesecev v območju 3<m od kraja izvora živali in
ovčje osepnice, ovčje garje leptospiroza in mrzlica,
v obdobju zadnjih 40 dni na krriji izvora živali;
c) pri svinjah - nalezljiva mrtudnost v obdobju zadnjih
6 mesecev v območju 30 km odaja izvora živali, slinavka in
parkljevka v obdobju zadnjih 3 isecev v območju 30 km od
kraja izvora živali in svinjska ku v obdobju zadnjih 40 dni
v oddaljenosti 10 km od kraja ijra živali;
d) pri mesojedih živalih - stekli v obdobju zadnjih 6 mesecev v oddaljenosti 30 km od krs izvora živali;
e) pri perjadi - kuga perutnirv obdobju zadnjih 40 dni
v oddaljenosti 10 km od krajzvora perjadi in puloroza
v obdobju zadnjih 40 dni na kmji, od koder perjad izvira;
f) pri vodni perjadi - salmonelo* obodbju zadnjih 40 dni na
kmetiji, od koder perjad izvira;
g) pri okrasnih pticah - ornitozsitakoza v obdobju zadnjih
6 mesecev v oddaljenosti 50 kmd kraja izvora teh ptic;
h) pri divjadi in kožuharjih -jlaremija in miksomatoza
v obdobju zadnjih 6 mesecev vldaljenosti 50 km od kraja
ulova oziroma od kraja izvora t&ivali;
i) pri eksotičnih živalih - nobe bolezni, ki se prenaša na
dano vrsto živali, pri čemer te žii izvirajo iz živalskega vrta
ali cirkusa, ki je pod živinozdravokim nadzorom.
j) pri čebelah - nobene od beni čebel, ki po predpisih
države izvoznice velja za nalezljitoolezen, v obdobju zadnjih
6 mesecev v območju 5 km od Ha izvora čebelnjaka;
k) pri ribah, namenjenih za zannje rib v celinskih vodah
- nobene bolezni rib, ki po predf h države izvoznice velja za
nalezljivo bolezen, in da v riboinicah in vodah, iz katerih
ribe izvirajo, ni teh bolezni;
4. Poleg tega mora potrdilo vsel/ati ugotovitev,
a) da je bila pri lihoprstih kopitar maleinizacija z negativnim
rezultatom opravljena največ 1 £ni pred pošiljko, in da pri
plemenskih lihoprstih kopitarjih minilo več kot 21 dni od
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zadnjega, tretjega serološga pregleda urine z negativnim
izvidom;
b) da je bila za plemen9 govedo, ovce, koze in svinje
dvakrat izvedena tuberknizacija po intrakutani metodi
z negativnim rezultatom irla od zadnje tuberkulinizacije ni
minilo več kot 8-20 dni t da živali izvirajo s kmetije, na
kateri ni bilo tuberkuloze \adnjih 12 mesecih;
c) da je bil na plemenskergovedu, ovcah, kozah in svinjah
dvakrat opravljen serološkregled z 21-dnevnim presledkom
glede bruceloze z negativn rezultatom, in da so bile serološke preiskave opravljene vžavnem laboratoriju, da od drugega pregleda ni minilo v kot 20 dni in da živali izvirajo
s kmetije, kjer ni bilo bruceze v obdobju najmanj zadnjih 12
mesecev;
d) da so bili pri plemenih kravah izidi bakteriološkega
pregleda mleka proti okužhiastitisa negativni in da od tega
pregleda od časa natovarjja ni minilo več kot 14 dni;
e) da je bila na plemenih ovcah in govedu opravljena
serološka preiskava glede rzlice 14 dni pred natovarjanjem
z negativnim rezultatom;
f) da na plemenskih živalhi bilo znamenj, ki bi - zbujala
sum o obstoju bolezni spah organov.
5. Za tranzit živali mora potilo vsebovati tudi druge podatke,
če jih zahtevajo države, ski katere prevoz poteka.
. člen
1. Potrdilo za pošiljke mesn mesnih izdelkov mora ugotavljati:
a) da so klavnice in delavre, v katerih je bilo meso pridobljeno ali predelano, pod stiim živinozdravniškim nadzorom
in da ustrezajo veterinarsteanitarnim zahtevam;
b) da je živali pred in po klaj (divjačina in ribe po ubijanju ali
ulovu) pregledal pooblašni državni živinozdravnik in da
nimajo živalskih nalezljivil-olezni, meso in mesni izdelki iz
teh živali pa da so užitni zaidi, in da je svinjsko meso, meso
divjih svinj in nutrije preglano glede na trihinozo z negativnim rezultatom;
c) da meso in mesni izde ne vsebujejo sestavin, katerih
uživanje predpisi države uznice prepovedujejo.
2. Vsako potrdilo mora zadati samo meso ali mesne izdelke
iste vrste, izvirajoče od :ega dobavitelja in je poslano
k istemu odjemalcu.
3. Meso je mogoče izvažj če je pripravljeno na naslednji
način:
a) govedina in meso lihopih kopitarjev - odprto, v celoti,
v polovicah ali četrtinah;
b) teletina - v koži ali odp, v celoti ali v polovicah;
c) ovčje in kozje meso - cto, v celoti ali v polovicah;
d) svinjina - v celoti, v povicah, v četrtinah ali po delih,
s slanino ali brez;
e) perutnina - z drobovjeali brez, v celoti ali po delih;
f) divjačina - z drobovinoi brez;
f) ribe in ribji izdelki, namjeni za hrano - sveže, zamrznjene, soljene ali prekajen
4. Meso mora biti označe z žigom klavnice, iz katere prihaja, in z navedbo njeneg.nena.

b) da so bile izdelane v predelovalni« _n, ki so pod
dravniškim nadzorom;
^
c) da so bile predelane v skladu z r.ačeli veterinar'""
tive.
2. Brez potrdila je mogoče uvažati, izvažati i" ^
naslednje izdelke:
a) volno in perje - oprane v industrijskih podjetji^1'
v paketih iz dvojne vreče;
b) predelane in ustrojene kože in krzna;
c) dlako, konjsko žimo, ščetine in kožne odpadi
prekuhani ali izpostavljeni delovanju pare ali apnj' j
d) rogove, kopita in kosti - če so prekuhani, očisce
mehkih delov in osušeni.
13. člen
V>
K predmetom, ki lahko prenašajo nalezljive *iva^s|af
ki jih je obvezno treba prijaviti, predvsem seno
treba priložiti potrdilo, s katerim se zagotavja, '
izvira iz kraja, v katerem v zadnjih 3 mesecih ni bil"
parkljevke.
14. člen
« J?"
Dirkalne konje, športne pse in golobe, namenjene
vaJ a
vanje pri športnih tekmovanjih, je mogoče u 11. 'cjj(
žati, če imajo spričevalo ustrezne športne orgaf 1? jjji
čevalo mora vsebovati ime, priimek in bivali' pji
natančen opis živali, kraj izvora in namembni kraj
državnega veterinarja, da so živali zdrave, v staji.a
golobnjaku in kraju, iz katerega živali izvirajo, P r"
dni ni bilo nalezljivih živalskih bolezni, ki bi se lrP
dano vrsto živali. Poleg tega mora spričevalo P? nL
bila pri konjih opravljena maleinizacija z negatiy iCj!
tom ne prej kot 15 dni pred pošiljko, in da so bili P
proti steklini.
15. člen
• »n'"
1. Med prevozom na mejno postajo države uvoznih ,i
Ijeno raztovarjanje, pretovarjanje ali dodatno "
živali, surovin in izdelkov živalskega izvora in PJr i
lahko prenašajo nalezljive živalske bolezni.
izredno pomembnih razlogov potrebno izvršiti P<
pošiljke, ga je treba opraviti ob prisotnosti
i«
narja, ki pošiljko ponovno pregleda, izid pregle
pretovarjanja pa vpiše v potrdilo.
1
2. V primeru, da med prevozom kakšna žival P0®!!!!*
,
1
truplo raztovoriti ob prisotnosti državnega veterin®
j/
a
da ugotovi vzroke pogina, opravi sekcijo, če P ' zal
izvrši tudi nadaljnje preiskave. Izid pregleda nio'
v potrdilo z natančnim opisom poginule živeli.

16. člen

njo-1,
Če državni veterinar med veterinarsko-sanitarm11^^
na mejni izvozni postaji ugotovi, da so v pošiljki, n
izvoz, živali, obolele z nalezljivimi boleznimi, al'
za obstoj take bolezni ali če ugotovi, da veterina^,
pogoji pošiljke ne ustrezajo zahtevam te pogo0° '
pošiljki ne bo dovoljen izvoz.

. člen
17člen

Pošiljke jajc morajo biti opmljene s potrdilom, v katerem je
ugotovljeno, da jajca izviri s kmetije, na kateri ni bilo kuge
perutnine v obdobju zadnj21 dni. V potrdilu za jajca, namenjena za valjenje, mora bitoleg tega potrdilo, da na kmetiji,
s katere izvirajo, ni puloroin salmoneloze.
!. člen
1. Pošiljke surovin in proodov živalskega izvora, ki niso
omenjene v 10. in 11. členu Pogodbe, morajo imeti potrdila,
ki potrjujejo:
a) da izvirajo od živali, ki najo nalezljivih bolezni;
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J
Če se po prihodu pošiljke na ozemlje ene od Pj^
strani ugotovi, da je v pošiljki nalezljiva živa^ 0n?
mora državi živinozdravnik o tem sestaviti zapis"',itj rf
Ijeni nalezljivi bolezni je treba nemudoma
dj
veterinarski organ druge pogodbene strani in ^ p^:
prepis zapisnika. S to pošiljko je treba ravnati P"„uf
pogodbene strani, na ozemlju katere je bila bo'6
Ijena.
18. člen
1. V primeru, če se na ozemju ene od pogodi1#
pojavi goveja kuga ali pljučna okužba goveda ^
poročen

lako"narS
'<' or9an te pogodbene strani na celotnem ozemlju
Zadrža,i vse
sken
pošiljke živali,
surovin
in izdelkov
žival3 l2v
ci?er neora in predmetov,
ki bi lahko
prenašali
te bolezni,
dobi
ustrezne
odločitve
osrednjega
veterinarskega
0r
trajg.na druge pogodbene strani. Prepoved uvoza ne more
okužb
°d 6 mesecev P° odpravi zadnjega žarišča teh
2i
parklina1,0zem,
'u ene ocl pogodbenih strani nastopi slinavka in
a m
mor
i..
taimi
'
a glavni veterinarski urad te pogodbene strani
k
, °l ustaviti izvoz
ali prevoz čez ozemlje druge pogodbene
strani vseh.živali,
ki so občutljive za to blezen, kot tudi
Surovi n In
pre ' ®. izdelke živalskega izvora in predmete, ki bi lahko
jih
' Povzročitelje nalezljivih bolezni, v časovnih obdobanJh °čia' ki iih določata alinei b) in c) 3. točke te
P°9odbe
19. člen
1-p Če zaradi uvoza ali prevoza živali na ozemlje ene od
0q

s,ran
d
te ' Prinese nalezljiva živalska bolezen, ki jo je
bene •tl'av-'"'pravic
daj ima osrednji veterinarski organ te pogodomeiiar'
o, da v času trajanja nevarnosti okužbe
|jive J*1 Popolnoma ustavi uvoz in tranzit živali, ki so občut30 ezen
bolne v a ,' '
. z območja, s katerega so bile poslane
do|0x0 nimi!''v Te omejitve je treba uvajati v skladu z načeli,
Ornojit razširi
9. členu te pogodbe. V enakih okoliščinah se te
ter na
io tudi na surovine in izdelke živalskega izvora
bolezn ^?rnete' t3i lahko
prenašalci nalezljivih živalskih
Uvedla''0m i,ve
pdnjimveterinarski organ pogodbene strani, ki je
velja
®'
.
ora
sestaviti
seznam predmetov, za katere
Q 6 tev
°Srediv
'' ' in ga nemudoma posredovati neposredno
n
Jemu veterinarskemu organu druge pogodbene strani.
klavne
^ivah°D 'navi'*voz
živine je v primeru, da se v kraju izvora
dovoijg 50dantraks
. šuštavec, pastereleza in šen pri svinjah,
0
ern
Klavno " ' VedoP se
9°iaflko
. će živali ne izvirajo z okuženih kmetij,
s kmeti^°
'
uvaža in prevaža tudi tedaj, če izvira
'• okuženih s tuberkulozo in trihomoniazo.

20. člen
ie in razkuževanje prevoznih sredstev, namenjenih za

en

transport živali, surovin in izdelkov živalskega izvora ter predmetov, ki bi lahko bili prenašalci nalezljivih bolezni živali, bo
izvršeno v skladu z notranjimi predpisi vsake od pogodbenih
strani.
21. člen
1. Osrednja veterinarska organa pogodbenih strani sta pooblaščena za neposredne medsebojne stike v zvezi z izvrševanjem te pogodbe.
2. Če bi se izkazalo za potrebno, bosta glavna veterinarska
organa sprejela dodatne podrobnejše pogoje, ki zadevajo
izvoz, uvoz ali prevoz živali, surovin in izdelkov živalskega
izvora in predmetov, ki bi lahko bili prenašalci nalezljivih
bolezni živali.
3. Pogodbeni strani sta se dogovorili, da bosta za izmenjavo
izkušenj osrednja veterinarska organa prirejala posvete svojih
predstavnikov. Posveti bodo potekali izmenično na ozemlju
Ljudske republike Poljske in Federativne ljudske republike
Jugoslavije.
22. člen
Ta pogodba mora biti ratificirana in postane veljavna na dan
izmenjave ratifikacijskih listin, ki se bo izvršila v Beogradu.
24. člen
Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas in jo lahko po
diplomatski poti odpove vsaka od pogodbenih strani. Neveljavna postane po preteku šestih mesecev od dneva, ko druga
pogodbena stran prejme notifikacijo o njeni odpovedi.
Ta pogodba je bila sestavljena v Varšavi 5. maja 1960.1, v dveh
izvodih, vsak v poljskem in srbohrvaškem jeziku, od katerih
imata obe besedili enako veljavnost.
Za Vlado Ljudske
republike Poljske
H. Oberfeld

Za Vlado Federativne
ljudske republike Jugoslavije
Sava Mihajlovič

P ročev

°
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POROČILO
komisije za poslovnik o obravnavi zahteve za razlago 29. člena poslovnika
državnega zbora
Komisija za poslovnik je na 25. izredni seji, dne 13. 4. 1994
obravnavala zahtevo za tolmačenje 29. člena poslovnika
državnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik). Zahtevo je komisiji dne 6. 4. 1994 postavil predsednik državnega zbora mag.
Herman Rigelnik. Predsednik postavlja komisiji vprašanje, ali
se omejitve iz 2. odstavka 29. člena poslovnika državnega
zbora nanašajo tudi na razpravo po prvem odstavku tega
člena. V obrazložitvi predsednik pojasnjuje, da je državni zbor
na predlog poslanca dr. Franceta Bučarja sklenil, da opravi
razpravo na 19. seji državnega zbora o odgovoru na poslansko vprašanje (1. odstavek 29. člena poslovnika). Obenem
daje komisiji v premislek zaključek, da lahko državni zbor po
razpravi, omejeni v skladu z drugim odstavkom 29. člena
poslovnika, sklene, da bo državni zbor opravil celotno razpravo kot posebno točko dnevnega reda na naslednji seji.
Člani komisije so na podlagi 134. člena in drugega odstavka
334. člena poslovnika državnega zbora po razpravi o zahtevi
in postavljenem vprašanju sprejeli (13 ZA, 0 PROTI) naslednjo
razlago
Če državni zbor v skladu s 1. odstavkom 29. člena poslovnika na predlog poslanca sklene, naj se o odgovoru vlade
opravi razprava v državnem zboru, državni zbor o tem razpravlja in odloča kot o posebni točki dnevnega reda. V tem
primeru ne veljajo omejitve razprave, določene v 2.
odstavku 29. člena poslovnika.

-Nr
bo.
.N
Vladi je, kot pri vsaki točki dnevnega reda, treba offl°9
^ Hi
ustno obrazložitev odgovora in sodelovanje v razpra
razpravo veljajo določbe 66.-69. člena poslovnika.
F1 »
■
d
Po končani razpravi se odloča o sklepih, ki so i'h po'jdo S"
predlagali v razpravi. Državni zbor lahko sklene, dade" ' , l <i
predlogov sklepov ali stališč da mnenje pristojno
^
telo, lahko pa sprejme sklepe tudi v skladu z 71členom poslovnika.
Obrazložitev
Gramatikalna in logična razlaga 1. in 2. odstavka
poslovnika napotuje na sklep, da je razprava o op
časovno omejena le, če se opravi na zahtevo najmanj
poslancev.

ilei"

Razprava o odgovoru vlade na podlagi 1. in 2. ouf'^pi (ei(
člena pa je sicer izrecna izjema od pravila, da se dneoVn!
določa na začetku seje. V primeru 2. odstavka se
omejeno razpravo mora opraviti na tekoči seji. O tem,
bo opravila razprava o odgovoru vlade na podlagi
državnega zbora pa odloča državni zbor.
fl| $
Taka razlaga 29. člena poslovnika izhaja tudi
razprave komisije za poslovnik v pripravi poslovnik« 18?'
nega zbora ter iz odločanja državnega zbora o aman
vloženih na predlog poslovnika državnega zbora.

POROČILO
komisije za poslovnik o obravnavi razlage pravne oblike predloga državnega
proračuna in 219. člena poslovnika državnega zbora
Komisija za poslovnik je na nadaljevanju 25. izredne seje, dne
15. 4. 1994 obravnavala zahtevo za razlago pravne oblike
predloga državnega proračuna in 219. člena poslovnika
državnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik). Zahtevo za
razlago je dne 4. 12. 1994 vložil odbor za finance in kreditnomonetarno politiko. V zahtevi odbor prosi za razlago pojma
»dopolnjen predlog državnega proračuna« zaradi večje jasnosti nadaljnjega poteka glasovanja o amandmajih vlade,
katerih vsebina in medsebojna povezanost nista natančneje
opredeljena. V obrazložitvi zahteve komisiji predlaga, da bi
opredelili pojem dopolnjeni predlog državnega proračuna kot
sklop amandmajev vlade, ki pomenijo neposreden odgovor
na vložene amandmaje poslancev, delovnih teles, lahko pa so
tudi amandmaji tehnično redakcijske narave.
V razpravi so člani komisije na opozorilo predstavnika vlade
menili, da je potrebno oblikovati tudi razlago pravne oblike
predloga državnega proračuna, glede katere so se v vladi in
v nekaterih delovnih telesih državnega zbora postavila
različna vprašanja in pogledi.
Člani komisije so na podlagi 134. člena in drugega odstavka
334. člena poslovnika državnega zbora po razpravi soglasno
sprejeli (11 ZA, O PROTI) naslednjo
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laganih ali drugih postavkah proračuna ali podobno) upoštevala ali delno upoštevala amandmaje poslancev in delovnih
teles in s tem, vključno tudi s potrebnimi amandmaji redakcijsko - tehnične narave, zagotovila usklajen predlog državnega proračuna. Pri tem redakcijsko - tehnični amandmaji
pomenijo v okviru predvidenih sredstev in namenov obstoječih postavk proračuna potrebna preciziranja (to je tudi razdelitev ene postavke v več postavk) in popravke zaradi večje
preglednosti namenov uporabe in kontrole izvajanja proračuna.
V dopolnjenem predlogu državnega proračuna pa vlada ne
more samostojno in brez povezave z amandmaji poslancev in
delovnih teles predlagati spremembe obsega, strukture ter
posameznih postavk prihodkov in odhodkov proračuna.
Amandmaji bodo tudi v tem primeru morali izpolnjevati glede
pogojev in načina vložitve zahteve iz četrtega odstavka 190.
člena poslovnika in drugega odstavka 217. člena poslovnika.
Dodaten pogoj pa je tudi v tem, da bodo morali amandmaji
omogočati s poslovnikom določen način glasovanja o amandmajih k predlogu državnega proračuna (člena 221. in 222.).
Državni zbor namreč o amandmajih odloča na koncu razprave
o vsakem delu proračuna, h kateremu je bil vložen amandma.
K delu proračuna je torej mogoče predlagati en sam
amandma, ne more pa vlada z enim amandmajem predlagati
spremembo več delov ali celote državnega proračuna. Kot del
državnega proračuna je šteti posamičen člen predloga državnega proračuna, posameznega uporabnika predloga državnega proračuna, bilanco prihodkov in odhodkov ter račun
finansiranja.
Člani komisije so ob obravnavi letošnjega predloga zakona
o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije
za leto 1994 menili, da bo potrebno vprašanja izvrševanja
državnega proračuna v bodoče urediti s sistemskim zakonom.
Dokler takega zakona ni, pa naj bi se ta vprašanja urejala
s posebnim zakonom, ki bi ga državni zbor sprejel ob državnem proračunu za tekoče leto.
★ ★ ★
Komisija za poslovnik je sprejela še naslednje
stališče:
Komisija za poslovnik izjemoma za leto 1994, glede na obliko
že predloženega predloga državnega proračuna, predlaga
državnemu zboru, da naj obravnava
a) kot predlog državnega proračuna za leto 1994 (po določbah 215. do 224. člena poslovnika):
- 80. člen predloga zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1994 in
- tabelarni del tega predloga, ki je naslovljen kot predlog
proračuna Republike Slovenije za leto 1994.
b) kot zakon o Izvrševanju državnega proračuna za leto 1994
pa preostali tekstualni del predloga in sicer po pravilih
poslovnika, ki veljajo za hitri postopek. Vlada naj ima možnost
vprašanje določanja kreditov v breme države in poroštva
države za njih urediti v tem zakonu z vloženimi amandmaji ali
pa s posebnim zakonom.
c) na seji državnega zbora, na kateri bo državni zbor obravnaval in odločal o državnem proračunu, naj najprej v posebni
podtočki dnevnega reda odloča o zakonu o izvrševanju državnega proračuna za leto 1994 in nato o predlogu državnega
proračuna za leto 1994.
V primeru, da bo vlada predlagala poseben zakon o najemanju kreditov v breme države in poroštvu države za njih, se
o tem zakonu v državnem zboru glasuje še pred odločanjem
o predlogu državnega proračuna. Določbi 222. in 223. člena
poslovnika o medsedojni skladnosti državnega proračuna se
uporabljata tudi v primeru, da obseg predvidenih prihodkov
ali odhodkov proračuna ni usklajen z zakoni, ki urejajo vprašanja določanja kreditov v breme države in poroštva države za
njih.
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POROČILO
komisije za poslovnik o obravnavi zahteve za razlago 293., 294. in 295. členov
poslovnika državnega zbora
Komisija za poslovnik je na 25. izredni seji, dne 13. 4. 1994
obravnavala zahtevo za razlago 293. člena poslovnika državnega zbora (v nadaljevanju: poslovnik). Zahtevo je komisiji
dne 6. 4. 1994 postavil predsednik državnega zbora mag.
Herman Rigelnik. V zahtevi predsednik postavlja vprašanji,
kako poteka nastop predsednika republike in, ali se opravi
razprava o podanem mnenju ter eventualno sklepanje po
zaključeni razpravi. Obenem je predsednik priložil sklep
državnega zbora z dne 29. 3. 1994 o zahtevi zbora za predsednikovo pojasnilo o njegovi javni izjavi in dopis predsednika
republike. Naknadno pa je posredoval še mnenje sekertariata
za zakonodajo in pravne zadeve.
Člani komisije so na podlagi 134. člena in drugega odstavka
334. člena poslovnika državnega zbora po razpravi sprejeli
naslednjo
razlago
1. Državni zbor lahko na podlagi 107. člena ustave Republike Slovenije in 293. člena poslovnika sprejme sklep
s katerim zahteva od predsednika republike mnenje o posameznem vprašanju. Ta zahetva mora biti čimbolj določna,
da ne bo omogočala različnih tolmačenj. Zahteva se lahko
nanaša le na vprašanja iz pristojnosti državnega zbora
oziroma iz pristojnosti predsednika republike.
Predsednik republike mora podati zahtevano mnenje v roku,
ki ga hkrati s sklepom določi državni zbor.
Državni zbor lahko smiselno določbam 293., 294. in 295.
člena poslovnika odloči, da predsednik republike izreče
mnenje pisno in ga na podlagi lastne odločitve ali povabila
državnega zbora tudi ustno obrazloži.
2. Ustna predstavitev mnenja na seji državnega' zbora se
opravi pri posebni točki dnevnega reda na seji državnega
zbora.
Državni zbor lahko uvrsti predstavitev na dnevni red seje
državnega zbora tudi potem, ko je sprejet dnevni red. Smiselna uporaba tolmačenja 295. člena poslovnika namreč
dopušča, da se izjemoma uvrsti taka točka na že sprejeti
dnevni red seje državnega zbora.
Po predstavitvi mnenja državni zbor o njem ne razpravlja in
ne sprejema sklepov, lahko pa sklene, da bo v mnenju
predstavljeno vprašanje obravnaval v okviru posebne točke
dnevnega reda ali na izredni seji državnega zbora, kdo naj
pripravi gradivo in kdaj ga bo obravnaval.
3. Pisno mnenje predsednika republike, pripravljeno na podlagi 293. in 294. člena poslovnika, ki vsebuje opredelitev do
zadeve, o kateri državni zbor odloča (npr. predlog zakona ali
drugega akta), najprej obravnava pristojno - matično
delovno telo in se v poročilu do njega opredeli.
Poslanci bodo na seji državnega zbora pri točki dnevnega
reda, na kateri bodo obravnavali zadevo iz prejšnjega
odstavka, odločali tudi o vprašanjih, ki jih je predsednik
republike predstavil v svojem pisnem mnenju.
4. Pisno mnenje predsednika republike o vprašanjih, ki niso
v skladu s programom dela državnega zbora uvrščena na
dnevni red seje državnega zbora, lahko obravnava državni
zbor na predlog pristojnega delovnega telesa ali poslancev.
O uvrstitvi vprašanja na dnevni red odloča državni zbor
v skladu s poslovnikom
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z obravnavo tega vprašanja razširila seja državnega zbora, ki
je v teku. Državni zbor pa se lahko seveda tudi odloči, da bo
o zadevi razpravljal na izredni seji (51. in 54. člen poslovnika).
Na seji, na kateri obravnava ta vprašanja lahko državni zbor
sprejema tudi odločitve.
O pisnem mnenju predsednika republike državni zbor ne
razpravlja in posebej tudi ne odloča. Če pisno mnenje o posameznem vprašanju po 294. členu poslovnika pošlje predsednik republike, ga predsednik državnega zbora pošlje vsem
poslancem in pristojnemu delovnemu telesu. Smiselno enako
se ravna, če pisno mnenje o posameznem vprašanju zahteva
od predsednika republike državni zbor.
Pristojno delovno telo in državni zbor o tem mnenju ne
razpravljata in ne sklepata posebej. O vprašanjih, ki jih je
predsednik republike predstavil v svojem mnenju bo državni
zbor odločal ob zadevi (predlogu zakona ali drugega predloga akta), ki je na dnevnem redu državnega zbora.
Če pa se pisno mnenje predsednika republike nanaša na
vprašanje, katerega državni zbor v skladu s svojim programom nima na dnevnem redu (ki se torej nanaša na neko
splošno vprašanje iz pristojnosti državnega zbora), ga pristojno delovno telo obravnava in odloča o tem ali bo državnemu zboru predlagalo posebno obravnavo tega vprašanja.
V tem primeru mora tudi zagotoviti, da se za obravnavo
priskrbi ustrezno gradivo. To vprašanje, z ustreznimi gradivi,
se uvrsti na sejo državnega zbora v skladu z določbami
poslovnika o uvrščanju posameznih zadev na dnevne rede sej
državnega zbora.
Če pa se pisno mnenje predsednika republike nanaša na
vprašanje, katerega državni zbor v skladu s svojim programom nima na dnevnem redu (ki se torej nanaša na neko
splošno vprašanje iz pristojnosti državnega zbora), ga pristojno delovno telo obravnava tega vprašanja. V tem primeru
mora tudi zagotoviti, da se za obravnavo priskrbi ustrezno
gradivo. To vprašanje, z ustreznimi gradivi, se uvrsti na sejo
državnega zbora v skladu z določbami poslovnika o uvrščanju
posameznih zadev na dnevne rede sej državnega zbora.
Člani komisije so v razpravi opozorili tudi na dopisa predsed-1
nika republike, v katerem sprašuje predsednika državnega
zbora, ali je pojasnilo, o katerem je govora v sklepu državnega
zbora z dne 29. 3.1994 in na podlagi katerega je povabljen na
sejo državnega zbora, mogoče razumeti kot mnenje v skladu
z drugim odstavkom 107. člena ustave Republike Slovenije in
293. členom poslovnika.
Nekaj poslancev je pred razpravo o mnenju komisije za
poslovnik opozorilo, da je sklep državnega zbora z dne 29. 3.
1994 oblikovan v nasprotju z 293. členom poslovnika, sej
državni zbor ne more zahtevati pojasnila paredsednika republike o njegovih izjavah, temveč le mnenje o posameznih
vprašanjih. Hkrati so člani komisije menili, da odločanje o tem
vprašanju ni predmet odločanja komisije in zato o tem vprašanju niso posebej razpravljali in odločali.
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ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo ŠTEFANA
MATUŠA za spremembo sklepa vlade, z dne 16.
12.1993, o evakuaciji ljudi iz Bosne
Gospod Štefan Matuš, poslanec Slovenske ljudske stranke je
podal državnemu zboru Republike Slovenije pobudo, da
Vlada Republike Slovenije prekliče sklep sprejet na 60. seji,
dne 16. 11. 1993, glede evakuacije državljanov Republike
Slovenije in njihovih ožjih družinskih članov iz Republike
Bosne in Hercegovine v Republiko Slovenijo ter da sprejme
nov sklep, iz katerega bo nedvoumno razvidno, da se evakuirajo slovenski državljani oziroma Slovenci po poreklu.
Vlada Republike Slovenije smatra, da ne obstojijo razlogi za
spremembo sklepa Vlade Republike Slovenije.
Vlada je odločila, da se evakuirajo državljani Republike Slovenije oz. njihovi zakonski partnerji, njihovi mladoletni otroci,
dekleta tudi po dopolnjenem 18. letu starosti, vojaški obvezniki pa le z odobritvijo Vlade Republike Bosne in Hercegovine
ter da se evakuirajo tudi stari starši, če so z njimi živeli
v skupnem gospodinjstvu.
Iz sklepa izhaja, da so nosilci evakuacije državljani Republike
Slovenije, katere je Republika Slovenija dolžna zaščititi. Iz
humanih razlogov pa je odločeno, da se umaknejo na varno
tudi njihovi najožji družinski člani, ki praviloma niso slovenski
državljani. Osebam do 18. leta starosti se bo na njihovo
prošnjo dodelilo slovensko državljanstvo, v skladu s 14. členom Zakona o državljanstvu Republike Slovenije. Osebam do
23. leta starosti pa se bo dodelilo slovensko državljanstvo na
osnovi njihove priglasitve, če je bil ob njihovem rojstvu eden
od staršev državljan Republike Slovenije. Osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev slovenskega državljanstva, pa
se dodeli status začasnega begunca.
Po doslej zbranih podatkih bi iz Sarajeva evakuirali skupino
200 oseb. Za ostala območja Bosne in Hercegovine, s katero
so otežene komunikacije, se še zbirajo podatki o zainteresiranih za evakuacijo.
Evakuirane osebe v Republiki Sloveniji ne bodo uživale priviligiran položaj. Za njih bodo po prihodu v Slovenijo urejeni le
najnujnejši pogoji nastanitve, socialnih in šolskih vprašanj, za
kar bodo evakuiranci podali posebno izjavo, da s takimi
pogoji soglašajo.
Sprejem kriterija, da se evakuirajo slovenski državljani oz.
Siovenci po poreklu, bi pomenil evakuacijo velikega števila
oseb, ker živi po nepreverjenih podatkih v Bosni in Hercegovini več tisoč oseb, ki bi izkazovale slovensko poreklo.
Zato je sklep Vlade Republike Slovenije ustrezen, njegova
uresničitev pa bo obvladljiva tudi s strani pokritja materialnih
stroškov za evakuirance.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
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tavljanje. Če bi odškodnino zahtevali prizadeti, bi ^
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Glede na to Vlada Republike Slovenije ne spreje^ P^j ija
pobude g. Franca Avberška za ugotovitev škode,ijUzaradi nasilne zapore meje ob stavki kmetov v le'
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odg0"0
vilo Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo.
ODGOVOR
ti „
Ministrstva za gospodarske dejavn ' A*
pobudo FRANCA ČERNELIČA o zameW s
šenih delov JE Krško
«4
Na poslansko pobudo poslanca Franca Černelič3na?'
iztrošenih delov JE Krško vam posredujemo
govor:
Zamenjava iztrošenih delov in sistemov je v JE ^^ "J
proces, ki poteka na osnovi predpisov, obratoval" 0|? •
in priporočil različnih inšpekcij. JE Krško vsakol®'s
program tovrstnih aktivnosti in ga na podlagi g" "
načrta tudi realizira.
j

Rezultat takšnega sistematičnega pristopa na PoC![j^ ?.
ževanja v JE Krško je stalno dviganje ravni varnos
^
Dejstva o stopnji varnosti JE Krško so nesporn ^
izrazile številne mednarodne inšpekcije.
S prej opisanim pristopom ni zajeta zamenjava »- ri
nikov v JE Krško, ker gre za dolgoročno odločitev ,ji
zahtevno investicijo. To odločitev bo možno sPar!gifi
verifikaciji nacionalnega programa racionalne f °
z energijo Republike Slovenije.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo FRANCA
AVBERŠKA za ugotovitev škode nastale zaradi
nasilne zapore meje v času stavke kmetov

M
pn
bi
ODGOVOR
u
||l°
Ministrstva za okolje in prostor na P jj
'a
LEA ŠEŠERKA in JANKA PREDANA 9|e
tovanja avtocest v Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je ob stavki kmetov v letu 1993
poskušala z ukrepi v svoji pristojnosti preprečiti zaporo meje,

Poslanca državnega zbora Leo Šešerka in Jank°
Vladi RS poslala naslednjo pobudo:
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Zaključimo naj z ugotovitvijo, da upoštevamo in bomo upoštevali vsakršno pobudo, ki bo temeljila na resnih argumentih.
Metoda s presojo vplivov na okolje, v kombinaciji z ostalimi
kriteriji naj končno izlušči najbolj optimalno varianto. Torej
pogovarjajmo se z argumenti, ki upoštevajo celoto problema,
ne le lokalne ali parcialne interese.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo JOŽETA
LENIČA za oblikovanje ustreznih kriterijev za
nemoteno financiranje javne porabe v občinah
Poslanec Jože Lenič je na vlado naslovil poslansko pobudo
v kateri izraža nezadovoljstvo nad prejetim odgovorom 22. 3.
1993, glede financiranja javne porabe v občinah.
Vlado prosi, da mu pojasni, kaj bo storila, da se bodo oblikovali ustrezni kriteriji za nemoteno financiranje javne porabe
v občinah in do kdaj misli te kriterije oblikovati.
Odgovor vlade je:
Za razreševanje problematike oblikovanja kriterijev za financiranje javne porabe občin, so bile predlagane rešitve v zakonu
o državnem proračunu. S sprejemom zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993
(Uradni list RS št. 22/93) je bil v 40. členu določen rok za
oblikovanje finančno ovrednotenih meril za odhodke na
področu uprave, družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture, ki se financirajo iz občinskih proračunov. Za realizacijo te naloge so bila zadolžena pristojna ministrstva.
Da bi lahko izpeljali predhodno navedeno nalogo je Ministrstvo za finance, kot koordinator, organiziralo sestanek z ministrstvi, ki naj bi se aktivno vključila v projekt realizacije te
naloge. Sestanka so se udeležili predstavniki naslednjih ministrstev: Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za
obrambo, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za promet in
zveze, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Ministrstva za kulturo, Kadrovske
službe Vlade in Ministrstva za finance.
Prvi podatki o finančno ovrednotenih merilih in kriterijih za
financiranje javne porabe občin, ki so jih pripravila posamezna ministrstva so pokazali, da bi bilo potrebno zagotoviti
dodatna sredstva v okviru bilance javne porabe. V tem času so
bila vsa razpoložljiva sredstva za javno porabo tako na republiški kot občinski ravni že razporejena, zato dodatnih sredstev ni bilo možno zagotoviti. Zaradi sprejetih proračunov
v večini občin, tudi ni bilo možno opraviti prerazporeditve
v okviru globalne bilance sredstev za javno porabo občin.
Nesprejemljivo je bilo, da bi se v mesecu juniju razpoložljiva
sredstva javne porabe posameznim občinam zmanjšala, da bi
se lahko drugim povečala.
O problematiki oblikovanja kriterijev za financiranje javne
porabe občin je vlada razpravljala dvakrat in ugotovila, da
dokler niso posredovana merila za vse vrste nalog, ki se
financirajo iz občinskih proračunov, ni mogoče pristopiti
k celovitemu obravnavanju predloženih kriterijev. Iz razpoložljivih podatkov posameznih ministrstev, je bilo razvidno, da
bo potrebno medresorsko usklajevanje, zaradi različnega pristopa pri oblikovanju in finančnem vrednotenju meril. To se je
odrazilo pri posameznih segmentih proračunske porabe
v relativno večjem obsegu potrebnih sredstev, kot so jih
zagotavjali občinski proračuni. Vlada je ocenila, da bo kriterije potrebno prilagoditi bilanci razpoložljivih sredstev javne
porabe občin za leto 1993. Ko bodo ti podatki usklajeni
z bilanco javne porabe na republiški ravni in ustrezno povečana finančna izravnava v državnem proračunu, bo možno
predložena merila resornih organov tudi verificirati na seji
Vladne komisije za področje javne porabe v občinah.
Ministrstvo za finance, ki je zadolženo, da skladno s sprejetimi opredelitvami o možni rasti javne porabe na ravni Republike Slovenije določi možen obseg javne porabe za posa79

mezno občino, je zato predlagalo, da se z uveljavitvijo kriterijev počaka do prve uskladitve javne porabe na republiški
ravni.
Na osnovi pooblastila, ki ga ima vlada v zakonu o državnem
proračunu, je po ugotovljenih podatkih o rasti cen, prišlo do
prve uskladitve javne porabe na ravni države v mesecu septembru 1993. Skladno z bilančnimi možnostmi so se v tem
času pričela ponovna usklajevanja med ministrstvi, pri oblikovanju kriterijev za financiranje javne porabe občin. Na osnovi
globalno opredeljenega obsega razpoložljivih sredstev za
posamezna področja javne porabe, so ministrstva oblikovala
kriterije za financiranje in jih tudi za posamezno občino
finančno ovrednotila.
Finančno ovrednotena merila za posamezna področja javne
porabe na nivoju občin so oblikovala naslednja ministrstva:
- Ministrstvo za obrambo: za financiranje obrambe, zaščite in
reševanje;
- Ministrstvo za promet in zveze: za financiranje lokalnih
cest;
- Ministrstvo za kulturo: za delovanje kulture;
- Ministrstvo za šolstvo in šport: za financiranje občinskih
programov na področju osnovnega izobraževanja in vzgojnovarstvene dejavnosti;
- Ministrstvo za pravosodje: za delovanje občinskih pravosodnih organov (organov za postopek o prekrških in javne
pravobranilce) in občinskih družbenih pravobranilcev samoupravljanja;
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: za delovanje socialnega varstva;
- Ministrstvo za zdravstvo: za zdravstveno varstvo oseb brez
prejemkov;
Največji problem predstavlja zaradi različnega zatečenega
stanja in razpoložljivih sredstev oblikovanja ustreznih
finančno ovrednotenih meril za področje komunalne dejavnosti. To področje sodi v pristojnost Ministrstva za okolje in
prostor in v strukturi porabe občinskih proračunov predstavlja sorazmerno velik delež. Za leto 1993 je to ministrstvo
pripravilo v okviru bilance javne porabe razdelilnik dodatnih
sredstev za področje komunale, kar pa je po ocenah predstavnikov občin premalo.
Seštevek oblikovanih meril resornih ministrstev, ustrezno
linearno povečanje tistega dela porabe, za katerega niso bila
oblikovana merila in potrebna sredstva za poračun plač, po
sklepu Ustavnega sodišča za leto 1992, so predstavljala določen obseg javne porabe posamezne občine za leto 1993. Ta
obseg sta sprejeli in potrdili komisija Vlade Republike Slovenije za javno porabo v občinah in vlada, občinam pa so bili
ustrezni izračuni poslani 25.11.1993 in 29.12.1993. Do konca
leta 1993 so bila občinam tudi nakazana pripadajoča sredstva
finančne izravnave.

Ob obravnavi te problematike na seji vlade, le #
sklep, da morajo resorna ministrstva nadalje*0 ^
dograjevanju kriterijev za financiranje javne pora'
v letu 1994. Pri oblikovanju in finančnem ovredno ^
jev pa morajo posamezna ministrstva sodelovati
niki občin.
0
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odg«' "
vilo Ministrstvo za finance.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na .
skupine Zelenih-Ekološko socialne su
umik policistov z mejnih prehodov
2 osamosvojitvijo Slovenije se je policijska kontr0(lj|al
prehodih pričela izvajati v skladu z novo zakono1 ^
prilagojena evropskim standardom. Delo paru jp,
prehodih pa poteka v skladu s carinskimireP ^
pomeni, da je delo obeh služb na mejnih P ^
ločeno in ne omogoča večjih poenotenj meji'
brez bistvenih sprememb zakonodaje.
Organi carinske službe od 1. novembra 1992
°PLjjW
maloobmejnih prehodih poleg carinskih nal°? ^
prehajanja čez državno mejo. Mejne prehod©'rjn3
opravlja kontrolo prehajanja čez državno mejo <•
Vlada Republike Slovenije.
j
Policisti na mejnem prehodu opravljajo tudisanalo?®
po'
državne meje, kar je pomembna naloga, fZa
Ls®jin'
zavedati dejstva, da zagotavljanje varnosti d
pol'
meje zajema celoten spekter policijskih nalog
pooblastil.
n
Slovenija se zavzema za vključitev v evropske'
v^
procese. To pa pomeni, da bo v primeru vs,0fm111j {K1
unijo delo carine na mejnih prehodih z os'.taliie .
unije praktično prenehalo. Na t. i. notranjih""m ' j t
vedno ostala praktična varnostna (poliCiP3^
z namenom odkrivanja in preprečevanja medfl
minala.
■ ■ kont,ol
l'r
Dejstvo je, da je potreba po striktnejši mejni
r3cij
varnostne situacije (preprečevanje ilegalnih rT!!=
^il
v
nje z orožjem, tihotapstvo mamil in ukradem11 m
večja. Te osnovne policijske kontrole pa bodo os
Republike Slovenije ne glede na obliko integfaCI
j.] v
Iz navedenega je razvidno, da poslanska P0"
policije z mejnih prehodov ni sprejemljiva.
■voff
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je °°
vilo Ministrstvo za notranje zadeve.
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