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Predlog zakona o SPREMEMBI ZAKONA O PRISPEVKIH ZA 

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, ZDRAVSTVENO 

VARSTVO IN ZAPOSLOVANJE - EPA 798 - HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 102. seji dne 22. septem- 
bra 1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O PRI- 
SPEVKIH ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVA- 
NJE, ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAPOSLOVANJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku za 24. sejo Državnega zbora dne 27. 
septembra 1994. 

Glede na vsebino predlagane spremembe zakona Vlada 
Republike Slovenije meni, da je predlagano spremembo 
treba sprejeti po hitrem postopku, ker se s tem zagotovi, 
v primeru potrebe po spremembi prispevne stopnje, 
hitrejši postopek za sprejem spremembe in tako tudi 

hitrejši finančni učinek spremenjene prispevne stopnje. 
S tem bo zagotovljena hitrejša realizacija nižje obremeni- 
tve plač. 

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

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 
finance, 
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 
- Helena KAMNAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance. 

Predlog zakona o spremembi zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje  

UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno varstvo in zaposlovanje, ki je bil sprejet konec 
leta 1990, je določal načine obračunavanja in plačevanja 
prispevkov ter višino prispevnih stopenj. S spremembami 
sistemske zakonodaje na področju pokojninsko invalidskega 
zavarovanja in zdravstvenega varstva so osnove za plačila 
prispevkov in določanje prispevnih stopenj opredeljene 
v področnih zakonih. Tako je področje za zaposlovanja edino, 
kjer se prispevna stopnja določa z zakonom, medtem ko za 
druga področja (pokojninsko invalidsko zavarovanje, zdrav- 
stveno varstvo in porodniško varstvo) višino prispevne stop- 
nje določa Državni zbor z odloki. 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi zadnje spre- 
membe zakona na svoji 12. seji, dne 1. 10.1993, sprejel sklep, 
s katerim je naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi 
predlog sprememb zakona o prispevkih za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, 
tako da bo mogoče višino prispevne stopnje za zaposlovanje 
določati z odlokom. 

II. CILJI IN NAČELA 

Predlagana sprememba zakona pomeni, da bo tudi prispevna 
stopnja za zavarovanje za primer brezposelnosti določena 
z odlokom Državnega zbora. To bo omogočilo poenostavitev 
postopka za spremembo višine prispevne stopnje In na ta 
način tudi hitrejši vpliv na proračunske prihodke oz. na 
skupno prispevno stopnjo iz bruto plač. 

III. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC ZAKONA 

Sama sprememba zakona ne prinaša nobenih finanf1"1 

učinkov. 

Zakon bo tako določal le še zavezance za plačilo prispevKO" 
ter način obračunavanja in plačevanja prispevkov. "" 
področje bo kasneje urejeno z zakonom o davčnem P0' 
stopku. 

BESEDILO ČLENOV 

l.člen 

V zakonu o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavaro^ 
nje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS št. , 
90, 10/93, 42/93 in 57/93) se v 11. členu besedilo: »po StOFJj 
0,70%« nadomesti z besedilom: »po stopnji, ki jo dol" 
Državni zbor«. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po ob objavi v Uradn0"1 

listu Republike Slovenije. 

2 poročevalec, št. $ 



OBRAZLOŽITEV 

'• Vaebine spremembe zakona 

\^on 0 prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
le,rav.stveno varstvo in zaposlovanje je ob sprejemu konec 
Doei1990 doloial način zagotavljanja sredstev za potrebe na Z°°r°čju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdrav- 

"enega varstva in zaposlovanja. 
Pn 
s. sprejetju sistemske zakonodaje na področju pokojnin- 
o°9a in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega varstva 

niaBVnavan' zakon določa načine obračunavanja in plačeva- la Prispevkov, medtem ko so osnove od katerih se plačujejo 
lie

Spevl<i in način določanja višine prispevnih stopenj oprede- 
ne v Področnih zakonih. Samo za področje zaposlovanja je 

ostalo določanje višine prispevne stopnje v okviru obravnava- 
nega zakona. 

Zaradi poenotenja sistema določanja višin prispevnih stopenj 
ter zaradi potrebe po skrajšanju postopka spreminjan/a pri- 
spevne stopnje za zaposlovanje predlagana sprememba 11. 
člena zakona o prispevnih stopnjah za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, tako da 
zakon nič več ne določa prispevne stopnje. Predlagani način 
določanja prispevne stopnje je enostavnejši in hitrejši. 

S predlagano spremembo bodo že ustvarjeni pogoji za vklju- 
čitev vsebine obravnavanega zakona v okvir predvidenega 
zakona, ki bo določal davčni postopek. 

utemeljitev predloga za sprejem spre- 
MEMBE ZAKONA PO HITREM POSTOPKU 

Po 201. členu Poslovnika Državnega zbora je po- 
trebno predlog za sprejem zakona po hitrem po- 
stopku posebej obrazložiti s strani predlagatelja 
zakona. 

Predlog zakona o spremembi zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdrav- 
stveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS št. 
48/90, 10/93, 42/93 in 57/93), je v tesni povezavi 
* predlaganim odlokom o prispevni stopnji za za- 
varovanje za primer brezposelnosti. 

Vlada Republike Slovenije je v maju 1994 podpisa- 
la dogovor o plačah. Pogodbeni partnerji so se 
v njem dogovorili, da bo uveden poseben davek 
"a previsoko izplačane plače, kar je bilo kasneje 
sankcionirano s posebnim zakonom o izvajanju 
dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 
1994 (Ur. I. RS, št. 30/94). 

Na tej podlagi je bil uveden nov proračunski vir, ki 
i® skladno z dogovorom o politiki plač v gospodar- 
stvu za leto 1994, namenjen za programe zaposlo- 
vanja. 

V dogovoru je zapisano, da se za vplačani znesek 
od previsoko Izplačanih plač v proračun Republi- 
ke Slovenije, prispevna stopnja za zavarovanje za 
Primer brezposelnosti sorazmerno zniža. Vlada 
Republike Slovenije je skladno z dogovorom dolž- 
na predlagati znižanje prispevka, če je vplačani 
znesek tolikšen, da je znižanje prispevne stopnje 
možno za 0,1 odstotne točke. Hkrati je določeno, 
oa se ne glede na vplačana sredstva od previsoko 
izplačanih plač, prispevek lahko zniža največ do 
stopnje 0,4%. Morebitna sprememba se predlaga 
Po treh mesecih učinkovanja dogovora o politiki 
plač v gospodarstvu za leto 1994. 

Glede na vplačana sredstva v proračun Vlada 
ocenjuje, da je izpolnjen pogoj za maksimalno 
znižanje prispevne stopnje za zavarovanje za pri- 
mer brezposelnosti, kar predlaga s posebnim od- 
■okom. 

Glede na zgoraj navedene razloge, ki narekujejo 
Potrebo po spremembi prispevne stopnje za zava- 
rovanje za brezposelnost in istočasno spremem- 
bo zakona o prispevkih, vlada ocenjuje, da je 
'zpolnjen pogoj iz 201. člena poslovnika Državne- 
9a zbora za sprejem zakona po hitrem postopku. 

Členi, ki se spreminjajo 

V 11. členu Zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list 
RS št. 48/90, 10/93 in 57/93) se besedilo na koncu stavka 
spremeni: 

»Prispevek za zaposlovanje plačujejo zavezanci iz 1., 2., 3. in 
5. točke 3. člena tega zakona PO STOPNJI, KI JO DOLOČI 
DRŽAVNI ZBOR.« 

p°ro(5evalec, št. 37 
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Predlog ODLOKA O STOPNJI PRISPEVKA ZA ZAVAROVANJE ZA 

PRIMER BREZPOSELNOSTI - EPA 801 

Vlada Republike Slovenije je na 102. seji dne 22. septem- 
bra 1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O STOPNJI PRISPEVKA ZA 
ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 172. in 229. člena 
poslovnika Državnega zbora Republika Slovenije za 24. 
sejo Državnega zbora dne 27. septembra 1994. 

Predlog odloka je treba obravnavati in sprejeti istočasno 
s predlogom zakona o spremembi zakona o prispevkih za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno var- 
stvo in zaposlovanje, s katerim se ukinja določanje pri- 
spevne stopnje za zaposlovanje z zakonom. Oba predpisa 

je treba objaviti istočasno v Uradnem listu Republike Slo- 
venije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 263 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 
finance, 
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenj 
v Ministrstvu za finance, 
- Helena KAMNAR, svetovalka Vlade Republike Slovenj 
v Ministrstvu za finance. 
 J 

Predlog odloka o stopnji prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti 

Na podlagi 11. člena Zakona o prispevkih za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje 
(Ur. I. RS, št. 48/90, 10/93, 42/93 in 57/93) in 3. člena in 60. 
člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez- 
poselnosti (Ur. I. RS, št. 5/91, 12/92, 71/93 in 38/94) ter 172. 
člena in 229. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. I. RS, št. 
40/93), je Državni zbor na svoji seji, dne sprejel 

Prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti plaćuj® 
zavezanci iz 1., 2., 3. in 5. točke 3. člena Zakona o prispe'*' 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno vars^J 
in zaposlovanje (Ur. I. RS, št. 48/90, 10/93, 42/93 in 57/93) P1 

stopnji 0,4%. 

ODLOK 
o stopnji prispevka za zavarovanje za primer 

brezposelnosti 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
Republike Slovenije. 

lis'' 

OBRAZLOŽITEV 

1. vsebine odloka 

Dogovor o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 v 4. točki 
določa, da bo Vlada Republike Slovenije zagotovila, da se za 
v proračun vplačani znesek sredstev od plač, ki so izplačane 
nad s tem dogovorom določenimi plačami, sorazmerno zniža 
prispevek za zaposlovanje in zavarovanje za primer brezpo- 
selnosti. 

Zbrana sredstva od višje izplačanih plač v obdobju od junija 
1994 do avgusta 1994 znašajo 1.032,4 mio SIT, kar predstavlja 
skoraj 40,0% sredstev zbranih iz naslova prispevka za zapo- 
slovanje v tem obdobju, oz. 0,56% od bruto plač, ki so bile 
izplačane v tem obdobju (tabela). 

Glede na zbrana sredstva in glede na gibanje ostalih prihod- 
kov v proračun, predlagamo maksimalno znižanje prispevne 
stopnje za zavarovanje za primer brezposelnosti, kot to 
določa 4. točka dogovora o politiki plač. 

S predlagano spremembo se skupna prispevna stopnja za 
zavarovanje za primer brezposelnosti zniža od 1,4% na 0,8% 
oz. se zbirna stopnja prispevkov zniža od 45,3% na 44,7%. 

Tabela: Zbrana sredstva, vplačana od plač, ki so izplačane 
višje, kot to določa Dogovor o politiki plač v gospodarstvu za 
leto 1994 

v mio SI' 

sredstva prispevek stopn. 
vplač. od za zaposl. prisp. za 

višjih plač od brutozaposl. od 
pl. bruto pl. 

delež 
sred. od 
višj. plač 

v prisp. 
zap. 

sm 
sredi višj. P* 

i 5=2:3 
jum/ 
julij 
avgust 

137.80 
650.90 
243.70 

857.90 
868.30 
875.60 

1,40% 
1.40% 
1,40% 

16,06% 
74.96% 
27,83% 

Skupaj 1,032.40 2,601.80 
Povpreč. 
jun.-avg. 

i4i 
i,o£ 

 1.40% 39,68% 

2. Predloga za sprejem odloka skupaj s predlogom *ft 
membe zakona o prispevkih za pokojninsko In In vali''1 

zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje 

Po 229. členu Poslovnika Državnega zbora se odlok prav''"'! 
obravnava in sprejme na isti seji, zato predlagamo, 
odlok obravnava na isti seji, kot se bo obravnaval P'e 

zakona o spremembi zakona o prispevkih za pokojninsK" . 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposio^"' 

Predlagamo tudi veljavnost odloka petnajsti dan po 
v Uradnem listu Republike Slovenije, ker je podj^j 
potrebno zagotoviti čas za preračun plač na podlagi sp'e , 
njene prispevne stopnje in se s tem izogniti poračunava^1. 
Opozarjamo tudi na nujnost istočasne objave obeh predp1 

v Uradnem listu Republike Slovenije. 

$ poročevalec, 



Predlog zakona o OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU - EPA 499 

- TRETJA OBRAVNAVA   

Vlada Republike Slovenije je na 102. seji dne 22. septem- 
bra 1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH 
V PROMETU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 23. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
25/7-1994 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje 
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu - tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176 in 266. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 
- Mojca BERKOVIČ-SIMEONOV, svetovalka ministra za 
finance. 

Predlog zakona o obveznih zavarovanjih v prometu 

'•SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja naslednja obvezna zavarovanja v prometu: 

Zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče; 
2 Zavarovanje lastenika motornega vozila proti odgovornosti 

škodo, povzročeno tretjim osebam (zavarovanje avtomobil- 
ske odgovornosti); 

Zavarovanje lastnika zračnega plovila proti odgovornosti za 
»kodo, povzročeno tretjim osebam; 

2. člen 

Lastnik prevoznega sredstva mora zavarovanje, ki je po tem 
*akonu obvezno, skleniti, predno začne prevozno sredstvo 
"Porabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je 
"ožilo v uporabi. 

je za prevozno sredstvo predpisana registracija, sme 
®r9an, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje 
5616 potem, ko lastnik prometnega sredstva predloži dokaz 
? sklenjenem zavarovanju, ki velja za najmanj toliko časa, 
kolikor bo veljalo prometno dovoljenje. 

3. člen 

^°*nik mora imeti zavarovalno polico ali drugo potrdilo 0 sklenjenem zavarovanju, kadar uporablja prometno sred- 
stvo v prometu, pri sebi in ga mora pokazati na zahtevo 
Uradne osebe s policijskimi pooblastili oziroma policista. 

^0 se voznik ne izkaže s potrdilom, mu mora uradna oseba iz 
Prvega odstavka tega člena preprečiti nadaljnjo uporabo pro- 
dnega sredstva v prometu. Voznik mora sam poskrbeti za 
Varnost vozila in tovora. 

^ Prometni nesreči mora voznik dati osebne podatke in 
Podatke o zavarovanjih, ki so obvezna po tem zakonu, vsem 
deležencem v prometni nesreči, ki bi lahko imeli zahtevke iz 

e" zavarovanj. 

4. člen 
£ 

zavarovalnica ugotovi, da je lastnik prevoznega sredstva 

prenehal izpolnjevati obveznosti iz zavarovalne pogodbe in je 
zato prenehala veljati, obvesti o tem organ za kontrolo pro- 
meta, ki mora lastniku, če se ne izkaže z zavarovanjem, 
sklenjenim pri drugi zavarovalnici, odvzeti registrske tablice. 

5. člen 

Lastnik mora zavarovanje, ki je obvezno po tem zakonu, 
skleniti pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje teh 
zavarovanj pri pristojnem sodišču v Republiki Sloveniji. 

Zavarovalnica je dolžna skleniti pogodbo o zavarovanju 
v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki jih je odobril minister za 
finance. 

6. člen 

Določbe zavarovalnih pogojev za zavarovanja, ki so obvezna 
po tem zakonu, s katerimi se zmanjšujejo pravice oškodo- 
vancev in potnikov v javnem prometu, določene s tem zako- 
nom, so brez pravnega učinka. 

Zavarovalnica mora zavarovalne pogoje pred začetkom^ nji- 
hove uporabe predložiti v odobritev ministru za finance. Ce ta 
v 30-ih dneh ne sporoči svoje odločitve, lahko zavarovalnica 
začne uporabljati predložene zavarovalne pogoje. 

Vlada Republike Slovenije lahko določi najvišje zavarovalne 
premije za zavarovanja, ki so obvezna po tem zakonu, če 
ugotovi, da zavarovalne premije niso v sorazmerju z izplača- 
nimi škodami. Sorazmerje zavarovalnih premij in izplačanih 
škod se ugotavlja na osnovi predpisanih statističnih podat- 
kov, ki jih morajo zbirati zavarovalnice v Republiki Sloveniji. 

7. člen 

Zavarovalnica nasproti oškodovancu ali potniku v javnem 
prometu ne more uveljavljati ugovorov, ki jih ima proti svo- 
jemu zavarovancu, ker ta ni ravnal po zakonu, zavarovalni 
pogodbi ali zavarovalnih pogojih. 

V primerih, določenih z zavarovalno pogodbo ali zavaroval- 
nimi pogoji ima zavarovalnica, ki je poravnala škodo oškodo- 
vancu ali plačala zavarovalnino, pravico uveljavljati povračilo 
izplačanih zneskov, skupaj z obrestmi in stroški, od sklenitelja 
zavarovanja in od odgovorne osebe. 
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8. člen 

Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro zbirajo, obdelu- 
jejo, shraniujejo, posredujejo in uporabljajo osebne podatke, 
potrebne za sklepanje zavarovanj in za likvidacijo odškodnin- 
skih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovanj, obveznih po tem 
zakonu, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in 
posebnimi predpisi o zbirkah podatkov s področja zavaro- 
vanja. 

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

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

V zbirki podatkov iz 2. točke drugega odstavka tega člena se 
zbirajo naslednji osebni podatki: 
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno 
prebivališče, državljanstvo v škodnem dogodku udeleženih 
oseb in prič; 
2. kazniva dejanja in prekrški v zvezi s škodnim dogodkom; 
3. vrsta škodnega dogodka; 
4. kraj, čas in potek škodnega dogodka, 
5. opis škode v škodnem dogodku; 

V zbirki podatkov iz 3. točke drugega odstavka tega člena se 
zbirajo naslednji podatki: 
1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno 
prebivališče zavarovanca, za katerega se ugotavlja zavaro- 
valno kritje, in oškodovanca; 
2. predhodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesnih 
poškodb, trajanje zdravljenja in posledice za oškodovanca; 
3. dohodki zavarovanca in oškodovanca; 
4. upokojitve (redne in invalidske), prekvalifikacije in stopnje 
invalidnosti: 
5. stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske pri- 
pomočke; 

Osebni podatki iz tretjega, četrtega in petega odstavka se 
zbirajo na naslednji način: 
1. neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo; 
2 od drugih oseb (prič škodnega dogodka); 
3. podatki iz tretjega odstavka tega člena se lahko zbirajo 
tudi iz zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Sloven- 
skega zavarovalnega biroja; 
4. podatki iz 1., 3., 4. in 5. točke četrtega odstavka tega člena 
se lahko zbirajo tudi iz zbirk podatkov Ministrstva za notranje 
zadeve; 
5. podatki iz 2. točke četrtega odstavka tega člena se lahko 
zbirajo tudi iz zbirk podatkov pravosodnih organov: 
6. podatki iz petega odstavka tega člena se lahko zbirajo tudi: 
- podatki iz 2. in 5. točke iz zbirk podatkov zdravstvenih 
ustanov, 
- podatki iz 3. točke iz zbirk podatkov delodajalca, Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in centrov za soci- 
alno delo občin, 
- podatki iz 4. točke iz zbirk podatkov zavoda za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje. 

Kadar zavarovalnica oziroma Slovenski zavarovalni biro zbira 
podatke o posamezniku iz že obstoječih zbirk podatkov, 
o tem ni dolžna obvestiti posameznika, na katerega se podatki 
nanašajo. 

Organi, organizacije in posamezniki, ki imajo podatke ozi- 
roma zbirke podatkov iz prejšnjih odstavkov, morajo te 
podatke na zahtevo posredovati zavarovalnici oziroma Slo- 
venskemu zavarovalnemu biroju. 

Podatki iz 1. točke drugega odstavka tega člena se shranjuj6 

10 let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v primeru 
nastanka škodnega dogodka pa 10 let po koncu obdelave 
škodnega dogodka. Podatki iz 2. in 3. točke drugega odstavka 
tega člena se shranjuje 10 let po koncu obdelave škodnega 
dogodka. Po preteku roka za shranjevanje se podatki iz zbirk 
podatkov iz drugega odstavka tega člena zbrišejo. 

Zavarovalnice in Slovenski zavarovalni biro lahko podatke iz 
tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena posredujejo 
tuji zavarovalnici ali tujemu zavarovalnemu biroju, če je bil 
v prometni nesreči udeležen tuj državljan. 

Podatke iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena 
lahko uporablja tudi oškodovanec za uveljavljanje odškodnin* 
skih zahtevkov in zahtevkov iz zavarovanja potnikov v javnem 
prometu. 

II. ZAVAROVANJE POTNIKOV V JAVNEM PROMETU PRO^1 

POSLEDICAM NESREČE 

9. člen 

Lastniki vozil, ki se uporabljajo za prevoz potnikov v javne"" 
prometu, morajo skleniti pogodbo o zavarovanju potnik0 

v javnem prometu proti posledicam nesreče. 

Pogodbo iz prvega odstavka tega člena morajo skleniti last" 
niki: 

1. avtobusov, s katerimi se opravlja javni prevoz v domač6"1 

in mednarodnem linijskem ali izvenlinijskem-prostem Pr0" 
metu; 

2. avtobusov, s katerimi se opravlja prevoz na delo in z de'a 

ter avtobusov turističnih organizacij za prevoz turistov; 

3. taxi vozil s pet ali več sedeži; 

4. tirnih vozil za prevoz potnikov; 

5. letal, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov na redni" 
in posebnih linijah ali z izrednimi prevozi; 

6. turističnih letal, ki se uporabljajo za krajše lete in panora'"' 
ske prelete ter najemnih letal, ki se dajejo v najem s piloto^ 

7. plovil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov Pjj 
morju in notranjih vodah na rednih in posebnih linijah 3 

z izrednimi prevozi: 

8. drugih prevoznih sredstev, ne glede na vrsto pogon3' 
s katerimi se opravlja javni prevoz proti plačilu. 

10. člen 

Za potnika v javnem prometu se šteje oseba, ki potuje v Kat®* 
rem od prevoznih sredstev iz 9. 

člena tega zakona, ne glede na to, ali ima za potovanj® 
veljavno vozovnico ali ne, kakor tudi oseba, ki ima pravico o 
brezplačne vožnje, razen oseb, ki so zaposlene na prevozne"1 

sredstvu. 

Za potnika se šteje tudi oseba, ki vstopa v prevozno sredst^j 
ali med potovanjem ali po njem izstopa iz njega, kakor tu' 
oseba, ki je pred vstopom ali po izstopu poškodovana žara' 
obratovanja prevoznega sredstva. 

11. člen 

Potnik v javnem prometu oziroma upravičenec v primerjj 
potnikove smrti, ima pravico zahtevatio plačilo zavarovalnin 
neposredno od zavarovalnice. Njena obveznost se doloc 
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v skladu z določili zavarovalne pogodbe, sklenjene na podlagi 
zavarovalnih pogojev za nezgodno zavarovanje. Obveznost je 
omejena z zavarovalnimi vsotami, ki veljajo na dan zavaroval- 
na primera, če niso v zavarovalni pogodbi dogovorjene Vl$|e vsote. 

12. člen 

Najnižje zavarovalne vsote, na katere mora biti sklenjeno 
zavarovanje potnikov v javnem prometu so: 

~ za primer smrti SIT 500.000,00 
~ za primer trajne izgube splošne 
zmožnosti (invalidnosti) SIT 1.000.000,00 
~ v primeru začasne nezmožnosti za delo 
za povračilo izgubljenega dohodka in nujno 
Potrebnih stroškov zdravljenja SIT 250.000,00 

Zavarovalne vsote iz prejšnjega odstavka se zvišajo za enak 
odstotek kot znaša zvišanje maloprodajnih cen po ugotovitvi 
zavoda za statistiko Republike Slovenije vsakokrat, ko zviša- 
nl» preseže 10%. Zvišanje objavi Urad za zavarovalni nadzor 
Pr' Ministrstvu za finance v Uradnem listu Republike Slove- 
nije. 

13. člen 

zn i? potnik ali drugi upravičenec utrpel večjo škodo, kot je ašala zavarovalnina, ki jo je prejel iz tega zavarovanja, ima 
Pjoti osebi, ki je odgovorna za škodni dogodek, ali njeni 

nek°VOrn' zavarovlanici. pravico le do zahtevka za preosta- BK pravno priznane škode. Potniku ali drugemu upravl- 
®ncu, kateremu je odgovorna oseba ali njena zavarovalnica 

ro Vrn.i'a vso škodo, ugasne pravica do zavarovalnine iz zava- 

^odn'8 potnikov v 'avnem Prometu do višine izplačane od- 

14. člen 

od lastnik ni sklenil zavarovanja potnikov po tem zakonu, 
vif °Varia za P'3'"0 zavarovalnine potniku ali drugemu upra- encu Slovenski zavarovalni biro v skladu z zavarovalnimi 
I 9°ji, po katerih sklepajo ta zavarovanja zavarovalnice. Biro 
p ® °d lastnika nezavarovanega vozila pravico zahtevati 
^ilo izplačane zavarovalnine z zamudnimi obrestmi In 

"'■Zavarovanje lastnika motornega vozila proti 

«a
VSRN0STI ZA ŠK0D0, POVZROČENO tretjim 

15. člen 

Pon,n'k motornega in priklopnega vozila mora skleniti 
fah 0 zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo z upo- p° vozila povzroči tretjim osebam zaradi smrti, telesne 
stva • be' Prizadetega zdravja, uničenja in poškodovanja 
0d

an (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje avtomobilske 
Ki jj?VOrnos")> razen proti odgovornosti za škodo na stvareh, je sprejel v prevoz. 

16. člen 

ose'hrna in Prik,opna vozila po tem zakonu so vozila za prevoz 
ki iy?' 23 Prevoz stvari in za vleko ter delovna vozila in traktorji, 
'ienje ra'° imeti po predP'sih 0 registraciji prometno dovo- 

Zava traci'a se lahko opravi po predložitvi dokaza o sklenjeni 
Prnri°va'n' Pogodbi. Zavarovanje mora biti sklenjeno tudi a 'zdajo preizkusnih tablic za čas njihove veljavnosti. 

8li>'^be ,ega zakona o zavarovanju avtomobilske odgovorno- Upo? nanašajo tudi na motorna vozila oboroženih sil, ki se abljajo v cestnem prometu. 

17. člen 

Pravice do odškodnine Iz zavarovanja avtomobilske odgovor- 
nosti nimajo: 
1) voznik vozila, s katerim je bila povzročena šoda; 
2) sklenitelj zavarovanja, lastnik, solastnik in skupni lastnik 
vozila, s katerim je bila povzročena škoda, in sicer za škodo 
na stvareh. 

18. člen 

Z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti so kriti tudi 
odškodninski zahtevki zavodov za zdravstveno, pokojninsko 
In Invalidsko zavarovanje za stroške zdravljenja in druge 
nujne stroške, nastale v skladu s predpisi o zdravstvenem 
zavarovanju ter za sorazmeren del prispevkov za pokojninsko 
In Invalidsko zavarovanje, kar se določi v kapitaliziranem 
znesku glede na preostalo delovno dobo in starost poškodo- 
vanca, ki sta potrebni za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine, vendar šele po poplačilu odškodninskih zahtevkov 
ostalih odškodovancev in do višine zavarovalne vsote. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so kriti tudi subrogacijski 
zahtevki zavarovalnic za Izplačane stroške iz dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja. 

Kritje zahtevkov po prvem in drugem odstavku tega člena se 
nanaša na Izplačane stroške osebe, kateri mora zavarovalnica 
na podlagi tega zakona povrniti škodo in sicer v deležu 
odškodninske odgovornosti svojega zavarovanca. 

19. člen 

Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja avtomobilske odgo- 
vornosti je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan 
škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovor- 
jena višja vsota. Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora 
biti sklenjeno zavarovanje, znaša: 

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

- za avtobuse In tovorna vozila SIT 60.000.000,00 
- za druga motorna vozila SIT 30.000.000,00 
- za motorna vozila, ki prevažajo 
nevarne tovore SIT 120.000.000,00 

b) za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari 

- za avtobuse In tovorna vozila SIT 40.000.000,00 
- za druga motorna vozila SIT 20.000.000,00 
- za motorna vozila, ki prevažajo 
nevarne tovore SIT 80.000.000,00 

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

Neizkoriščeni del zavarovalne vsote iz prvega odstavka tega 
člena se do izplačila zadnje odškodnine zvišuje na enak 
način, kot je predpisan v prejšnjem odstavku tega člena. 

20. člen 

Oškodovanec lahko zahteva povrnitev škode, ki jo krije zava- 
rovanje avtomobilske odgovornosti, neposredno od zavaro- 
valnice. 

Zavarovalnica odgovarja za škodo do višine zavarovalne vsote 
nerazdelno skupaj z ostalimi odgovornimi osebami. 

21. člen 

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti zajema tudi škode, 
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povzročene z vozilom, ki ga je uporabljala nepooblaščena 
oseba. 

Zavarovalnica, ki v primeru iz prejšnjega odstavka povrne 
škodo, vstopi v pravice oškodovanca nasproti osebi, ki je 
odgovorna za škodo in sicer za izplačano odškodnino 
z obrestmi in stroški. 

22. člen 

Če se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik motornega 
vozila, preidejo pravice in obveznosti iz pogodbe o zavarova- 
nju avtomobilske odgovornosti na novega lastnika in trajajo 
do poteka tekočega zavarovalnega leta. 

23. člen 

Zavarovalnica, pri kateri je zavarovana avtomobilska odgovor- 
nost, mora škodo, ki je bila povzročena v tujini, plačati do 
višine, določene s predpisi o zavarovanju avtomobilske odgo- 
vornosti tiste države, v kateri je nastala škoda. V primeru, da 
so najnižje zavarovalne vsote v tujini nižje od vsot iz 19. člena 
tega zakona, je zavarovalnica dolžna povrniti škodo do teh 
vsot. 

24. člen 

Voznik motornega vozila, registriranega v tujini, za katero 
mora biti po tem zakonu sklenjeno zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti, mora pred vstopom v Republiko Slovenijo 
pokazati veljavno mednarodno listino o sklenitvi zavarovanja 
avtomobilske odgovornosti, ki velja za območje Republike 
Slovenije. Mednarodno listino lahko nadomešča registrska 
tablica. Mednarodne listine, ki se štejejo za veljavne in vozila 
s tujo registracijo, pri katerih nadomešča veljavno medna- 
rodno listino registrska tablica, določi Slovenski zavarovalni 
biro. 

25. člen 

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

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

Če policija pri nadzoru v državi ugotovi, da voznik nima 
veljavne mednarodne listine ali potrdila o sklenjenem zavaro- 
vanju pri slovenski zavarovalnici, ukrepa po določilih 3. člena 
tega zakona. 

26. člen 

Za škodo, ki je povzročena z motornim vozilom, ki je registri- 
rano v tujini, odgovarja Slovenski zavarovalni biro. Ta lahko 
za obravnavanje zahtevkov pooblasti eno od zavarovalnic, 
svojih članic. 

27. člen 

Oškodovanec, kateremu je bila povzročena škoda z uporabo 
motornega vozila, registriranega v tujini, lahko zahtevek za 
povrnitev škode vloži pri Slovenskem zavarovalnem biroju ali 
pri katerikoli zavarovalnici, članici biroja. 
Če o zahtevku ni odločeno v 60-ih dneh po vložitvi, lahko 
oškodovanec vloži tožbo proti Slovenskemu zavarovalnemu 
biroju. 

28. člen 

Za škodo, ki jo povzroči voznik vozila s tujo registracijo, 
katero je bilo sklenjeno zavarovanje ob vstopu v Republik 
Slovenijo pri zavarovalnici, članici Slovenskega zavarov« 
nega biroja, odgovarja zavarovalnica, pri kateri je bilo zavatf 
vanje sklenjeno. 

29. člen 

Za škodo, ki jo povzroči voznik motornega vozila s Nij 
registracijo, ki ni zavarovano, odgovarja Slovenski zava^ 
valni biro s sredstvi škodnega sklada. 

IV. ZAVAROVANJE LASTNIKA ZRAČNEGA PLOVILA PBoTI 

ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, POVZROČENO TRETJIM 
OSEBAM 

30. člen 

Lastnik v Republiki Sloveniji registriranega zračnega pl^jj 
mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za šKO" 
povzročeno tretjim osebam na zemlji. 

To zavarovanje ne krije odgovornosti za škodo, ki jo utrp'^ 
potniki letala. 

Tuje zračno plovilo, ki prihaja v zračni prostor RepublijJ| 
Slovenije mora biti zavarovano za škode iz prvega odsta*1 

tega člena, če ni dana druga varščina za povrnitev škode' 
če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno. 

Obveznost iz prvega odstavka tega člena ne velja za zra^ 
plovila oboroženih sil Republike Slovenije. 

31. člen 

Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti P° , 
členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, veljaj 
na dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodb" 
dogovorjena višja vsota. 

Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti sklenj«"1 

zavarovanje, znaša za zračna plovila: 

a) z maso do 2000 kg 
b) z maso nad 2000 kg do 6000 kg 
c) z maso nad 6000 kg do 30000 kg 
d) zmaso nad 30000 kg 
Za jadralna letala, ultralahka leta 
in za druga zračna plovila, če je za 
njih predpisana registracija 

SIT 50.000.' 
SIT 100.000, 

l.c< 
SIT 400.000.00f' 
SIT 200.000 

SIT 20.000.000' 

Zavarovalne vsote iz prejšnjega odstavka se zvišajo za ■p«1 

odstotek, kot znaša zvišanje maloprodajnih cen po ugoto' ,vif 
Zavoda za statistiko Republike Slovenije vsakokrat, ko z' 
nje preseže 10%. Zvišanje objavi Urad za zavarovalni nai 

viSJ 
id* 

pri Ministrstvu za financo v Uradnem listu Republike Sl"^ 
nije. 

Neizkoriščeni del zavarovalne vsote iz prvega odstavka 
člena se do izplačila zadnje odškodnine zvišuje na ®n 

način, kot je predpisan v prejšnjem odstavku tega člena- 

32. člen 

Če je škoda povzročena z nezavarovanim zračnim plovil?J 
odgovarja Slovenski zavarovalni biro tako, kot bi odgovafl, 
zavarovalnica, če bi bilo sklenjeno zavarovanje in sicer na1 gj 
do zavarovalne vsote, ki je bila predpisana na dan škodn 
dogodka. . 
Slovenski zavarovalni biro ne odgovarja za škodo, ki jo " 
zroči neznano zračno plovilo. 
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33. člen 

Za škode, ki jih povzročijo nezavarovana zračna plovila, se 
uporabljata določbi 40. in 41. člena. 

V. ŠKODNI SKLAD 

34. člen 

Za plačilo škod, ki jih oškodovancem povzročijo vozniki neza- 
varovanih in neznanih motornih vozil ter priklopnikov in neza- 
varovanih zračnih plovil, se pri Slovenskem zavarovalnem 
biroju ustanovi škodni sklad. Iz škodnega sklada se plačujejo 
tudi zavarovalnine potnikom v javnem prometu zaradi posle- 
dic nesreče, če lastnik javnega prevoznega sredstva ni sklenil 
zavarovalne pogodbe. 

35. člen 

V škodni sklad, namenjen za plačilo obveznosti iz prejšnjega C|ena, plačujejo prispevek vse zavarovalnice, ki so registri- 
rne za sklepanje zavarovanj, obveznih po tem zakonu. Višino 
najniijih začetnih sredstev sklada določi minister za finance, 
nato pa sklad dopolnjuje sredstva glede na tekoče potrebe, ki 
J'n Slovenski zavarovalni biro sporoča zavarovalnicam. Pri- 
devek posamezne zavarovalnice je sorazmeren njenemu 
ueležu v prejšnjem letu sklenjenih zavarovanj avtomobilske in 
Rajske odgovornosti ter potnikov v javnem prometu v Repu- 
oiiki Sloveniji. Zavarovalnice so dolžne prispevke nakazati 
v '5-ih dneh po sprejemu sporočila Slovenskega zavaroval- 
na biroja. 

36. člen 

Za obveznosti iz 34. člena tega zakona odgovarja Slovenski 
zavarovalni biro s sredstvi škodnega sklada. Ta lahko obrav- 
navanje zahtevkov prepusti eni od zavarovalnic, ki plačujejo 
Prispevek v sklad. Zavarovalnica ima v tem primeru pravico 
zahtevati od Slovenskega zavarovalnega biroja povračilo stro- 
kov likvidacije. 

37. člen 

Oškodovanec, ki mu je bila povzročena škoda in potnik v jav- 
nem prometu, ki je utrpel prometno nesrečo s prometnim 
®redstvom iz 34. člena tega zakona, imata pravico vložiti 
zahtevek pri Slovenskem zavarovalnem biroju. 

Oškodovanec ali potnik imata pravico vložiti proti Sloven- 
kemu zavarovalnemu biroju tožbo, če odškodnina ali zavaro- 
ainina ni bila plačana v 60-ih dneh, ko je bil zahtevek vložen. 

38. člen 

g.e Povzroči škodo voznik nezavarovanega motornega vozila 
Potnik utrpi prometno nesrečo pri prevozu z nezavarova- 

n'm javnim prevoznim sredstvom, odgovarja Slovenski zava- 
ovalni biro tako kot bi odgovarjala zavarovalnica, če bi bilo 
klenjeno zavarovanje in sicer največ do zavarovalne vsote, ki 

l® bila kot najnižja predpisana na dan škodnega dogodka. 

39. člen 

Povzroči škodo voznik neznanega motornega vozila, 
a9ovarja Slovenski zavarovalni biro za škodo, ki je nastala 
aradi smrti, telesne poškodbe ali telesne okvare, vendar 
ajveč do zavarovalne vsote, ki je bila kot najnižja predpisana 
a dan škodnega dogodka za druga motorna vozila. 

40. člen 

^avodi zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavaro- 
nia, zavarovalnice s subrogacijskimi zahtevki, kakor tudi 

druge organizacije, ki so neposrednemu oškodovancu kakor- 
koli povrnile škodo ali njen del, nimajo pravice do povračil- 
nega zahtevka proti Slovenskemu zavarovalnemu biroju iz 
škodnega sklada, če je škodni dogodek povzročil voznik 
neznanega ali nezavarovanega motornega vozila. 

41. člen 

Slovenski zavarovalni biro ima pravico izplačano odškodnino 
ali zavarovalnino, skupaj z obrestmi in stroški, izterjati od 
lastnika motornega vozila, za katerega ta ni sklenil zavaro- 
valne pogodbe po določilih tega zakona in od povzročitelja 
škodnega dogodka. Lastnik in povzročitelj škodnega 
dogodka odgovarjata Slovenskemu zavarovalnemu biroju ne- 
razdelno. 

42. člen 

Če neznano motorno vozilo po izplačilu odškodnine izsledijo 
in je lastnik ob škodnem dogodku imel sklenjeno zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti, ima Slovenski zavarovalni biro 
pravico od zavarovalnice, pri kateri je bila sklenjena zavaro- 
valna pogodba, izterjati izplačano odškodnino skupaj 
z obrestmi in stroški. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

43. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se za prekršek kaznuje 
zavarovalnica, če ne sklene pogodbe o zavarovanju v skladu 
z zavarovalnimi pogoji, ki jih je odobril minister za finance 
(drugi odstavek 5. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

44. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se za prekršek kaznuje 
zavarovalnica, če v 15-ih dneh, po sporočilu Slovenskega 
zavarovalnega biroja, ne nakaže prispevka v škodni sklad (35. 
člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

45. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se za prekršek kaznuje 
pravna oseba, če kot lastnik prevoznega sredstva ne sklene 
zavarovanja, ki je po tem zakonu obvezno in če tega zavarova- 
nja ne obnavlja (prvi odstavek 2. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se za prekršek kaznuje 
posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

46. člen 

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

47. člen 

Postopek o prekršku se uvede: 
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- na predlog Urada za zavarovalni nadzor za prekršek po 43. 
členu zakona; 

- na predlog Slovenskega zavarovalnega biroja za prekršek 
po 44. členu tega zakona; 

- na predlog organa za kontrolo prometa in zavarovalnice za 
prekrške po 45. členu in 46. členu tega zakona. 

zakona v 45-ih dneh po uveljavitvi zakona in jih v istem roM 
predložijo ministru za finance v odobritev. 

50. člen 

Določbe tega zakona o najnižjih zavarovalnih vsotah se zač- 
nejo uporabljati 90. dan po uveljavitvi zakona. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

48. člen 

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

51. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati ćlenl 

od 83. člena do 110. člena ter 7. in 8. točka prvega odstavM 
117. člena, 1., 2., 3. in 4. točka prvega odstavka 118. člena in*- 
točka 119. člena zakona o temeljih sistema premoženjske!)! 
in osebnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 17/90 in 82/90) 

49. člen 
52. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis'" 
Zavarovalnice uskladijo zavarovalne pogoje z določili tega Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 23. seji, dne 25. 7. 
1994, opravil drugo obravnavo predloga zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu in sprejel sklep, da predlog zakona za 
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. Na tej 
podlagi in na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika 
državnega zbora je vlada pripravila celovito besedilo predloga 
zakona s sprejetimi amandmaji in z obrazložitvijo sprememb 
v besedilu členov, ki so bili predloženi za drugo obravnavo. 

Besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo se razlikuje od 
besedila za drugo obravnavo v členih, h katerim so bili spre- 
jeti amandmaji, in sicer: 

2. člen: 
Na podlagi sprejetega amandmaja je v izrazu -državni organ, 
pristojen za registracijo« črtana beseda -državni«, s čimer je 
ohranjena točna opredelitev pristojnosti in izpuščeno kon- 
kretno poimenovanje organa, ki bo te pristojnosti imel. Kon- 
kretno poimenovanje organa v predlogu zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu ni potrebno in ni smiselno, saj bi 
spremembe pri opredelitvi organov in določitvi njihovih pri- 
stojnosti v nekaterih ostalih zakonih, ki so v postopkih spreje- 
manja in urejajo omenjena področja, vodile k spreminjanju 
zakona o obveznih zavarovanjih v prometu. 

3. člen: 
K navedenemu členu so bili sprejeti 3 amandmaji, ki so v člen 
vnesli naslednje spremembe: 
1. V prvem odstavku je pred izrazom -potrdilo o sklenjenem 
zavarovanju« dodano besedilo -zavarovalno polico ali 
drugo«, tako da je sedaj v 3. členu določeno, da mora imeti 
voznik, kadar uporablja prometno sredstvo v prometu, pri 
sebi zavarovalno polico ali drugo potrdilo o sklenjenem zava- 
rovanju. Takšno besedilo pomeni uskladitev določbe 3. člena 
zakona o obveznih zavarovanjih v prometu z določbo 901. 
člena zakona o obligacijskih razmerjih. 

2. V prvem odstavku so besede -državnega organa, pristoj- 
nega za kontrolo prometa« nadomeščene z besedami 
-uradne osebe s policijskimi pooblastili oziroma policista«, 
s čimer je dosežena skladnost s terminom Iz drugega in 
tretjega odstavka 25. člena predloga zakona o obveznih zava- 
rovanjih v prometu. 

3. V drugem odstavku se besedi -državni organ« nadomestita 
z besedami -uradna oseba iz prvega odstavka tega člena«, 

s čimer je ravno tako dosežena skladnost s terminom 11 

drugega in tretjega odstavka 25. člena predloga zakon' 
o obveznih zavarovanjih v prometu. 

4. člen: . 
Na podlagi sprejetega amandmaja je v izrazu -državni or9l<! 
za kontrolo prometa« črtana beseda -državni«. Amandma I" 
povezan z amandmajem k 2. členu. 

6. člen: 
Na podlagi sprejetega amandmaja je dodan tretji odstav 
s katerim je Vladi Republike Slovenije dana možnost omejil 
zavarovalnih premij v primeru, če bodo le-te ustvarjale nes0, 

razmerno visok dobiček, kar se bo ugotavljalo na osn°" 
predpisanih statističnih podatkov. 

9. člen: 
Dodana je nova 3. točka in nova 6. točka. Prej obstoji 
točke so ustrezno preštevilčne. 

16. člen: 
V prvem odstavku je za besedama -prometno dovoljeni<e' 
črtano besedilo -ki se izdaja na podlagi tehničnega pregib", 
v drugem odstavku pa so črtane besede -za čas trajal' 
registracije«. Spremembe so smiselne zaradi predvidel 
sprememb predpisov o varnosti cestnega prometa. 

19. člen In 31. člen: J 
S sprejetim amandmajem k 19. in 31. členu se zagotaw, 
realno vrednotenje odškodnin tudi v primerih velikih ško" 
kjer so postopki običajno dolgotrajni. 

23. člen: 
Na podlagi sprejetega amandmaja je dodan drugi stavek,' 
določa, da mora slovenska zavarovalnica v primeru, ko p" 
v tujini do škodnega dogodka, za katerega odgovarja 
oškodovan je državljan Republike Slovenije, predpisi drža'1, 
kjer je prišlo do škodnega dogodka, pa omejujejo obvezo0' 
zavarovalnice na nižji znesek, kot velja v Sloveniji, potf"1 

škodo do višine zneskov, ki so določeni kot najnižje zava«' 
valne vsote v 19. členu predloga zakona o obveznih zavarov" 
njih v prometu. 

47. člen: 
Na podlagi sprejetega amandmaja je v tretji alinei črta** 
beseda -državnega«. Amandma je povezan z amandma/6 

k 2. členu. 
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Amandmaji Vlade Republike Slovenije K 38. členu: 

K16. členu: 

V tretjem odstavku se za besedami »vozila oboroženih sil, ki 
^e" doda beseda »stalno«, na koncu stavka se črta pika in fl°da besede »za osebni in tovorni prevoz«. 

Obrazložitev: 
^ Postopno materializacijo se popolnjuje tudi vojaški vozni 
Park v skladu z organizacijsko mobilizacijskim razvojem. 
Vstopoma bo zato del vojaških vozil le občasno v uporabi 
'Vaie ipd.). Poleg tega je v vojaškem voznem parku vrsta vozil 
Jot so mobilne delavnice v oklepnomehaniziranih enotah, 
*°zila s sredstvi zvez, vozila za prevoz inžinirijskih sredstev, 
*°t so pontonski mostovi ipd. Ta vozila se le izjemoma pojav- 
ijo v cestnem prometu. Zato je potrebno to upoštevati tudi 

Pri urejanju obveznega zavarovanja za motorna vozila. Po 
P^dlagani dopolnitvi bodo obvezno zavarovana vsa vojaška 
°*ila, ki bodo v stalni uporabi, ostala vozila pa bodo zavaro- 
3na s pavšalno pogodbo. Takšno ureditev ima Ministrstvo za 
6rambo tudi za motorna vozila iz popisa. 

Za besedilom »nezavarovanega motornega vozila« se doda 
besedilo«, zračnega plovila«. 

Obrazložitev: S predlagano dopolnitvijo besedila navedenega 
člena je zagotovljena medsebojna skladnost zakonskih 
določb. Vsebina navedenega člena je namreč povezana s 34. 
členom, ki določa, da se pri Slovenskem zavarovalnem biroju 
ustanovi škodni sklad, ki se uporablja za plačilo škod, ki jih 
oškodovancem povzročijo vozniki nezavarovanih in neznanih 
motornih vozil in nezavarovanih zračnih plovil ter za plačilo 
zavarovalnin potnikom v javnem prometu zaradi posledic 
nesreče, če lastnik javnega prevoznega sredstva ni sklenil 
zavarovalne pogodbe. 

K 41. členu: 

Za besedilom »lastnika motornega vozila« se doda besedilo«, 
zračnega plovila ter lastnika javnega prevoznega sredstva«. 

Obrazložitev: 
Enaka kot obrazložitev amandmaja k 38. členu. 
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Predlog zakona o ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA ODPLAČILO 

KREDITOV ZA TRAJNA OBRATNA SREDSTVA IN KREDITOV ZA 

IZVEDBO NUJNIH INVESTICIJSKIH DEL SLOVENSKIH ŽELEZARN 

- EPA 743 - DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 102. na seji dne 22. sep- 
tembra 1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV 
ZA ODPLAČILO KREDITOV ZA TRAJNA OBRATNA SRED- 
STVA IN KREDITOV ZA IZVEDBO NUJNIH INVESTICIJSKIH 
DEL SLOVENSKIH ŽELEZARN, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 23. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 26/7-1994 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268- 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenij« 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejav- 
nosti, 

- dr. Ivo BANIČ, državni sekretar v Ministrstvu za gospo- 
darske dejavnosti. 

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna 
sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn 

1. člen 

Republika Slovenija bo od leta 1995 do leta 2002 v proračunu 
zagotavljala sredstva za odplačilo glavnic kreditov, ki jih Slo- 
venske železarne d.o.o. najamejo za nabavo trajnih obratnih 
sredstev in izvedbo nujnih investicijskih del, v skupnem zne- 
sku 4.855,943.125,00 SIT. 

Sredstva iz prvega odstavka lahko znašajo največ 1/8 skup- 
nega zneska letno. 

Sredstva iz 1. odstavka tega člana po plačilu predstavljajo 
terjatev Republike Slovenije do Slovenskih železarn d.o.o., ki 
jih ta lahko po sklepu Vlade Republike Slovenije spremeni 
v kapitalski delež države. 

2. člen 

Sredstva iz 1. odstavka 1. člena se namenijo za: 

- trajna obratna sredstva v znesku 2.626,985.625,00 SIT in 
sicer v; 

- investicije v znesku 2.228,957.500,00 SIT in sicer v: 

1.711,520.938,00 S|; ACRONI JESENICE 
METAL RAVNE 
JEKLO ŠTORE 

318,422.500,0^-,. 
199,014.063,00' 

ACRONI JESENICE 
METAL RAVNE 
FIPROM 
STROJI 
VALJI 
JEKLOLIVARNA 
NOŽI 
KONCERN 

517,436. 
597,042 
358,255 
159,211. 
119,408 
119,408 
39,802. 

716,450. 

563,00 SIT 
188,00 SIT 
313,00 SIT 
250,00 SIT 
438,00 SIT 
438,00 SIT 
813,00 SIT 
625,00 SIT 

V primeru bistveno spremenjenih tržnih pogojev poslov^!; 
posameznih družb v obdobju najemanja kreditov, višini 
namen porabe sredstev iz 1. in 2. alinee 1. odstavka tega£|e. 
na podlagi kriterijev Vlada Republike Slovenije lahko sP 
meni.I 

3. člen 

Razmerje med Republiko Slovenijo, Slovenskimi železarn^ 
in bankami, pri katerih bodo Slovenske železarne najele 
dite iz 1. odstavka 1. člena, se uredijo s posebno pogodb" 
vsak kredit. 

Pogodbe iz prejšnjega odstavka sklepa po predhodn^ 
soglasju Vlade Republike Slovenije minister pristojen za 9 
spodarstvo. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je dolžno MinisU5'1. 
za finance sproti posredovati izvode dokumentacije o sKleP. 
nju in izvajanju pogodb in pogodbe iz prvega odstavka,e9 

člena. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad"6 

listu. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 23. seji dne 26. 7. 1994 
ob prvi obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev 
za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za 
izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn v sklepih 
in stališčih naložil predlagatelju, da pri pripravi predloga 
zakona upošteva splošne in konkretne pripombe Sekretariata 
Državnega zbora Republike Slovenije za zakonodajo in 
pravne zadeve. 

12 

nI Poleg tega je bilo predlagatelju na podlagi sklepov in s'3 . 
Državnega zbora naloženo, da do druge obravnave P°. 
ustrezne poglede oziroma stališča na nekatera vsebifl> 
vprašanja, ki so bila izražena v razpravi ob zakonskem be 

dilu. 

Tako je predlagatelj v predlogu zakona za drugo obra^., 
smiselno upošteval pripombe k 1., 2. in 3. členu predli 
 '; 
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zakona, ki jih je podal Sekretariat za zakonodajo in pravne 
zadeve Državnega zbora. 

Splošnih pripomb prej navedenega delovnega telesa Držav- 
nega zbora, predlagatelj ni upošteval, iz razlogov, ki jih 
v nadaljevanju navajamo. 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je opozoril na 
načelno vprašanje skladnosti obravnavanega predloga 
zakona s siceršnjo veljavno sistemsko ureditvijo javnega 
financiranja. Sprejel je ugotovitev, da gre v primeru zagotav- 
ljan ja proračunskih sredstev za odplačilo kreditov za odstopa- 
nje, s katerim se posebej ureja posamezen primer, ki ni 
v skladu s pravno ureditvijo financiranja javne porabe, pri 
čemer se Sekretariat sklicuje na drugi odstavek 14. člena in 
'S. člena zakona o financiranju javne porabe. 
Predlagatelj meni, da Sekretariat omenjene določbe zmotno 
razlaga v smislu, da država z zakonom ne more prevzemati 
finančnih obveznosti za več kot eno leto, razen če gre za 1manciranje javnih potreb. Predlagatelj utemeljuje takšno 
interpretacijo za napačno vsaj iz naslednjih razlogov: 

Drugi odstavek 14. člena Zakona o financiranju javne 
Porabe (v nadaljevanju: zakon) predpisuje zgolj trajanje pro- 
računskega obdobja, ki je eno leto, ne prepoveduje pa državi 
Prevzemanja finančnih obveznosti, ki se izpolnjujejo v prihod- 
njih proračunskih obdobjih: takšno prepoved bi lahko dolo- 
čala sama ustava, poleg tega pa je prevzemanje obveznosti, ki 
dospejo v prihodnjih letih popolnoma običajen način delova- 
la države (najemanje kreditov, financiranje dolgoročnih pro- 
lektov,...); 

15. člen Zakon določa, da se lahko posamezne javne 
Potrebe, ki terjajo zagotavljanje finančnih sredstev za več kot 
eno leto, financirajo na poseben način: Zakon sicer nikjer ne 
opredeljuje pomena izraza »javne potrebe«, vendar pa lahko s sistemsko in logično razlago zakona pridemo edino do 
u9otovitve, da so s tem izrazom mišljeni vsi zakoniti javni 
'Zdatki, primeroma našteti v drugem odstavku 3. člena Zakona 
~ skrajno nelogična bi bila namreč razlaga, da je mogoče 
z zakonom za več let vnaprej zagotoviti zgolj sredstva za delo 
državnih organov, poleg tega pa lahko tudi pri tej določbi 
Ponovimo ugotovitev o hierarhiji pravnih aktov iz prejšnje 
alinee. 
predmet urejanja Zakona je način zagotavljanja sredstev za 
'Zdatke države in lokalnih skupnosti, ki temeljijo na ustreznih 
Pravnih aktih (zakon oz. odlok), predlagani zakon bo samo 
®oen od pravnih temeljev za državne izdatke, ki bodo za vsako 
'eto posebej predvideni še v proračunu Republike Slovenije, 
vcitno je, da zakon o zagotavljanju sredstev za izplačilo 
Kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo 
nujnih investicijskih del Slovenskih železarn ne bo z ničimer 
Posegal na področje, ki ga ureja Zakon, temveč se bo z njim 
dopolnjeval, tako kot vsi ostali zakoni, ki predstavljajo pod- a9o za javno porabo. 

Zat° Vlada Republike Slovenije meni, da ni nikakršne 
Potrebe, da bi iz razlogov, ki jih navaja Sekretariat za zakono- 
dajo in pravne zadeve Državnega zbora spreminjali oz. dopol- 
nievali Zakon o financiranju javne porabe. 

^dlagatelj je v celoti upošteval pripombe Sekretariata za 
akonodajo in pravne zadeve, ki se nanašajo na 1. in 2. člen, 

^ ' So vsi zneski, navedeni v teh dveh členih izraženi v skladu 
'ftonom o denarni enoti in zakonom o uporabi denarne 

I °'e in sicer v domači valuti - tolarjih. Zato so vsi zneski v 1. 
f členu zakonskega predloga izraženi samo v tolarjih in ne 
* v dem. 

^ . 
ia '°ti je predlagatelj upošteval tudi pripombo Sekretariata 
l~ zakonodajo in pravne zadeve k 3. členu (drugi odstavek), 
Jer je naziv »ministra« redakcijsko popravljen, tako, da se 
ien°nu uP°rablja običajna terminologija »minister, pristo- za gospodarske dejavnosti«. 

^ tretjem odstavku 3. člena je besedilo precizirano. Iz njega je 

jasno razvidno, da /e Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
dolžno Ministrstvu za finance sproti posredovati tudi izvode 
pogodb (poleg izvodov dokumentacije o sklepanju in izvaja- 
nju pogodb). 

Predlagatelj je upošteval sklep pod točko 5, in sicer je 
v zakonu jasno opredelil, katere družbe bodo lahko najele 
kredite v višini 2.626.985,625,00 SIT za trajna obratna sred- 
stva. 

Poleg razdelilnika navedenih sredstev, je predlagatelj predvi- 
del tudi uporabo teh sredstev v primeru bistveno spreminjajo- 
čih gospodarskih pogojev, kjer se bo izkazala potreba po 
drugačni uporabi kreditov za nabavo trajnih obratnih sredstev 
in kreditov za investicije. Za take primere je predlagatelj 
v posebnem odstavku 3. člena predvidel možnost, da je za 
odločanje o prerazporeditvi sredstev za trajna obratna sred- 
stva in investicije pooblaščena Vlada Republike Slovenije, ki 
o tem odloča na podlagi ustreznih kriterijev, ki jih bo sprejela 
s podzakonskim aktom. 

V smislu 6. sklepa Državnega zbora je predlagatelj proučil in 
opredelil temeljne smernice načrta postopnega umika države 
iz podjetja Slovenskih železarn, in sicer: 

Slovenske železarne se bodo do konca leta 1994 preobliko- 
vale v delniško družbo. Nato se bodo Slovenske železarne kot 
delniška družba privatizirale s prodajo delnic na borzi kapi- 
tala. Predhodno je pri tem potrebno upoštevati vrstni red, in 
sicer: podržavljanje, sanacija, privatizacija. Predlagatelj oce- 
njuje, da bodo po postopku opravljene sanacije Slovenskih 
železarn, le-te pričele poslovati z dobičkom, po pretočeni dobi 
enega leta pa bi pričel postopek umika države iz Slovenskih 
železarn. Vlada Republike Slovenije je že v skladu s sklepom 
44. seje z dne 23. 9. 1993 pooblaščena za prodajo podjetij ali 
delov podjetij Slovenskih železarn, ki so v brezizhodnem 
položaju, po minimalni ceni, fizičnim in pravnim osebam, ki 
imajo program, znanje in sposobnost za ohranitev pretežnega 
dela delovnih mest. 

Prav tako je Vlada Republike Slovenije pooblastila Ministrstvo 
za gospodarske dejavnosti, da daje soglasje za prodajo 
C podjetij Slovenskih železarn (sklep 88. seje Vlade Republike 
Slovenije z dne 2. junija 1994). 

Kupnina, pridobljena na podlagi prodaje posameznih podjetij 
Slovenskih železarn bo namenjena za sanacijo ostalih družb, 
po opravljeni celotni sanaciji, pa bi se kupnina zbirala 
v posebnem skladu za namene sanacije slovenskega gospo- 
darstva. 

V zvezi s sklepom Državnega zbora pod točko 7., ki nalaga 
Vladi Republike Slovenije, da se opredeli do ustreznosti višine 
sredstev, namenjenih za investicije in za zagotavljanje obrat- 
nih sredstev, predlagatelj opozarja, da predvidena višina sred- 
stev izhaja iz študije PHARE. O ustreznosti višine sredstev, 
namenjenih za investicije, se je predlagatelj opredelil že 
v mesecu decembru leta 1993. Predlagatelj pripominja, da 
predvidena višina teh sredstev v znesku 2.228.957.500,00 SIT 
predstavlja samo sredstva, ki so namenjena za investicije 
v Slovenske železarne le v letu 1994. 

Iz končnega poročila v okviru projekta PHARE tehnološke in 
tržne sanacije Slovenskih železarn (marec 1994) izhaja 
namreč ugotovitev, da je do leta 2000 potrebno za vsako od 
treh jeklarskih družb Slovenskih železarn v naslednjih letih 
investirati znatno več, in sicer: 

- Za ACRONI Jesenice študija predvideva v obdobju 
1994-2000 leta potrebna investicijska sredstva v višini 152 
mio DEM ob predpostavki, da bo ACRONI Jesenice posloval 
pozitivno od leta 1995 naprej in sam v celoti pokrival tudi 
odplačila investicij. 

- Za Jeklo Štore študija predvideva za najnujnejše investicije 
za zmanjševanje stroškov v višini 12,5 mio DEM, ki bi morale 
biti končane že leta 1994. Glede na izgubo Jekla Štore, ki se 
kaže konec leta 1993 v višini cca 50 mio DEM. brez dokonča- 
nja le-te Jeklo Štore ne more več izvajati svoje dejavnosti. 
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- Za Metal Ravne študija predvideva v obdobju 1994-2000 
potrebne investicije v višini 22,4 mio DEM, s predvidenim 
pozitivnim poslovanjem od leta T995 dalje. 

Poleg navedenega Metal Ravne potrebuje posojila za obratna 
sredstva, odplačila dolgov in investicij med 15 in 30 mio DEM 
v letu 1994 in isti znesek posojil za leto 1995. 

Predlagatelj meni, da je odgovornost za uspeh sanacije Slo- 
venskih železarn na upravnem odboru in vodstvu Slovenskih 
železarn ob predpostavki doslednega izvajanja vseh doseda- 
njih sklepov Vlade Republike Slovenije, o čemer bo med 
predlagateljem in vodstvom Slovenskih železarn sklenjena 
tudi posebna pogodba, kjer bodo konkretno opredeljeni 
odnosi med Vlado Republike Slovenije kot lastnikom Sloven- 
skih železarn in vodstvom koncema Slovenskih železarn, kjer 
bo konkretno opredeljena tudi odgovornost za sanacijo Slo- 
venskih železarn. 

Vlada Republike Slovenije zagotavlja, da je sedanje vodstvo 
Slovenskih železarn vključno z organom upravljanja (Upravni 
odbor) zadostno jamstvo za gospodarski uspeh, ki je edino 
opravičilo za sprejem zakona o zagotavljanju sredstev za 
odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za 
izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn. Dokaz 
temu je Poročilo o poslovanju Slovenskih železarn v prvem 
polletju leta 1994, iz katerega so že razvidni ugodnejši 
poslovni rezultati (zmanjševanje izgub) v primerjavi s poslov- 
nimi rezultati v letu 1993. 

Predlagatelj v zvezi s sklepom Državnega zbora pod točko 
8 pripravlja poročilo, ki obravnava potek sanacije sloven- 
skega gospodarstva. Poročilo bo med drugimi predlogi za 
sanacijo slovenskega gospodarstva zajemalo tudi predloge za 
reševanje starih zapadlih obveznosti, ki se ne rešujejo na 
osnovi sprejetih zakonov preko agencije za sanacijo bank in 
hranilnic ter Sklada Republike Slovenije za razvoj. 

Pri pripravi gospodarske strategije bo Vlada Republike Slove- 
nije upoštevala reševanje problemov železarn in jih uvrstila 
v konteks nove gospodarske strategije (točka 9. sklepov). 

V skladu s točko 10. sklepov in stališč Državnega zbora je 
Vlada pripravila informacijo o dosedanji in planirani porabi 
energije v Slovenskih železarnah s poudarkom na primerjavi 
z ustvarjenim bruto proizvodom. Informacija je podana v pri- 
logi 1. 

Predlagatelj ocenjuje, da je pri pripravi predloga zakona 
o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna 

obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih 
del Slovenskih železarn za drugo obravnavo v Državnem 
zboru Republike Slovenije v največji možni meri upoštevsl 
sklepe in stališča, ki jih je Državni zbor Republike Slovenije 
sprejel v prvi obravnavi zakona. 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PREDLOGA ZAKONA 
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA ODPLAČILO KREDITO* 
ZA TRAJNA OBRATNA SREDSTVA IN KREDITOV ZA 
IZVEDBO NUJNIH INVESTICIJSKIH DEL SLOVENSKIH 
ŽELEZARN v primerjavi s prvo obravnavo: 

V 1. in 2. členu zakona so vsi zneski, proračunskih obveznost^ 
ki bodo trajale od leta 1995 do 2002 izraženi samo v doma'1 

valuti - v tolarjih brez vnaprejšnje valorizacije. Vsi znesk' 
navedeni v DEM so črtani. 

V 2. odstavku 2. člena je opredeljen razdelilnik za posamezne 
družbe za katere bodo Slovenske železarne najele kredite za 

trajna obratna sredstva v znesku 2.626,985.625,00 SIT in sicef 

ACRONI JESENICE 
METAL RAVNE 
FIPROM 
STROJI 
VALJI 
JEKLOLIVARNA 
NOŽI 
KONCERN 

517,436 
597,042. 
358,225 
159,211 
119,408 
119,408 
39,802 

716,450 

.563,00 S J 

.188,00 Sj 

.313,00 SIJ 

.250,00 S J 

.438,00 SJ 

.438,00 S J 

.813,00 sn 

.625,00 SI* 

Dodan je novi 3. odstavek 2. členaa, ki določa, da Vlad3 

Republike Slovenije na podlagi sprejetih kriterijev lahko sp'e' 
meni v skladu s tržnimi pogoji gospodarjenja za posameznj 
družbo Slovenskih železarn namen in višino porabe sredst^ 
za trajna obratna sredstva in investicije v primeru bistven® 
spremenjenih tržnih pogojev gospodarjenja od pogojev, K 
veljajo v času sprejema zakona. 

V členu 3 je redakcijsko spremejen 2. odstavek in sicer le 

namesto naziva »ministra za gospodarske dejavnosti« uP0' 
rabljena običajna terminologija »minister pristojen za gosp0' 
darstvo«. 

Precizirano je besedilo 3.odstavka 3. člena,kjer zakondolo'^ 
da je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti dolžno Ministr_ 
stvu za finance sproti posredovati izvode pogodb iz prve9a 

odstavka 3. člena. 

PRILOGA 

Informacija o dosedanji in planirani porabi energije v Slovenskih železarnah s poudarkom na primerjal 
z ustvarjenim bruto produktom (10. točka stališč in sklepov Državnega zbora Republike Slovenije, z dne 
20. 7. 1994) 

Električna energija: 

Slovenske železarne so v letu 1993 porabile 420 GWh elek- 
trične energije, kar predstavlja 4,2% slovenske porabe; pri 
tem |e upoštevati, da se cca 60% vse energije porabi v elektro- 
obločnih pečeh in da te izključno obratujejo le v času izven 
koničnih obremenitev elektroenergetskega sistema Slovenije 
(elektropeči obratujejo ponoči, ob sobotah in nedeljah). 
Zaradi takega načina odvzema električne energije Slovenske 
železarne angažirajo le cca 2% slovenske konične moči; isto- 
časno predstavlja moč porabe Slovenskih železarn tudi 
rezervno zmogljivost, ki jo elektrogospodarstvo Slovenije 
izkorišča v primeru težav z oskrbo ostalih porabnikov. 
V bodoče se predvideva rahel porast porabe električne ener- 
gije (550 GWh) kot posledice predvidenega porasta proizvod- 

nje jekla in spremembe kvalitetnega asortimenta. Gibali 
porabe električne energije od leta 1960 in primerjavo porab® 
med slovenskimi železarnami in Slovenijo kažeta sliki 1 in 

Bruto vrednost proizvodnje v Slovenskih železarnah v le^ 
1993 je bila 33,2 milijarde SIT, bruto vrednost proizvodni 
v predelovalni dejavnosti Slovenije (kjer je zajeta tudi metal'J, 
gija) pa 1218,6 milijarde SIT (statistična inf. št. 180/19* 
Zavoda za statistiko). Delež Slovenskih železarn je bil 2J'° 
kar je več kot je naš delež pri slovenski konični moči. 

Zemeljski plin: 
Slovenske železarne so od leta 1979 postopoma prešle 
uporabe mazuta in generatorskega plina na kurjenje vs® 
ogrevalnih peči in lastnih energetskih toplarn na kurjeni 
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z zemeljskim plinom, kar je zagotavljalo zanesljivejše dosega- 
le kvalitete proizvodnje, istočasno pa je omogočilo rešitev 
dotedaj velikih ekoloških obremenitev železarskih okolij 
zaradi onesnaževanja z žveplovim dioksidom. Skupna poraba 
zemeljskega plina se je v letu 1993 ustalila pri 110 Mio Sm3 in 
znaša 16% vse porabe zemeljskega plina v Sloveniji. V teh 

količinah zemeljskega plina so vključene tudi porabe za ogre- 
vanje naselij, ki se oskrbujejo z daljinsko toploto iz kotlarn na 
Jesenicah, Ravnah in v Štorah. Tudi pri zemeljskem plinu se 
predvideva rahel porast porabe (135 Mio Sm3), ki je posledica 
sprememb obsega proizvodnje; gibanje porabe zemeljskega 
plina za preteklih 14 let podaja priložena slika 3. 

slika 1 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

0 POGOJIH, POD KATERIMI SE KMETOM ZMANJŠANI ALI ODPISANI 

prispevki štejejo za plačane - epa 523 - druga obravnava 

ZMANJŠANI ALI ODPISANI PRISPEVKI ŠTEJEJO ZA PLA- 
ČANE, 

ki ga pošiljava na podlagi tretjega odstavka 174. člena 
poslovnika. 

Hkrati Vam v skladu s 176. členom poslovnika sporočava, 
da bova pri delu delovnih teles in državnega zbora Repu- 
blike Slovenije v imenu poslanske sodelovala: 

Tone PERŠAK l.r. 
Danica SIMŠIČ, l.r. 

Poslanca Tone Peršak in Danica Simšič 
Poslanska skupina 
DS Slovenije 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št. 18/92) ter prvega odstavka 174. in 188. člena poslovnika 
Državnega zbora RS (Uradni list RS, št. 40/93) poslanca 
Poslanske skupine DS Slovenije vlagava za drugo obrav- 
navo 

~ PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O POGOJIH, POD KATERIMI SE KMETOM 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se 
j^ietom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane  

1 SpLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

J'zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali 
opisani prispevki štejejo za plačane (Uradni list RS, št. 48/ 
J. se naslov zakona spremeni tako, da se glasi: 

km °n 0 P°9°i'h' Pod katerimi se kmetijskim podjetjem, /J^tijskim ustanovam in kmetom zmanjšani ali odpisani pri- p®vki štejejo za plačane.« 

2. člen 
B 
Ta>ed''° 1- č|ena se v celoti spremeni tako, da se glasi: 
p *.akon določa merila in pogoje, pod katerimi se kmetijskim 
petjem. kmetijskim ustanovam ter kmetom in članom nji- 
q 9ospodarstev, ki so zavarovani na podlagi predpisov 
(jg^^ojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljnjem 

®dilu: zavarovanci), lahko zmanjšajo ali odpišejo prispevki 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

$aiyPevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zmanj- 1 ali odpisani po tem zakonu, se štejejo za plačane. 

^vain'Sane ali odP'sane prispevke Zavodu za pokojninsko in sko zavarovanje poravna Republika Slovenija iz držav- »a Proračuna. 

3. člen 

,v
ru9' odstavek 5. člena se spremeni tako, da se črta besedilo: 
Mesecu, v katerem je prišlo do elementarne nesreče.« 

" . 

4. člen 

V prvem odstavku 7. člena se besedilo »ki ga Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: 
Zavod) določi«, nadomesti z besedami »ki velja pri pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju.« 

5. člen 

V prvem odstavku 9. člena se besedilo spremeni tako, da se 
glasi: V primeru elementarnih nesreč zavarovanec vloži zah- 
tevo za odpis ali zmanjšanje prispevkov po tem zakonu pri 
pristojni izpostavi Republiške uprave za javne prihodke. 

Besedilo drugega odstavka 9. člena se črta. 

6. člen 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
O zmanjšanju oziroma odpisu prispevkov po tem zakonu 
odloča izpostava Republiške uprave za javne prihodke na 
podlagi podatkov o ocenjeni škodi. 

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

7. člen 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje mora 
v mesecu dni po uveljavitvi in izvedbi določb tega zakona 
proučiti možnosti in sprožiti postopek za znižanje prispevne 
stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

8. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji zbora, dne 31. 
5. 1994 v prvi obravnavi obravnaval predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o pogojih, pod katerimi se 
kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane in 
sprejel predlog zakona kot ustrezen, hkrati pa je sprejel 
sklepe in stališča, ki naj se upoštevajo pri pripravi besedila 
predloga za drugo obravnavo. 

V skladu z navedenim je besedilo predlaganega zakona za 
drugo obravnavo spremenjeno oziroma dopolnjeno tudi 
z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in 
v skladu s tem tudi s predlogi Vlade RS (Ministrstva za finance 
in s stališči Odbora za finance in kreditno monetarno poli- 
tiko). 

V, Srisdu s P°vedanim s° bili upoštevani naslednji sklepi in 

1. člen. V skladu s stališči Vlade RS smo spremenili naslov 
m vnesli nov 1. člen. Sprememba v naslovu zakona se nanaša 
na upravičence, katerim se zmanjšani aH odpisani prispevki 
štejejo za plačane. To so po mnenju Vlade RS, ki je obravna- 
vala informacije o končni oceni škode po suši v letu 1993 
poleg kmetov tudi kmetijska podjetja in kmetijske ustanove. 
Ta sprememba se upošteva tudi v spremembi prvega 
odstavka 1. člena predloga zakona. 

- 2. člen: (člen je preštevilčen, prej 1. člen) 
Upoštevajoč mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve se drugi odstavek 1. člena ne črta, upoštevajoč mne- 
nje Vlade RS in v skladu s tem Ministrstva za finance, pa se 
doda nov odstavek (tretji), po katerem se zmanjšani ali odpi- 

sani prispevki štejejo za plačane, če je zagotovljeno nadome- 
stilo za izpad dohodka. 

- 3. člen: v spremembi je upoštevano mnenje Vlade RS in 
v skladu s tem tudi Ministrstva za finance. Ker je opredelita 
nastanka naravne nesreče v določenih primerih otežkočeni, 
se navedeno besedilo S. člena črta. 

- 4. člen: (člen je preštevilčen, prej 2. člen) 

- 5. člen: (člen je preštevilčen, prej 3. člen) 
V spremembi je upoštevano mnenje Sekretariata za zakono- 
dajo in pravne zadeve. Zaradi prejšnje neusklajenosti besedili 
prvega in drugega odstavka 9. člena je v prvem odstavku 
določeno, da se zahtevki za odpis ali zmanjšanje v vsakem 
primeru vlagajo pri pristojni izpostavi Republiške uprave ie 
javne prihodke, ne glede na to, ali gre za prizadetost ožjege 
območja ali za območje več občin. 
Drugi odstavek 9. člena postane tako nepotreben in se črta. 

- 6. člen: (člen je preštevilčen, prej 4. člen) 
V spremembi je upoštevano mnenje Vlade RS in v sklad" 
s tem tudi Ministrstva za finance, po katerem se 10. člen ne 
črta, temveč se spremeni tako, da na novo določi pristojnost 
za odpis oziroma zmanjšanje prispevkov, saj je po navedenem 
mnenju racionalnejše, da o tem davčni organ odloča 
podlagi podatkov, ki jih ugotovi cenilna komisija. 

- 7. člen: Po mnenju Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je zaradi deleža sredstev, za katerega bo pokojninski 
sklad razbremenjen na podlagi tega zakona, predvidene 
obveznost Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
da po uveljavitvi in izvedbi določb tega zakona, zniža P"' 
spevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

0 VOJAŠKI DOLŽNOSTI - EPA 799 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 102. seji dne 22 septembra 
1994 določila besedilo: 

~ PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O VOJAŠKI DOLŽNOSTI, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovneije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kol njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali; 

- Jelko KACIN, minister za obrambo, 
- Boris ŽNIDARIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
- Miran BOGATAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za obrambo. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti 

uvod 

[ ocena stanja na področju, ki ga je treba 
cediti Z ZAKONOM 

1°iaSko dolžnost ureja zakon o vojaški dolžnosti (Ur. I. RS št. 
let 'e k" sPreiet neposredno pred osamosvojitvijo 1991 ta- V njem se celovito ureja vsa vprašanja vojaške dolžnosti 
, skladu s takratno ustavno ureditvijo (XCVI amandma 

ustavi Republike Slovenije, ustavni zakon za izvedbo ustav- 
n amandmajev XCVI in XCVII k ustavi Republike Slovenije 

g® Področju ljudske obrambe, Ur. I. RS št. 35/90, 10/91 in 20/ 

^akonske rešitve upoštevajo takratno dejstvo, ko je bila repu- 
'ka Slovenija še del bivše Jugoslavije in se je vojaška dolž- 
°st uresničevala tudi v rezervnem sestavu JLA, oziroma 
"Puščalo izjemoma služenje vojaškega roka (šole za 
zervne častnike, določene vojaške evidenčne dolžnosti) 

'Udi v jla. 

S«ka evidenca in nabor sta v zakonu urejena tako, da 
strezata potrebam obrambnega sistema tudi v bodoče. Slu- 

vojaškega roka je predvideno v Teritorialni obrambi 
omenjenimi izjemami. Za vojaški rok se šteje tudi usposab- ljanje y določenih enotah organov za notranje zadeve za 
Povijanje nalog v rezervni sestavi teh organov. Rešitve 

J napotitve na služenje vojaškega roka se dokaj prožne in 
dno!Vu omogočajo služenje vojaškega roka v obdobju od 19. 27 leta starosti. 

^akon dovoljuje uveljavljanje ugovora vesti vojaški dolžnosti 
abornikom oziroma tedaj, ko so naborniki klicani na nabor. 

r°iaki med služenjem vojaškega roka oziroma pripadniki 
eZervne sestave te pravice ne morejo uveljaviti. 

^'ede na pooblastilo Predsedstva Republike Slovenije po 
J*reišnji ustavi, zakon določa da lahko ob neposredni vojni 
Varnosti ali v vojni Predsedstvo odredi predčasen vpoklic a služenje vojaškega roka, predčasen odpust s služenja 

.°iaškega roka do trideset dni, pridržanje obveznikov po 
'eku vojaškega roka na vojaških vajah in podobno. 

Določbe, ki urejajo prekinitev vojaškega roka, izvrševanje 
°Jaške dolžnosti v rezervni sestavi ter potovanje vojaških 
Pveznikov v tujino so dokaj liberalne in v praksi ne povzro- calo težav. 

j^akon je v posameznih določbah neusklajen z novo ustavo 
. ePublike Slovenije in ga je treba uskladiti z ustavnimi določ- 
ali ter sistemskimi rešitvami na obrambnem področju po 
sarnosvojitvi Republike Slovenije. 

II. RAZLOGI, KI NAREKUJEJO SPREJEM ZAKONA 

Temeljni razlogi za spremembe in dopolnitve zakona o vojaški 
dolžnosti so: 

- zakonske določbe je treba uskladiti z ustavno ureditvijo; 
- odpraviti ali spremeniti je treba rešitve, ki ne temeljijo na 
dejstvu, da je Republika Slovenija samostojna država; 
- spremeniti se mora rešitve, ki se v minulem obdobju niso 
potrdile v praksi; 
- urediti in razmejiti je treba pristojnosti državnih organov 
pri izvrševanju vojaške dolžnosti po vzoru na države parla- 
mentarne demokracije; 
- urediti je treba pristojnost pri upravljanju upravnih zadev 
v zvezi z vojaško dolžnostjo, da po spremembah v komunal- 
nem sistemu ne bo prišlo do motenj. 

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilj zakona je celovita sistemska ureditev vojaške 
dolžnosti v skladu z uspostavljanjem obrambnega sistema 
Republike Slovenije. 
Načela na katerih temelji zakon so: 

- vojaška dolžnost je temeljna dolžnost na obrambnem 
področju, ki je zaradi njenega vpliva na življenje in delo 
posameznika, ni mogoče prepogosto spreminjati; 
- vojaška dolžnost je splošna pri čemer je treba državljanom, 
ki niso pripravljeni sodelovati pri opravljanju vojaških obvez- 
nosti. omogočiti v skladu z ustavo, da sodelujejo pri obrambi 
države na drug način; 
- izvrševanje vojaške dolžnosti ne sme posegati in povzro- 
čati motenj v šolskem sistemu niti povzročati negativnih 
posledic pri popolnjevanju vojaških enot; 
- pri izvrševanju vojaške dolžnosti je potrebno v kar največji 
meri upoštevati objektivne okoliščine, ki nastajajo na strani 
vojaških obveznikov (odlaganje, prekinitev vojaškega roka, 
vojaško usposabljanje v rezervni sestavi); 
- izvrševanje vojaške dolžnosti mora omogočiti ustrezno 
popolnitev vojnega sestava vojske pa tudi strateško rezervo 
kadrovskih zmogljivosti v vojnem stanju. 

IV. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 

Uveljavitev zakona ne bo zahtevala bistveno večjih dodatnih 
finančnih sredstev. Dodatna sredstva bodo potrebna pri izvr- 
ševanju določb zakona, ki širijo pravico do ugovora vesti 
vojaški dolžnosti. Zmanjšale pa se bodo pri izvrševanju 
naborne obveznosti zaradi združevanja sistematskih in nabor- 
nih zdravstvenih pregledov. Omogočeno bo tudi racional- 
nejše organiziranje upravnih zadev na tem področju, ker bo 
po prehodu obrambnih zadev v pristojnost države postopoma 
odpravljena različna organiziranost in popolnjenost v doseda- 
njih upravnih organih, pristojnih za obrambne zadeve. 
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BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V drugem odstavku 4. člena zakona o vojaški dolžnosti (Ur. I. 
RS št. 18/91) se za besedami »ko opravi civilno službo« doda 
besede: 
»oziroma opravi obvezno usposabljanje za zaščito in reše- 
vanje«. 

Črta se 6. člen 

2. člen 

3. člen 

Spremeni se 8. člen tako, da se glasi: 

»V vojaški evidenci se o vojaškem obvezniku vodijo osebni 
podatki določeni z zakonom ter podatki o naboru, služenju 
vojaškega roka, služenju v rezervni sestavi, vojaškostrokov- 
nem usposabljanju, napredovanju in poviševanju oziroma 
odvzemu čina, priznanjih in odlikovanjih, dolžnosti v vojski ter 
bivanju v tujini nad tri mesece. 

Podatke iz vojaške evidence poleg ministrstva hranijo in upo- 
rabljajo vojaška poveljstva in enote za vojaške obveznike, ki 
so pri njih v vojaški službi ali imajo pri njih vojni razpored ter 
podjetja, zavodi in druge organizacije za državljane, ki pri njih 
opravljajo nadomestno civilno službo oziroma se usposab- 
ljajo za zaščito in reševanje v skladu s tem zakonom. 

Ministrstvo za notranje zadeve hrani in uporablja podatke za 
vojaške obveznike, ki se usposabljajo oziroma so razporejeni 
v rezervno sestavo policije. 

Podatki iz vojaške evidence se uničijo po poteku 10 let, ko 
državljanu preneha vojaška dolžnost.«. 

4. člen 

V prvem odstavku 10. člena se črta na koncu besedila pika in 
doda besede:« ali obveznega usposabljanja za zaščito in 
reševanje.«. 

5. člen 

V 11. členu se črta četrti odstavek. 

6. člen 

V 15. členu se črtata tretji in četrti odstavek. 

7. člen 

Spremeni se drugi odstavek 16. člena tako, da se glasi: 
»Na naboru naborna komisija izbere tudi nabornike, ki se 
bodo usposabljali za opravljanje nalog v rezervni sestavi poli- 
cije v skladu z zakonom «. 

8. člen 

V 19. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi: 
»Med trajanjem naborne dolžnosti se izberejo tudi kandidati 
za šolo častnikov vojnih enot na podlagi njihovega soglasja. 
Nabornike iz prejšnjega odstavka izbere komisija, ki jo ime- 
nuje ministrstvo za obrambo.« 

9. člen 

V 23. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi: 
»Vojaški rok se služi v vojaških enotah praviloma tako, da 
vojaki temeljno usposabljanje opravijo v učnih centrih, drugi 
del usposabljanja pa v bojnih enotah. Temeljno usposabljanje 
za določene vojaške evidenčne dolžnosti se lahko izvaja tudi 
izven učnih vojaških centrov. 

Programe usposabljanja iz prejšnjega odstavka predpisuje 
minister za obrambo.« 

10. člen 

Črta se 24. člen 

11. člen 

V prvem odstavku 25. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Naborniki, ki imajo ustrezno šolsko izobrazbo in izpolnjujejo 
druge pogoje, lahko služijo vojaški rok v šoli za častnike 
vojnih enot. Njihove posebne pravice se določajo s predpisi 
o vojaški službi.« 

V drugem odstavku se besede »gojence šol za rezervne čast- 
nike« nadomestijo z besedami »šolo za častnike vojnih enot« 

12. člen 

V 26. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi: 
»Šteje se, da je vojaški rok opravil vojaški obveznik: 
1. ki je končal šolo za notranje zadeve, ki traja najmanj dve 
leti; 
2. ki je končal študij obramboslovja in opravil predpisano 
stažiranje v vojaških enotah, najkasneje do konca septembra 
koledarskega leta, v katerem dopolni 27. leto starosti; 
3. ki je končal usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni 
sestavi policije v skladu z zakonom in v dolžini, ki ni krajša od 
vojaškega roka določenega s tem zakonom.« 

13. člen 

V 30. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je služenja vojaškega roka 
oproščen tudi državljan Republike Slovenije, ki ima tudi 
državljanstvo druge države in ima v drugi državi tudi stalno 
prebivališče.«. 

14. člen 

V 38. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: 
»Ugovor vesti vojaški dolžnosti pod pogoji iz prvega in prejš- 
njega odstavka lahko uveljavlja tudi vojaški obveznik med 
služenjem ali po služenju vojaškega roka v skladu s ten) 
zakonom. Državljan, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški 
dolžnosti po odsluženem vojaškem roku, je dolžan opraviti 
tridesetdnevno usposabljanje za opravljanje nalog zaščite in 
reševanja.«. 

15. člen 

V 42. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi: 
»Nabornik, ki želi uveljavljati ugovor vesti vojaški dolžnosti 

zaradi razlogov, določenih s tem zakonom, ob pozivu pristoj- 
nega organa na nabor ali obveznosti v zvezi z naborom, vloži 
prošnjo, najkasneje v petnajstih dneh po prejemu poziva, p<\ 
upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve, ki ga vodi 
v vojaški evidenci. 

Vojak, ki služi vojaški rok, lahko vloži prošnjo za priznanje 
ugovora vesti vojaški dolžnosti pri pristojni upravi za 
obrambo. Vojaški obveznik, ki je že odslužil vojaški rok, Pa 

prošnjo vloži pri upravnem organu, pristojnem za obrambne 
zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci. 

V prošnji iz prvega in prejšnjega odstavka mora vojaški obvez- 
nik navesti razloge, zaradi katerih prosi za priznanje pravice 
ugovora vesti. V času obravnave prošnje za priznanje pravice 
ugovora vesti vse obveznosti nabornika v zvezi z vojaško 
dolžnostjo mirujejo. Obravnava prošnje, ki jo vloži vojaški 
obveznik med služenjem ali po odsluženem vojaškem roku, 
ne vpliva na izvrševanje obveznosti v zvezi z vojaško dolž- 
nostjo«. 

16. člen 

V tretjem odstavku 43. člena se beseda »nabornika« zamenja 
z besedama »vojaškega obveznika«. 
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^četrtem odstavku se spremeni besedilo tako da se glasi: 

"Komisija mora o prošnji odločiti v šestih mesecih od dneva, 

vioy k'.la vložena. Zoper odločitev komisije lahko prosilec 
komjs^r't0*k0 v dneh, °d dneva, ko je prejel odločitev 

^°da se nov peti odstavek, ki se glasi: 

kNn?VOra ves,i vojaški dolžnosti ni mogoče priznati tistemu, 
van doYolienie za nošenje ali posest orožja, ki je bil kazno- 
ien zaradi nelegalne posesti orožja ali kaznivo dejanje stor- 
no"}2 ?asi|iem. oziroma tistemu, ki opravlja pridobitno dejav- 

ni. ki je povezana z orožjem.«. 

17. člen 

J;-*, odstavkom 45. člena se vstavi nov, drugi odstavek, ki 

VQi'*,av|)an. ki mu je priznan ugovor vesti med služenjem 
se ori roka in se 'e °dloCil za nadomestno civilno službo, 
odst LS,i s služenia vojaškega roka in v skladu s prejšnjim 
"oia«t- naPoti na civilno službo za toliko časa, da skupno 
on« , rok in civilna služba ne presegata časa iz prvega stavka 22. člena tega zakona.«. 

^ru9i odstavek postane tretji in tretji, četrti odstavek. 

18. člen 

taiirv®rn 'n drugem odstavku 47. člena se spremeni besedilo aK°. da se glasi: 

obveaV''an' ki °Pravi civilno službo oziroma tridesetdnevno 
naist*rt° usP°sabljanje za zaščito in reševanje, se mora v pet- 
2n|a' .. P° izteku civilne službe oziroma usposabljanja 
'ade uPravnem organu, pristojnem za obrambne vpije, ki ga vodi v vojaški evidenci, ki mu v vojaško knjižico 
sabif' da i6 opravil civilno službo oziroma predpisano uspo- 'lanje in ga izbriše iz vojaške evidence. 
Dri 
0đskVl'ana' ki mu 'e Priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po 
P'istn nem v°iaškem roku, pošlje pristojni upravni organ, nie ? za obrambne zadeve, na tridesetdnevno usposablja- 

j cij0 , aSCi,° in reševanje v ustrezno izobraževalno organiza- 
0(||a'er 9a nato izbriše iz vojaške evidence. Za napotitev, 
iito 9.anie, pravice in obveznosti med usposabljanjem za zaš- 
*ako 'n re®evanje se smiselno uporabljajo določbe tega 0l1a, ki urejajo vojaške vaje.«. 

0(1 a Se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

civi|n
av'ian iz prvega in prejšnjega odstavka se po opravljeni 

službi oziroma usposabljanju za zaščito in reševanje 
vanj°

redi v Civilno zaščito ali druge naloge v zaščiti in reše- 

8,i' odstavek postane četrti odstavek. 

22. člen 

V 52. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek. 

23. člen 

V 3. točki prvega odstavka 53. člena se črta podpičje in doda 
besede: 

»oziroma, če ima v času vojaških vaj neodložljiv izpit, kolokvij 
ali drugo neodložljivo šolsko obveznost do naslednjega vpo- 
klica na vojaške vaje,«. 

24. člen 

Črta se 55. člen 

25. člen 

V 57. členu se črtajo besede »rezervnih starešin v organizaci- 
jah zveze rezervnih starešin in drugih organizacijah.«. 

26. člen 

V 60. členu se črta drugi odstavek. 
V tretjem odstavku se črta besedi »in drugega«. 

27. člen 

V 66. členu se številka »4000 dinarjev« nadomesti s številko 
30.000 tolarjev«. 

1. in 2. točka se spremenita tako, da se glasita: 

»1. če na posamičen ali splšen poziv pristojnega organa brez 
opravičenega razloga ne pride ob določeni uri na določen 
kraj zaradi vpisa v vojaško evidenco, na zdravniški ali drug 
pregled oziroma preiskavo, na nabor, na vojaške vaje ali 
kakšno drugo vojaško obveznost, na katero je klican s posa- 
mičnim ali splošnim pozivom pristojnega organa (peti in šesti 
odstavek 7. člena, prvi odstavek 12. člena, prvi odstavek 51. 
člena, prvi odstavek 64. člena); 

2. če potem, ko se je odzval pozivu, samovoljno predčasno 
zapusti zdravniški ali drug pregled oziroma preiskavo, nabor 
ali vojaške vaje (prvi odstavek 12. člena, prvi odstavek 51. 
člena);«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za 
prekršek tudi državljan, ki samovoljno zapusti organizacijo 
v kateri opravlja civilno službo oziroma, če se ne odzove na 
tridesetdnevno usposabljanje za zaščito in reševanje ali če 
tako usposabljanje samovoljno zapusti (prvi in tretji odstavek 
41. člena, drugi odstavek 47. člena)«. 

19. člen 

^ja v'ern °dstavku 49. člena se za besedami »obveznost služe- 
nju A)aškega roka« postavi pika in črta besedilo v nadaljeva- 

' četrti in peti odstavek se črtata. 

20. člen 
CrVerri odstavku 50. člena se črta drugi stavek. 

21. člen 

Wk
Pa> odstavku 51. člena se na koncu prvega stavka črta 

»o2i 
ln doda besede: 

ven»i?ma z vpoklicem v vojaško službo v vojno sestavo Slo- SKe vojske.«. 
edi'0 v nadaljevanju se črta. 

■ 
'n šesti odstavek se črtata. 

28. člen 

V 67. členu se številka »2000 dinarjev« nadomesti s številko 
30.000 tolarjev«. 

V 3. točki se spremeni besedilo tako da se glasi: 

»3. če se po opravljeni civilni službi oziroma usposabljanju za 
zaščito in reševanje ne zglasi pri pristojnem organu v skladu 
s prvim odstavkom 47. člena;«. 
5. točka se črta. 

29. člen 

V 68. členu se številka »4000 dinarjev« nadomesti s številko 
»100.000 tolarjev«. 

v 2. točki se beseda »tretji« nadomesti z besedo »četrti«. 
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30. člen 35. člen 

V prvem odstavku 69. člena se številka »30.000 dinarjev« 
nadomesti s številko »200.000 tolarjev«. 

V drugem odstavku se številko »3000 dinarjev« nadomesti 
s številko »50.000 tolarjev«. 

31. člen 

V 70. členu se številka »4000 dinarjev« nadomesti s številko 
»50.000 tolarjev«. 

32. člen 

Členi 71., 72., 73., 74. in 75. se črtajo. 

33. člen 

Določbe tega zakona o napotitvi na služenje vojaškega roka, 
odlaganju in prekinitvi vojaškega roka, pravicah in obvezno- 
stih med služenjem vojaškega roka, o služenju v rezervni 
sestavi, vojaških vajah, odlaganju vaj in pozivanju se smiselno 
uporabljajo tudi za usposabljanje vojaških obveznikov za 
naloge v rezervni sestavi policije pri čemer upravne zadeve 
opravlja Ministrstvo za notranje zadeve. 

Minister za notranje zadeve predpisuje programe usposablja- 
nja iz prejšnjega odstavka ter ureja druge pogoje za izvajanje 
usposabljanja. 

Vojaški obvezniki, ki so opravili usposabljanje iz prvega 
odstavka tega člena, se praviloma razporedijo v rezervno 
sestavo policije. 

34. člen 

Šteje se, da je pooblaščeni zdravnik za ugotavljanje zdrav- 
stvene sposobnosti za vojaško službo po tem zakonu, v svoj- 
stvu osebnega zdravnika kot ga določajo predpisi o zdrav- 
stvenem varstvu. 

V vseh določbah zakona se besede »republiški upravni orgtf 
pristojen za obrambne zadeve« nadomestijo z beseda"11 

»ministrstvo za obrambo« v ustreznem sklonu, besede »repu' 
bliški upravni organ« pa z besedo »ministrstvo« v ustreznei* 
sklonu. 

V vseh določbah zakona se besede »Predsedstvo Republik' 
Slovenije« in besede »Izvršni svet Republike Slovenije« nado- 
mestijo z besedami »Vlada Republike Slovenije« v ustrezne* 
sklonu. 

V veh določbah zakona se črta besede »neposredna vojn' 
nevarnost«, »rezervni vojaški uslužbenec«, »zveza rezervni1 

vojaških častnikov« in beseda »gojenec«, besedi »oboroži1 

sile« pa se nadomestita z besedama »Slovenska vojsKfj 
v ustreznem sklonu. 

36. člen 

Čas, ki so ga gojenci vojaških šol pred 25. 6. 1991 pr®"'1 

v vojaški šoli se šteje za vojaški rok. V vojaški rok se ne Steie 
prvo leto šolanja na srednji vojaški šoli. 

Vojaški obvezniki iz prejšnjega odstavka, ki niso odsluž'" 
vojaškega roka v dolžini, določeni s tem zakonom, se pošlj®)? 
na doslužitev, če jim je do konca vojaškega roka ostalo ** 
kot trideset dni. 

37. člen 

S 1.1. 1995 pristojnosti upravnih organov občin, pristojnih2® 
obrambne zadeve, določene s tem zakonom prevzaftw 
uprave za obrambo ministrstva za obrambo. 

38. člen 

Ta zakon začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem l's,u 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom se naborni sistem ne spreminja, vendar bo 
v praksi prišlo do skrajšanja časa med naborom in napotitvijo 
na služenje vojaškega roka. Pri zdravstvenih pregledih se bo 
upoštevalo rezultate sistematskih civilnih zdravstvenih pre- 
gledov, kar bo omogočilo poenotenje zdravstvene civilne in 
vojaške dokumentacije. 

Dolžina vojaškega roka se ne spreminja tako, da ima Repu- 
blika Slovenija najkrajši vojaški rok med evropskimi državami. 
O predčasnem odpustu (do 30 dni) naj bi v bodoče odločala 
Vlada. 

Služenje vojaškega roka se praviloma izvaja v dveh delih, prvi 
del v učnih centrih in drugi v bojnih enotah vojske (9. člen). 

Določbe oziroma rešitve, ki so veljale za usposabljanje v poli- 
ciji, ki se je štelo za vojaški rok, so bistveno spremenjene (7., 
12., 33. člen). Upoštevaje, da ustava ter resolucija o izhodiščih 
zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 
71/93) ločuje obrambni in varnostni sistem, ni več predvideno 
služenje vojaškega roka tudi v policiji. Rezervna sestava poli- 
cije bi se popolnjevala z državljani, ki bodo opravili posebno 
usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije 
v dolžini, ki je predpisana za vojaški rok. Za izvajanje uspo- 
sabljanja te vrste ter za usposabljanje in opravljanje nalog 
v rezervni sestavi pa se bodo smiselno uporabljale določbe 
zakona o vojaški dolžnosti. Samo popolnjevanje rezervne 
sestave se bo izvajalo na podlagi delovne in ne vojaške 
dolžnosti. Štelo se bo, da so taki državljani opravili vojaški 
rok. S tem bodo odpravljene nejasnosti in morebitni pomi- 
sleki, da so pripadniki rezervne sestave policije paravojaški 

sestav. Z vidika državljanskih dolžnosti pa bodo izenat 
z vojaškimi obvezniki. Predlagana ureditev je usklajena W 
z rešitvami, ki se predlagajo v zakonu o obrambi oziroma f 
pripravi zakona o javni varnosti. 

Upoštevane so predvidene dolgoročne rešitve pri organizsđ 
vojaškega šolstva in temu prilagojene zakonske določbe , 
za častnike vojnih enot, odprava klasičnih vojaških 
Zakon dopušča, da se za določene vojaško evidenčne doli?., 
sti in tudi častnike vojne sestave usposabljanje izvaja v W/,'l 
če tega ni mogoče organizirati v Republiki Sloveniji (8- ' 
člen). 

Bistveno so razširjene določbe v zvezi s pravico ugovora 
vojaški obveznosti (1., 4., 15., 16., 17., 18. člen). Ugovor *eS 

nabornik lahko uveljavlja ob pozivu na nabor ali drugo ob^!. 
nost v zvezi z naborom. Ugovor vesti lahko uveljavlja 
vojak med služenjem vojaškega roke ter vojaški obvezi 
v rezervni sestavi. V skladu z drugim odstavkom 123. 
ustave, ki določa razloge za priznanje ugovora vesti voja»' 
dolžnosti ter obveznost, da je treba takim državljanom o^ 
gočiti, da sodelujejo pri obrambi države na drug način, 5 

predlagane tudi ustrezne zakonske rešitve. Državljan, ki rotil 
ugovor vesti priznan med služenjem vojaškega roka, bi s 

odpustil s služenja in napotil na opravljanje nadomesI" 
civilne službe, če se je zanjo določil. Državljan, ki je . 
odslužil vojaški rok pa bi se po priznanju pravice ugovo' 
vesti vojaški dolžnosti, napotil na trideset dnevno usposab¥ 
nje za opravljanje nalog v zaščiti in reševanju. Na ta način ^ 
bila vsem omogočena osnovna znanja za sodelovanje P[ 
obrambi države zlasti v Civilni zaščiti oziroma drugih služb* 
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zaščito in reševanje. Ni pa mogoče priznati te pravice 
tistemu, ki ima dovoljenje za nošenje ali posest orožja, ki 
opravlja dejavnost v zvezi z orožjem oziroma je bil kaznovan 
toradi nelegalne posesti orožja ali kaznivo dejanje storjeno 
1 nasiljem. 

Postopek obravnave prošenj za priznanje pravice do ugovora 
**ti se ne spreminja. To je potrebno, ker je nadomestna 
Milna služba ostala izenačena z dolžino vojaškega roka, 
Ceprav bi jo bilo po sedanji ustavi možno podaljšati tako kot 
"|)a to urejeno večina evropskih držav. Da bi se preprečilo 
Porabljanje instituta ugovora vesti vojaški dolžnosti, obvez- 
nosti v zvezi s to dolžnostjo med obravnavo prošnje za prizna- nl8 mirujejo le pri nabornikih. Če bi to razširili tudi na druge 
Prosilce, bi to bistveno otežilo izvajanje vojaške dolžnosti. 

^rsdlagana ureditev ugovora vesti vojaški dolžnosti je tako 
Primerljiva z ureditvami, ki jih poznajo sosednje države, razen 
3)ede dolžine nadomestne civilne službe, saj je le v Republiki 
Sloveniji enaka dolžini vojaškega roka. I/ Italiji ugovora vesti 
ne morejo uveljavljati tisti, ki imajo orožni list, ki so obsojeni 
<9rad/ nelegalne posesti orožja, zaradi nasilnih kaznivih 
ffinj ali zaraadi povezanosti s podtalnimi skupinami. V Nem- 

li že po zakonu ugovora vesti ne morejo uveljavljati tisti, ki 
s° obsojeni na kazen nad eno leto, ki so izgubili sposobnost 

opravljanja javnih funkcij ali so jim izrečeni vzgojni ukrepi. 
V obeh ureditvah lahko sicer ugovor vesti uveljavljajo kadar- 
koli (opisana italijanska ureditev je še v parlamentarni raz- 
pravi). Prošnje za priznanje ugovora vesti v Italiji obravnavajo 
naborni ograni, v Nemčiji posebni urad za civilno službo in 
v Avstriji posebne komisije v resorju notranjih zadev. Težišče 
opravljanja nadomestne civilne službe je v Italiji v Civilni 
zaščiti in pri gasilcih, v Nemčiji v pogodbeno izbranih organi- 
zacijah, podobno je v avstrijski ureditvi. 
Kršitve med nadomestno civilno službo so v vseh primerih 
sankcionirane tudi kazensko. 

Razlogi za odlaganje vojaških vaj so dopolnjeni (23. člen) 
z določbo, da se vaje lahko odložijo tudi zaradi neodložljivega 
izpita, kolokvija ali druge šolske obveznosti, kar je doslej 
zlasti pri tistih obveznikih, ki se šolajo ob delu, povzročalo 
določene težave. 

Ni več predvideno obvezno usposabljanje v organizaciji zdru- 
ženja slovenskih častnikov (25. člen) niti usposabljanje za 
naloge Narodne zaščite (21. člen). 
V drugih določbah predlaganega zakona so izvršeni pred- 
vsem potrebni redakcijski popravki, upoštevane spremembe 
v področnih zakonih v zdravstvu, organizaciji ministrstva, 
državni upravi ter novelirane višine kazni za prekrške. 
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Predlog zakona o VARSTVU ŽIVALI PRED MUČENJEM - EPA 784 

- PRVA OBRAVNAVA 

Žarko Pregelj 
Dr. Leo Šešerko 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/ 
92) in prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS (Ur. I. RS št. 40/93) vlagava 

- PREDLOG ZAKONA O VARSTVU ŽIVALI PRED MUČE- 
NJEM - prva obravnava 

ki Vam ga pošiljava v obravnavo in sprejem na podlagi 

tretjega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Predlogu zakona prilagava tudi 18.037 lastnoročnih pod- 
pisov slovenskih državljanov, ki zahtevajo sprejetje 
zakona o varstvu živali pred mučenjem. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora sporočava, da bova kot predlagatelja sodelo- 
vala na sejah delovnih teles in v Državnem zboru. 

Žarko PREGELJ, l.r. 
Dr. Leo ŠEŠERKO l.r. 

Predlog zakona o varstvu živali pred mučenjem 

UVOD 

Osnutek predlaganega zakonskega besedila je pripravila 
delovna skupina Društev proti mučenju živali v Sloveniji 
v letih 1992 - 1994 in vključevala pripombe strokovnih kon- 
sultantov in povratna mnenja iz javne razprave društev in ga 
kot verificirano gradivo DPMŽ-jev posredujemo preko predla- 
gateljev Državnemu zboru v zakonodajno proceduro. 

V pripravi smo proučili na desetine zakonskih besedil z vsega 
sveta, vključno prva zakonska besedila iz konca prejšnjega 
stoletja in najsodobnejše vire legislativne grupe, ki je za 
področja varstva živali akreditirana v Svetu Evrope. 

Seveda smo uporabili tudi izredno veliko strokovnega gradiva 
s tega področja, ki bi ga bilo zaradi številnosti skoraj nesmi- 
selno citirati. 

Navzlic temu je osnovna podlaga predlaganega zakona nem- 
ški švicarski in koroški deželni zakon proti mučenju živali. 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Mučenje živali je v Sloveniji sorazmerno pogost pojav, veliko- 
krat sicer le kot posledica nestrokovnosti oziroma pomanjklji- 
vega znanja o ravnanju z živalmi, pogosteje pa kot posledica 
opustitve potrebnih ukrepov zaradi malomarnosti ali koristo- 
Ijubja ali odgovornosti odgovornih oseb, kakor zaradi krutosti 
oseb, ki neposredno ravnajo z živalmi. 

Ukrepanje državnih organov nadzora in pregona proti delik- 
ventnim osebam, ki mučijo živali je brez ustrezne zakonske 
osnove pogosto nepopolno in omejeno le na plačilo minimal- 
nih denarnih kazni oziroma pride do omejevanja ali prepovedi 
določene take dejavnosti le, če sanitarno ogroža človekovo 
okolje oziroma zdravje ljudi. 

Sedanja pravna ureditev varstva živali pred mučenjem je ome- 
jena na posamezna določila v zakonih, predvsem s področja 
sanitarnega varstva zdravja ljudi, veterinarstva, kmetijstva in 
živilstva, kakor tudi s področja lovstva, ribištva in naravovar- 
stva in drugih aktih s področja javnega reda in tržnih pravil. 
Glede na pogoste primere mučenja živali pri nas očitno ta 
zakonska določila ne zadoščajo, celo lahko ugotovimo, da 
živali v Republiki Sloveniji niso dovolj pravno zaščitene. 

Očitno je, da je nezadostno ukrepanje državnih organov ob 
primerih mučenja, kakor tudi preprečevanja mučenja živali 
večinoma posledica pomanjkljive zakonodaje s tega področja 
oziroma odsotnost ustreznega zakona, ki bi celovito urejal 
problema varstva živali pred mučenjem. 

72. člen Ustave Republike Slovenije določa, da varstvo živali 
pred mučenjem ureja zakon. S tem ustavnim določilom )e 

podana osnova za nujno zakonsko ureditev te materije 
v okviru posebnega zakona. Torej sedanja zakonska uredita 
varstva živali pred mučenjem, ki je sicer skromno opredeljen8 

v različnih zakonih, je v nasprotju z ustavo. 

Nova kazenska zakonodaja določa tudi kaznivost teh dejani 
z globo ali zaporom do enega leta, tudi zaradi tega j® 
potrebno to področje opredeliti kot celoto, da ne bodo sanK; 
cionirana le nekatera nedopustna dejanja, druga podobna ali 
pa še hujša, pa ne. 

S sprejemom takega zakona bo Slovenija vsaj približno izena- 
čena z državami, ki imajo take zakone že desetletja ozirofl*8 

imajo področje odnosa do živali pravno primerno urejeno. 

Novo zakonsko ureditev nam posredno narekuje tudi članstvo 
v OZN, deklaracija o pravicah živali, ki jo je sprejel UNESCO 
1978 in pa razne evropske konvencije, ki ščitijo živali p'e" 
mučenjem. 

Zavedati se moramo, da v nekaterih tujih državah vrtijo doku; 
mentarne filme, ki prikazujejo ravnanje z živalmi v Republik' 
Sloveniji še posebej neprimeren transport živine preko sle 
venskega ozemlja. Čeprav gre za svojevrstno protituristično 
propagando v kateri nas celo enačijo z Španijo (bikoborbe) n* 
moremo mimo dejstva, da je transport živine, kakor tudi 
razmere v velikih farmah, sploh pa tudi ostali nadzor nad 
mučenjem živali neurejen in nepopoln. 

Poseben problem naši državi predstavljajo najdene živali, ^ 
jih morajo po zakonu o postopku z najdenimi predmeti preV' 
zemati policijske postaje, pa jih zaradi pomanjkanja ustrezni'' 
zavetišč nočejo niti ne morejo prevzeti. 

II. CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA 

Predlog zakona smo pripravili na podlagi osnovne ugotovitvi 
da je tako pravna ureditev, kakor tudi uradno stališče oziroma 
odnos do živali v Republiki Sloveniji prej negativen, kot Pa 

primeren, saj se živali pri nas obravnava kot hitro pokvarljiv" 
blago ne pa kot živa bitja. 
Država, ki ima urejene razmere za ljudi si lahko omisli tud1 

zakon proti mučenju živali. Res, Živali mučijo po vsem svetih 
toda obstajajo države, ki to početje primerno kaznujejo in 
preprečujejo. 
V želji, da bi se tudi Slovenija uvrstila med napredne in 
kulturne države smo pripravili predlog zakona, ki temelji "8 

naslednjih temeljnih usmeritvah: 

- preprečevanje mučenja živali z ustreznimi zakonskimi in 

kazenskimi normami. 
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"" strogo kaznovanje oseb, ki mučijo živali, 
~ spodbujati in vzgajati državljane še zlasti mladino v smeri 
"umanega odnosa človeka do živali, 

varstvo živali pred mučenjem izgraditi na izhodiščih dekla- 
racije o pravicah živali, 
~ opredeliti izdelavo podzakonskih aktov, ki bodo natančno 
določali minimalne obvezne norme pri ravnanju z živalmi na vseh področjih stika med živalmi in človekom. 

"Ločena finančnih sredstev iz državnega 
PORAČUNA in druge posledice zakona 

&*kon določa relativno visoke kazni, ki bodo prihodek prora- 
"na, poleg tega predvideva tudi nov prihodkovni vir prora- 
una - poseben davek v velikosti 1 do 5% dobička, ki ga 

.g'0 osebe s trgovanjem in koristmi od živalskih produktov 
a področju transporta živali, krznarstva, mesne predelave, 
®'erinarskih storitev, trgovine z živalmi in artikli za živali, 

^ozrnetike, preparatorstva, raznih iger in tekmovanj z živalmi, 
»fre.|e rodovniških živali (psov, mačk), posebnih storitev za al' (Pasji hotel, frizer)... 

^'ihodek proračuna iz tega vira naj bi se večinoma usmerjal 
, 'gradnjo in vzdrževanje vsaj 5-6 regijskih azilov za zapuš- 
ile živali. 

BESEDIL0 členov 

1. člen 
(SPLOŠNE DOLOČBE) 

<!> Ta zakon temelji na odgovornosti ljudi, da spoštujejo in 
skrbijo za življenje in dobro počutje živali in jih kot sobitja 
arujejo pred zlorabami, ki jih ta zakon opredeljuje kot mu- 

čenje. 

Mučenje je vsako dejanje ali opustitev dejanja, ki živali 
Povzroči bolečine, ter vse poškodbe ali usmrtitve v nasprotju 

določili tega zakona. Za bolečine v smislu tega zakona se 
'eje tudi strah, trpljenje, za poškodbe pa tudi povzročanje 

p°nabljenja, degeneracij, hiranja, obolevanja. 

'3) Ta zakon velja za vso domače, udomačene, ujete in 
naravi prosto živeče živali, ki imajo razvita čutila za sprejem 

u[)anjih dražljajev in razviti živčni sistem, da boleče zunanje 
Plive čutijo. Zakon je potrebno dosledno izvajati pri vreten- 
®rjih, upošteva pa se tudi pri drugih živalih v skladu s stopnjo 
J'nove občutljivosti. 

2. člen 
(MUČENJE ŽIVALI) 

® rtiučenje živali se šteje in je prepovedano: 
s. ^Postavljanje živali ognju, vročim, žgočim ali jedkim sred- 
l?

v°m. nastavljanje jedkih snovi ali ostrih drobcev v hrano, 
Postavljanje eksplozivnim in drugim fizikalno-kemičnim C|nkom v nasprotju z določili tega zakona; 

■udarjanje ali zbadanje živali, stiskanje, natezanje ali zvijanje 
v®'°y telesa živali, obešanje, potapljanje ali drugačno dušenje 
sn i ' metanje. suvanje ali namerno povoženje živali, ter Polna zloraba živali; 
3 
'Prisilno hranjenje, če to ni v zdravstvene namene, ter osegi kot je rezanje krakov žabam pred usmrtitvijo, puljenje 

^ ria živi perjadi, trganje rib s trnkov in druga podobna 
lanja v nasprotju z določili tega zakona; 

•Rastavljanje pasti, zank, limanic, strupa z izjemo deratiza- 
v skladu s 5. točko, 9. člena in uporabe lovilnih naprav, ki 

Vali Poškodujejo; 

,S,,0r9aniziranje borb živali ali dresiranje oz. uporaba živali za *e borbe; 

6. uporaba živih živali za vabo, hrano, lovno preizkušnjo ali 
jamarjenje, izjemoma je dopustna uporaba živih živali za 
hrano v zooloških vrtovih, če so pogoji enaki kot v naravi; 

7. streljanje na živali z zračnimi puškami, loki in drugimi 
nedopustnimi (? podobnimi) strelnimi sredstvi; 

8. obmetavanje s petardami ali drugimi pirotehničnimi sred- 
stvi, obmetavanje s kamenjem ali drugimi predmeti; 

9. preobremenjevanje živali, onemogočanje potrebnega 
počitka, uporaba bolne, ranjene, poškodovane ali ustraho- 
vane živali za delo oz. njeno fizično izkoriščanje, probreme- 
njevanje s tekom ob prometnem sredstvu, prekomerno izko- 
riščanje živalske samice za razplod živali, ter vzupodbujanje 
fizičnih sposobnosti živali s poživili (doping); 

10. preganjanje v naravnem ali urbanem okolju prosto živečih 
živali s pogonom, strašenjem ali z nepotrebnim pregonom iz 
njihovih zavetišč ali gnezdišč. To ne velja za lovski pogon, 
brakado ali pritisk, če se izvede z največ petimi gonjači ali 
goniči in če je od zadnje prisilne oblike lova preteklo najmanj 
trideset dni; 

11. lov na divjad v času lovopusta, ki je obvezen za vse vrste 
divjadi in lov na vodeče samice v času nemočnosti zaroda; 

12. vzreja, šolanje, nastopanje, razkazovanje ali tekmovanje 
na način, ki živali povzroča bolečine, strah, trpljenje ali škodi 
njenemu zdravju; 

13. vzpodbujanje živali v borbo z drugo živaljo in vadba moči 
ugriza; 

14. namerna trajna ali začasna zapustitev živali. 

3. člen 
(POSREDOVANJE IN REJA ŽIVALI) 

(1) Vsak, ki ima žival v lasti ali oskrbi (v nadaljnjem besedilu 
»imetnik«), ji je dolžan zagotavljati ustrezne bivalne pogoje, ki 
ji omogočajo njeni vrsti in pasmi značilno obnašanje, tako, da 
njene telesne funkcije in gibalne, socialne, ter zaposlitvene 
potrebe niso prizadete oz. da ni prekoračena prilagojevalna 
sposobnost živali. 

Lastnik živali, ki mora biti opravilno sposobna oseba, odgo- 
varja tudi za delo in ravnanje oskrbovalcev svojih živali in 
mora zagotoviti zadostno število oskrbovalcev, po potrebi pa 
tudi poklicno usposobljenih negovalcev (farme, zoološki vr- 
tovi ...). 

(2) Imetnik je dolžan živali zagotavljati; 

- stalno zadostne količine neoporečne pitne vode in ustrezne 
hrane, po potrebi tudi balastne, živalim na paši pa stalno 
napajališče; 

- za zadovoljitev zaposlitvenih, družnih in ostalih socialnih 
potreb, zlasti mladičev, začasno ali občasno uporabo ustrez- 
nega nastilja ali predmetov, ter kontakne možnosti, 

- redno in ustrezno nego bolnih, poškodovanih ali onemo- 
glih živali, odstranjevanje zajedalcev, ter nego kopit in park- 
ljev živali; 

- pravočasno veterinarsko oskrbo, če je žival bolna ali poško- 
dovana oz. nebolečo usmrtitev, če je po veterinarski presoji 
neozdravljivo bolna ali poškodovana in bi ji podaljševanje 
življenja povzročalo le še trpljenje; 

- potrebni nadzor živali in opreme; 

- za omejitev prirastka nezaželjenih živali preventivno 
začasno osamitev, kontracepcijo, kastracijo oz. sterilizacijo. 

(3) Imetnik je živalim dolžan zagotavljati ustrezne bivalne 
pogoje: 
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1. Zaščito pred mrazom, sončno pripeko oz. vročino, padavi- 
nami, prepihom, hrupom in drugimi škodljivimi vplivi In druge 
ustrezne zoohzigineske pogoje (čistoča, prezračevanje, svet- 
loba), za živali na paši pa zavetje pred sončno pripeko, pada- 
vinami, zaščito pred mrazom pa z običajnim trajanjem pašne 
sezone. 

2. Ustrezen prostor, ki omogoča neovirano vstajanje In stanje, 
leganje in ležanje živali, ter razgibavanje brez za to motečega 
priveza. Če je skupaj nameščenih več živali morajo Imeti 
možnost medsebojnega izogibanja, umikanja, agresivne živali 
in druge živali, ki se med seboj ne prenašajo pa morajo biti 
nameščene ločeno. 

3. Za utesnjeno nameščene živali in živali z večjimi gibalnimi 
potrebami zagotoviti zadostno uporabo tekallšča. 

4. Psom čuvajem vsaj trideset kvadratnih metrov proste 
gibalne površine ali v ograji vsaj dvanajst kvadratnih metrov, 
če se zagotovi najmanj eno uro na dan izpust na tekallšče. 

5. Živalim na paši prosto gibanje omejeno le z ogrado ali 
pastirjem, brez povezovanja ali privezovanja bremen na živali. 

6. Za plašne živali zavetje pred vznemirjanjem, za nesnice 
vseh vrst perutnine pa zavarovana In zatemnjena gnezda 
z nastiljem ali mehko podlago. Za perutnino, razen rac In gosi 
primerne počivalne palice, za race in gosi pa kopalno mož- 
nost. 

7. Suha in nedrseča tla bivališča, ležalno območje, ki zadošča 
toplotnim potrebam živali, morebitno perforacijo pa prilago- 
jeno teži in velikosti živali. Za posebna stanja živali pa so 
v skladu s sedmim odstavkom tega člena obvezna tla neperfo- 
rirane izvedbe oz. pokladanje nastilja. 

8. Lokacijo bivališča, ograde ali priveza, ki sme biti oddaljeno 
največ sto metrov od bivališča oskrbovalca. 

(4) Za farmsko rejo živali si mora Imetnik pridobiti soglasje 
pristojnega upravnega organa, da je ureditev In vgrajena 
oprema oz. izbrana tehnologija reje v skladu s tem zakonom 
in da živalim omogoča zadovoljevanje njihovih osnovnih po- 
treb. 

Posedovanje živali, ki normalno živijo v divjini In ne veljajo za 
domače oz. udomačene, pa je dovoljeno le zoološkim vrto- 
vom in farmam divjadi ob dovoljenju pristojnega RUO. Dovo- 
ljenje se izda, če so izpolnjena določila tega zakona In upošte- 
vane posebne potrebe teh živali. Dovoljenje za rejo primatov 
in nevarnih zveri se sme izdati le zoološkim vrtovom. 

Za poklicno gojenje družnih živali ali opravljanje prometa 
z družnimi živalmi je potrebno dovoljenje pristojnega republi- 
škega upravnega organa. 

Dovoljenje ni potrebno za ljubiteljsko rejo sobnih ptic, akvarij- 
skih in terarijskih živali, malih glodalcev, ter za oskrbo priza- 
dete avtohtone divjadi do usposobitve za izpustitev. 

(5) Še posebej pa so prepovedani naslednji načini reje: 

- reja v utesnjenih bivališčih (kletkah, zabojih), gneči s prive- 
zom, povezovanjem, mrežasto ali rešetkasto izvedbo tal, 
vgradnjo predmetov ali naprav, ki v nasprotju s tretjim odstav- 
kom tega člena živalim omejuje ali otežuje potrebno gibanje 
oz. jim povzroča trpljenje; 

- načini reje izvedljivi le ob uporabi operativnih posegov ali 
farmacevtskih preparotov; 

- reja, ki živali povzroča poškodbe ali deformacije, obolev- 
nost ali hiravost, apatičnost ali strese; 

- reja, ki ne zagotavlja vsaj osem ur nočnega počitka brez 
moteče umetne osvetlitve in vsaj osem ur dnevne svetlobe; 

- reja mutantov, če jim to povzroča trpljenje. 

(6) Prepovedana je proizvodnja, promet, posedovanje in upf ' 
raba pripomočkov za rejo, gojenje, lov in dresiranje živali." j 
so v nasprotju z določili tega zakona. 

(7) S pravilnikom se predpišejo minimalne dimenzije biva# 
njihova ureditev glede na vrsto in stanje živali (bolne, poJW 
dovane, breje ali doječe živali, nesnice, mladiči), ter pogoji# 
pridobitev dovoljenj za gojitev živali v ZOO ali farmah divja® 
ter pogoji za opravljanje dejavnosti prometa z živalmi. 

(8) Obstoječe farme, ki ne izpolnjujejo določil tega zakon' 
morajo tehnologijo reje ustrezno prilagoditi oz. spremeni« 
najkasneje v roku treh let po sprejemu tega zakona. 

4. člen 
(TRANSPORT) 

(1) Pri cestnem, železniškem, ladijskem in letalskem tran- 
sportu rejnih živali, kot so kopitarji, govedo, ovce, ko» 
svinje, zajci, perutnina, ter takem transportu drugih živali »"i 
imetnik oz. tisti, ki mu je žival zaupana, prevoznik in dw 
sodelujoči, ter pristojne službe dolžne zagotoviti oz. poskrb«' 
za izpolnitev pogojev predpisanih v tretjem in četrt®" 
odstavku tega člena. 

(2) Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka P' 
je transport rejnih živali namenjenih za zakon, na razdail 
večje od 200 kilometrov prepovedan in transportni čas 
jen na štiri ure. 

Transport teh živali je na večje razdalje še dovoljen v prehod 
nem obdobju treh let po sprejemu tega zakona. 

(3) Pri transportu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. Pred transportom mora živali pregledati veterinar in U9°'?! 
viti, če so sposobne za transport. Živali, ki bodo P°vrfL 
v času transporta ali so povrgle manj kot 48 ur prej, ter bol" 
ali poškodovane živali se štejejo sposobne le za poseB 
največ dveurni transport. 

Pred transportom se mora živali zadostno napojiti in ustrezn" 
nakrmiti, ter privaditi na uporabo napajalnih naprav. 

2. Natovarjanje in raztovarjanje, ki se mora izvajati v osvetljuj 
prostor mora biti varno, mirno in čimmanj boleče za živali- 
prigon se uporablja neboleča usmerjevalna in vabilna poft* 
gala, dopustna pa je tudi zmerna uporaba lahkih palic 1 

baterijskih poganjačev vendar ne z udarci ali bolečimi uč|n 

po občutljivih delih telesa ali nad prizadetimi živalmi. Pn** 
dete živali se sme prevažati le z vozičkom in dvigovati z dvig8 

lom oz. privezom za telo. 

3. V transportno sredstvo se sme natovoriti le toliko živali, "jj 
je možen poleg, napajanje in krmljenje vseh živali hkrati, t" 
obhod oskrbovalca. 

Namestitev in ločitev živali mora biti taka, da onemogo'® 
transportne poškodbe ali trpljenje, zato je prepovedan pnv 

za nosni obroček ali roge. 

Če so živali v kletkah ali zabojih morajo biti ti naloženi tak"' 
da je zagotovljeno zadostno zračenje v vseh zabojih. 

4. Živali se mora napojiti in nakrmiti najmanj vsakih 12 
razen, če temperatura presega 28 stopinj Celzija, ko je tre>> 
vse živali napojiti najmanj vsakih 8 ur. Pri vsakem napajan 
ali krmljenju na vozilih je treba živalim zagotoviti vsaj 4 i»r 
postanka, po pretovarjanju pa vsaj 24 ur postanka. 

5. Transportna sredstva, ki se uporabljajo za transport živ®]] 
morajo biti pokrita, zaprta, nelomljiva, lahko čistljiva ' 
z izjemo kamionov toplotno zaščitne izvedbe. Zavarovan 
morajo biti tako, da žival iz njih ne more izpasti, se zagozd1 

v odprtine ali poškodovati na notranji površini ali opremi- 

Vgrajene morajo imeti prezračevalne odprtine oz. naprave 

nastavljive za letno in zimsko prezračevanje. 
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!■ Železniški vagoni, kontejnerji, zaboji v katerih se prevažajo 
1 živali morajo biti na vidnem mestu označeni z simbolom, ki 

označuje, da gre za prevoz živih živali. 

! Vrata vozila morajo biti zavarovana pred izpadom živali z dro- 
■ 9°m ali pasom, živali na ladijski palubi pa pred izpadom 
i v morje in neurjem s pokrito ogrado. Tla v transportnem 

sredstvu morajo biti nedrseča in pokrita s peskom ali drugim 
Primernim sredstvom, ki vpija tekočino. Če so živali naložene yveč nadstropij mora biti preprečeno padanje iztrebkov na 

i živali spodaj, 
i 

Transportna sredstva morajo imeti možnost vnosa napajalnih 
naprav, za mednarodne prevoze pa morajo imeti vgrajene 
'astne napajalno-krmne in pretovorne naprave. 

®- Obmejni prehodi preko katerih potekajo transporti živali 
^orajo imeti terminale za oskrbo in počitek živali. Carinska 
služba je dolžna odstraniti morebitne plombe na vozilih za 
veterinarski pregled živali. Dežurni veterinar po potrebi odredi 
oskrbo in počitek živali na vozilu ali iztovor v stacionar, 
'ztovor je obvezen, če so na vozilu kadavri, bolne, ranjene, 
onemogle, zagozdene, potlačene živali ali, če je treba pomol- 
S" molznice. 

W) Žive ribe se smejo prevažati samo v specialno prirejenem 
Prevoznem sredstvu ali v kontejnerjih, ki so oskrbljeni 
z zadostno količino vode in opremljeni z napravami, ki zago- 
tavljajo ribam zadostno količino kisika. 

5. člen 
(ZAPUŠČENE ŽIVALI) 

|1) Za zapuščene živali se po tem zakonu do zagotovitve 
edne oskrbe ali namenske oddaje štejejo: 

~ najdene družine živali brez znanega imetnika; 
~ odvzete ali v nuji oddane živali znanega imetnika; 
~ .najdene, poškodovane, drugače prizadete ali neoskrbljene 

~ Poškodovana, obolela ali nemočna divjad; 
~ Prostoživeče živali v urbanem okolju zlasti mestni golobi in 
*>ačke. 

®) Zapuščenim živalim mora veterinarska služba nuditi 
Potrebno nujno veterinarsko pomoč. Zapuščenim rejnim živa- 
'1> iz tretje alineje, prvega odstavka zagotovi oskrbo v skladu 

® 'retjim členom tega zakona ali namensko oddajo pristojni 0r9an po desetem členu. 

^apuščenim družnim živalim, zlasti psom in mačkam nudijo 
esevalne prevoze, neprekinjen sprejem, ter oskrbo po tretjem lenu tega zakona, do oddaje ali vsaj dva meseca, zavetišča. 

J'ajdene živali neavtohtonih vrst (eksote) prevzame pooblaš- 
®ni živalski vrt, ostale nemočne prostoživeče živali pa usta- 

nova pristojna za rehabilitacijo divjadi do usposobitve za 
'Pustitev v naravno okolje. 

^rostoživečim živalim v urbanem okolju zagotavljajo izvedbo 
Potrebnega in možnega preventivnega varstva (sterilizacija 

*■ kastracija, cepljenje) občine. 

i®*!*0 prizadetim ali umirajočim zapuščenim živalim se zago- 
rja takojšnja milostna usmrtitev za kar je poleg veterinarske 
'Užbe pristojna tudi policija in druge za to pooblaščene 
sebe z javnim pooblastilom. 

jj*) Preventivno zdravstveno varstvo in nujno veterinarsko 
Pomoč zapuščenim živalim zagotavlja država, namembno 
emijišče, postavitev in obratovanje zavetišč, ter nujno oskrbo 
'Vali p0 peti alineji prvega odstavka pa skupno občine 

j6kega območja v kolikor tega ne zagotovi država. Oskrba 
vali iz 2. in 3. alineje 1. odstavka, tega člena se zagotovi na 

l'r°ške in odgovornost imetnika živali, če ni imetnika oz. 
me,ja ali, če imetnik ni znan, pa država. 

Zmogljivost zavetišč se določi po številu registriranih psov, 

vendar ne sme biti manjša, kot en bivalnik za psa na petsto 
registriranih psov. 

(4) Kdor izgubi ali najde žival mora to prijaviti najkasneje 
v treh dneh pristojni veterinarski službi, zavetišču ali policiji, 
če je žival poškodovana pa takoj in ji nuditi izvedljivo prvo 
pomoč. 

6. člen 
(POSEGI IN AMPUTACIJE) 

(1) Boleči posegi na živalih so dopustni le z omamo, ki jo tako 
kot posege sme izvajati le oseba z visokošolsko izobrazbo 
veterinarske smeri in ustreznimi izkušnjami, manjše rutinske 
posege pa tudi veterinarski tehnik. 

(2) Omama ni potrebna: 

- če se ne uporablja pri podobnih posegih pri človeku; 
- če v posameznih primerih po veterinarski presoji ni izved- 
ljiva ali potrebna. 

(3) Prepovedana je popolna ali delna amputacija telesnih 
delov ali popolni ali delni odvzem ali uničenje organov ali tkiv 
živali, razen: 

- če je poseg v posameznih primerih in po veterinarski 
presoji potreben za rešitev ali ozdravljenje živali; 
- če je poseg opravljen v skladu z določili osmega člena tega 
zakona; 
- če gre za kastracijo ali sterilizacijo, potrebno za zmanjšanje 
razmnoževanja ali opravičljivo pri gojenju živali; 
- izjemoma, če gre za doslej dopustne posege nujne v posa- 
meznih primerih po veterinarski presoji. 

(4) Prepovedano pa je: 

- izvajati posege, ki živalim boleče omejijo opravljanje osnov- 
nih naravnih potreb, kot so: tako krajšanje kljunov perutnini 
ali posegi na zobovju živali, da jih to ovira pri hranjenju, 
vtikanje predmetov v rilce svinj, odstranjevanje krempljev 
mačkam, odstranjevanje glasilk živalim, boleče podkovanje 
kopitarjev; 
- izvesti posege, amputacije ali kastracijo z elastičnim 
obročkom. 

(5) Prepovedano je kupiranje repov in uhljev psom, ter 
podobni modni posegi, razen, če je poseg v posameznem 
primeru po veterinarski presoji v korist zdravju živali. 

7. člen 
(POSEGI IN RAVNANJE Z ŽIVALMI V IZOBRAŽEVALNE 

NAMENE) 

(1) V izobraževalne namene so posegi in ravnanja, ki povzro- 
čajo živalim bolečine ali poškodbe, ter posegi, ki povzročajo 
smrt živali prepovedani. 

(2) Izjemoma so posegi dovoljeni v visokošolskih in znan- 
stveno-raziskovalnih institucijah, če učnega cilja ni mogoče 
doseči na drug način in, če je ta poseg predpisan z izobraže- 
valnim programom, ki ga je odobrila strokovno-etična komi- 
sija predpisana v šestem odstavku, osmega člena tega za- 
kona. 

(3) Za izvajanje določil iz prvega in drugega odstavka tega 
člena sta kazensko pravno odgovorna vodja in izvajalec po- 
skusov. 

8. člen 
(POSKUSI NA ŽIVALIH) 

(1) Poskusi na živalih v smislu tega zakona so posegi in 
ravnanje z živalmi za znanstveno-raziskovalne namene 
vključno s pridobivanjem medicinskih produktov in dedno 
spremenjenih živali, če ti posegi živalim povzročajo bolečine 
ali poškodbe. 
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(2) Poskusi se smejo izvajati le v znanstvenoraziskovalnih 
ustanovah registriranih za izvajanje poskusov na živalih in ob 
dovoljenju republiškega upravnega organa pristojnega za 
znanost, ki se izda, £e so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- če ne obstajajo tovrstna bistvena znanstvena spoznanja in 
ne gre za ponavljanje raziskav za cilje, ki so že doseženi; 

- če ne obstaja nadomestna metoda; 

- če so pričakovane travmatske obremenitve živali v primer- 
javi s pričakovanim raziskovalnim dosežkom etično sprejem- 
ljive, če se poskus izvede z najnižjimi možnimi vrstami živali in 
z najmanjšim možnim številom živali; 

- če se bo žival pred pričetkom poskusa omamilo, če bi sicer 
trpela, po končanem poskusu pa neboleče usmrtilo, če trplje- 
nja ni mogoče preprečiti. Omama ni potrebna, če so izpolnje- 
nipogoji iz drugega odstavka, šestega člena tega zakona. 

- če so zagotovljeni prostori za bivanje oz. gojitev in oskrbo- 
vanje poskusnih živali v skladu s tretjim členom tega zakona 
in osebje usposobljeno za nego in oskrbo živali. 

(3) Dovoljenje se ne izda za poskuse: 
- ki, so izvedljivi le z večjimi, trajajočimi ali ponavljajočimi se 
bolečinami ali strahom, trpljenjem ali poškodbami oz. če tega 
v času trajanja poskusa ni mogoče odpraviti z omamo živali; 
- za etično nesprejemljive cilje, kot je preizkušanje bojnih 
sredstev, pesticidov, kozmetičnih preparatov, tobačnih ali 
alkoholnih izdelkov; 

- z nedopustnimi travmatskimi obremenitvami, hromljenjem 
mišic, smrtnimi dozami strupenih snovi ali ponavljajoči 
poskusi, ki povzročajo znatne bolečine na isti živali razen, če 
se izvedejo s popolno omamo od začetka poskusa do usmr- 
titve; 

- pri katerih bi se uporabljalo živali, ki niso bile rejene v ta 
namen. 

(4) Poskus sme izvajati le oseba z najmanj visokošolsko izo- 
brazbo veterinarske, medicinske ali biološke stroke z ustrez- 
nim znanjem in sposobnostmi za izvajanje poskusov, pod 
pogojem, da v zadnjih petih letih ni bila kaznovana za kršitev 
tega zakona. 

(5) Ustanova, ki želi izvajati poskuse mora imenovati pooblaš- 
čenca za varstvo živali, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo 
veterinarske smeri. Pooblaščenec opravlja notranji nadzor 
nad spoštovanjem določil tega zakona, ter odreja ukrepe za 
nego, zdravljenje oz. usmeritev živali. Če so kršena določila 
tega zakona mora pooblaščenec izvedbo oz. izvajanje 
poskusa prepovedati do končne odločitve pristojnega 
organa, ki ga mora pisno obvestiti. Za svoje ravnanje je 
pooblaščenec neodvisen in ne more biti pozvan na odgovor- 
nost. 

(6) Pri pristojnem republiškem upravnem organu se ustanovi 
strokovno-etična komisija v kateri so paritetno zastopani 
predstavniki izvajalcev poskusov in društev proti mučenju 
živali. Komisija oblikuje kriterije za izdajo dovoljenj, daje 
mnenje o zbirnih letnih poročilih in opravlja nadzor. Komisija 
ima pravico in dolžnost najmanj enkrat na leto opraviti pre- 
gled vseh ustanov, ki izvajajo poskuse in pri tem zahtevati vso 
potrebno dokumentacijo. 

(7) Vlogo za dovoljenje za izvedbo poskusa morajo podpisati 
izvajalec in vodja poskusa, ter pooblaščenec za varstvo živali. 
Vsebovati mora kratek opis poskusa z navedbo cilja, metode 
in načina izvedbe, kraj izvajanja začetek in predviden čas 
trajanja poskusa, število, vrsto in izvor poskusnih živali, način 
omame in predvidene posledice za živali, ter strokovno ute- 
meljitev, da raziskava izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. odstavka 
tega člena. 

(6) O poskusu se mora voditi zapisnik, ki vsebuje podatke 
o dejanskem poteku in rezultatih poskusa in posledicah 
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poskusa za uporabljene živali, vključno s številom usmrćenih 
živali. Zapisnik morajo podpisati vodja in izvajalec poskusa, 
ter pooblaščenec za varstvo živali. Vsako leto mora ustanova, 
ki izvaja poskuse pripraviti zbirno poročilo. Dokumentacija 
o poskusih se mora hraniti vsaj pet let. 

9. člen 
(USMRTITEV ŽIVALI) 

(1) Dovoljeni so le taki načini usmrtitve živali, žival usmrtijo 
v trenutku oz. z ustrezno predhodno omamo ali v skrajnem 
primeru na način, ki povzroči živali le neizogibne bolečine. 
Ti načini so: 

1. usmrtitev z zadostnimi dozami narkotikov, ki jo izvede za to 
strokovno usposobljena oseba; 

2. s strelnim orožjem ustrezne moči, v skladu z predpis' 
o lovstvu; 

3. usmrtitev rejnih živali ob ustrezni predhodni omami, če j® 
zakol opravljen takoj po omami, ki mora biti popolna, in če j« 
izkrvavitev takojšnja in popolna. Za omamo se sme uporab- 
ljati le zanesljiva sredstva in postopke. Zakol in omamo sma 
izvajati le za to usposobljena oseba ob nadzoru veterinarska 
službe; 
4. brez omame so dopustne vse hipne usmertive živalj 
(obglavljanje perutnine) oz. usmeritve v nuji, pa morajo biti 
opravljene z najmanjšo možno mero trpljenja za žival; 

5. deratizacija, ki jo za zmanjšanje populacije glodalcev izva- 
jajo za to pooblaščene ustanove s sredstvi, ki žival usmrtijo 
s čimmanjšo bolečino in čimkrajšim trpljenjem, v kolikor niso 
dosegljivi postopki in sredstva za sterilizacijo teh vrst živali 

(2) Žival je dovoljeno usmrtiti le, če je bila rejena za prehrano 
in se jo ubije v ta namen ali, če je to potrebno za ohranjanj« 
naravnega ravnotežja ali pa je žival nevarna za okolico ot 
povzroča občutno škodo in tega ni mogoče drugače prepra- 

čiti ali, če je to potrebno po četrti alinei, drugega odstavka, 
tretjega člena tega zakona. 

IZVRŠNE IN KAZENSKE DOLOČBE 

10. člen 

(1) Nadzorstvo nad spoštovanjem določil tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov opravljajo po uradni dolž- 
nosti veterinarska inšpekcija, pooblaščene osebe organov za 
notranje zadeve (policija), na svojih področjih pa tudi druga 
pooblaščene osebe (lovska inšpekcija). Poleg uradnih oseb i* 
prejšnjega stavka so za nadzor nad izvajanjem določil tega 

zakona pristojni tudi predstavniki društev proti mučenju živali 
v okviru javnega pooblastila, za nadzor nad poskusi na živalih 
(7. in 8. člen) pa tudi strokovno-etična komisija. 

(2) V primeru suma kršitve določil tega zakona imajo pooblaš- 
čene osebe iz prvega odstavka pravico legitimirati imetnik8 

živali in od njega zahtevati ogled živali in prostorov, v katerih 
se žival nahaja in zahtevati potrebne informacije in dokumen- 
tacijo. 

(3) Če imetnik živali ni dosegljiv ali odkloni ogled živali, imajo 
pooblaščene osebe organov za notranje zadeve in veterinar- 
ska inšpekcija po sklepu pristojnega organa dolžnost in pra- 
vico vstopiti in odpreti vse prostore, transportna sredstva, ter 
vsa druga nahajališča živali in ugotoviti dejansko stanje. V pri- 
meru utemeljenega suma težje kršitve določil tega zakona p8 

imajo to pravico tudi brez sklepa pristojnega organa. 

(4) Veterinarska inšpekcija in pooblaščene osebe organov za 
notranje zadeve lahko v primeru težje kršitve tega zakona 
žival začasno odvzamejo takoj, do pravnomočne odločbe, fi® 
obstaja sum, da bo storilec s takim početjem ali ravnanjem 
nadaljevala. Z odvzetimi živalmi se ravna v skladu z drugim ir* 
tretjim odstavkom 5. člena tega zakona. Če je žival poškodo- 
vana ali bolna se zagotovi tudi takojšnja veterinarska oskrba 
živali na stroške in rizik imetnika živali. 
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11. člen 

(1) Kdor živali namerno ali iz malomarnosti povzroči bolečine 
PoSkodbe ali jo nedopustno usmrti, se kaznuje po določilih 

"S 15., 16. in 17. člena tega zakona. 

dejanja iz prvega odstavka izvrši na posebno surov 
. ap'n, jih ponovi ali živali povzroči trajajoče ali ponavljajoče 
0|ečine, se kaznuje strožje. 

[') Kazniv je tudi poskus dejanj, navedenih v 1. in 2. odstavku ,e9a člena. 

12. člen 
(ODVZEM ŽIVALI) 

nad katerimi je bilo storjeno kaznivo dejanje iz 14. 
odvz C,ena ,e9a zaKona, lahko pristojni upravni organ odredi 

[^odvzetimi živalmi se ravna v skladu s petim členom tega 

(PREPOVED GOJENJA OZ OPRAVLJANJA POKLICNE 
DEJAVNOSTI) 

^Storilcu, kije bil obsojen po 14. ali 15. členu tega zakona, 
vedi 'zre^e tud' varstveni ukrep gojenja živali oz. prepo- 
gne °Prav|)anja poklicne dejavnosti reje živali za čas od ®9a do pet let ali za vedno, če obstaja utemeljen sum, da bo 

,anie ponovil. 

sti p? storilec ni bil obsojen zaradi neprištevnosti, se var- 8ni ukrep iz prvega odstavka vseeno lahko izreče. 

dejTa varstveni ukrep se izreče na osnovi teže kaznivega 
aijlania, predhodnega ravnanja storilca in zagotovil, da se ta 

Podobna dejanja v prihodnje ne bodo ponovila. 

14. člen 

do ^2nivo dejanje se kaznuje posameznik z zaporno kaznijo pr 
le,a zapora ali denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev, 

nje '13 ose^a Pa z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev, 
,oiarje°d9°VOrna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 50.000 

lfan°r' ^ejan'e 'z 1-- 2-. 7., 8., 9. ali 12 točke 2. člena ali redi oz. v nsPortira živali v nasprotju s 3. oz. 4. členom ali usmrti žival 
jiv ®sPr°tju s 1. odstavkom, 9. člena in s takim ravnanjem 
L!!' Povzroči težke telesne poškdobe ali smrt živali ali jo ob ai" bolečinah težje poškoduje; 

3 ?,0ri dejanje iz 5. točke 2. člena (organizira borbe živali); 
'ienVa'a poskuse v nasprotju z določili 2. in 3. odstavka 8. JUna ali izvede poseg brez omame (1. in 2. odstavek, 6. člena) 
(l6"P0rablja živali v izobraževalne namene v nasprotju s 7. 

15. člen 

do 'iazn'vo dejanje se kaznuje posameznik z zaporno kaznijo 
t0u Mesecev zapora ali denarno kaznijo najmamnj 50.000 
'oia |ev' pravna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 200.000 
rha-.ev' ni®na odgovorna oseba pa z denarno kaznijo naj- 

"i 20.000 tolarjev, če: 

,ran'0r' deianle 12 1- 2- 7 ' 8- 9- ali 12. točke 2. člena ali redi oz. v . sPortira živali v nasprotju s 3. oz. 4. členom ali usmrti žival 
iivarProtiu s 1' odstavkom, 9. člena in s takim ravnanjem hu>. Povzroči hude bolečine, težje telesne poškodbe ali jo ob IS|h bolečinah poškoduje; 

2. stori kako dejanje iz 3., 4. ali 6. točke 2. člena (prisilno 
hranjenje, uporaba žive živali za vabo, borbo,...); 

3. redi živali brez dovoljenja oz. na prepovedan način (4. 
odstavek oz. 5. odstavek, 3. člena); 

4. stori kak poseg iz 4. odstavka, 6. člena (boleče omeje- 
vanje); 

16. člen 

Za prekršek se kaznuje posameznik z zaporno kaznijo do 30 
dni zapora ali denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev, pravna 
oseba pa z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev, njena 
odgovorna oseba pa z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolar- 
jev, če; 

1. stori dejanje iz 1., 2., 7., 8., 9. ali 12. točke 2. člena ali redi 
oz. transportira živali v nasprotju s 3. oz. 4. členom in s tem 
živali povzroči hujše bolečine ali jo poškoduje; 
2. stori dejanje iz 7., 11. ali 14. točke 2. člena (streljanje, lov 
v času lovopusta, zapustitev) ali jo usmrti v nasprotju z 2. 
odstavkom, 9. člena; 
3. živalim ne zagotavlja bivalnih pogojev po 3. odstavku ali 
krši prepoved iz 6. odstavka, 3. člena ali živali transportira 
v nasprotju s 3. oz. 4 odstavkom, 4 člena: 
4. opravi poseg v nasprotju z določili 3. in 5. odstavka, 6. 
člena (kupiranje) ali krši določila 4., 5., 7. ali 8. odstavka, 8. 
člena (poskusi na živalih); 

17. člen 

Za prekršek se kaznuje posameznik z denarno kaznijo naj- 
manj 2.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo naj- 
manj 50.000 tolarjev, nejna odgovorna oseba pa z denarno 
kaznijo najmanj 5.000 tolarjev, če: 

1. stori kako dejanje iz 1., 2., 7., 8., 9. ali 12. točke, 2. člena in 
živali povzroči znatne bolečine: 

2. stori dejanje iz 8., 10. ali 13. točke, 2. člena (obmetavanje 
s petardami, vznemirjanje, vzpodbujanje v borbo); 

3. živali ne zagotavlja oskrbe v skladu z 1. in 2. odstavkom, 3. 
člena; 

4. ne prijavi najdbe ali izgube živali (4. odstavek 5. člena). 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

18. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati; 

1. točka 7., člena 11. Zakona o javnem redu in miru (Ur. I. SRS 
št. 16/74); 

2. 78. in 79. člen, Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Ur. I. 
SRS št. 37/85) 

3. drugi stavek 11. člena Zakona o postopku z najdenimi 
stvarmi (Ur. I. SRS št. 31/76). 

Podzakonske akte, ki se nanašajo na zadeve, ki jih ureja ta 
zakon je treba s tem zakonom uskladiti v roku šestih mesecev. 

19. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem list 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

V zakonu smo predlagali rešitve, ki jih že zaobsega evropska 
zakonodaja in se v Evropi že uspešno uveljavljajo. 

Zavedamo se, da bi bilo nerealno tako natančno opredeljevati 
posamezna vprašanja, kot to delajo v nekaterih evropskih 
državah (Švica, Nemčija), ker naša družba še nima ustreznih 
pogojev za natančnejše izvajanje takih določil. Hkrati pa 
tovrstno »nepreciznost- v našem predlogu mnoge konkretne 
obveze spreminjamo v načelne, njihovo konkretno opredeli- 
tev pa prepuščamo kasnejšim podzakonskim aktom, sanitar- 
nim pogojem, prostorskim normativom ali drugim ustreznim 
regulativam. 

Nov sistem dovoljenj, ki je lahko pogojen z obvezami ali 
ureditvenimi roki za imetnike živali pri rizičnem področju 
kršitev omogoča, da se razmere do živali brez sprememb 
zakona s poostritvijo kriterijev za izdajo dovoljenj, postopno 
izboljšajo. Dovoljenje naj bo potrebno tudi za vse poskuse na 
živali, razen rutinskih posegov. Tako določilo uvaja tudi tuja 
zakonodaja iz katere povzemamo še dva nova zaščitna ukrepa 
in sicer: pooblaščenca za varstvo živali (imenujejo ga razisko- 
valne ustanove) in strokovno etično komisijo (imenuje jo 
pristojni državni organ). 

Podobno kot v vzorčni zakonodajni podlagi smo vnesli tudi 
določila tudi o splošnih prepovedih, pri ravnanju z živalmi, ki 
dovoljujejo le še dopustne izjeme, kar je seveda za živali bolje, 
kot če bi bilo dovoljeno vse, kar ni izrecno prepovedano. 
Takih določil smo se poslužili predvsem na posebno rizičnih 
področjih za mučenje živali, kot so naprimer posegi na živali 
v intenzivni reji, ki povzročajo trajne mučne posledice (reza- 
nje: kljunov, nožnih prstov, grebena na glavi, tkiva v krilih 

perutnini itd.). Večina teh posegov je pri nas dovoljena, zalo 
smo jih omejili z določenimi prepovedmi, kakor tudi s kisi' 
zulo, da se smejo izvajati le v posameznih primerih in P° 
veterinarski presoji. 

V predlog zakona priznavamo notranje vrednosti živalskega 
življenja in dolžnost človeka, da za živali skrbi kot bitje, ki im* 
svoje lastne življenjske pa tudi čustvene potrebe, ki jih 
dopustno grobo izničiti in s tem živali povzročati nedopustiv 
telesne in psihične bolečine (strah ali trajajoče trpljenje). 

Nedopustna je vsaka bolečina namerno povzročana živali j11 

kot tudi vsaka bolečina, ki se ji lahko izognemo ali s protibo 
činskimi sredstvi odpravimo. Prag bolečine je omejen s tr* 
nutnim znatnim ali kakršnim koli trajajočim ali ponavljajoč0 
se učinkom, poškodbe pa so vse škodljive posledice za živa"' 
ki se jim imetnik živali lahko izogne. 

Za nedopustna dejanja na živalih so predvidene kazni uski* 
jene z novim kazenskim zakonikom. Podobno kot v vzori"' 
zakonodaji pa sta vključena tudi instituta, ki omogočata, da& 
mučenje živali v posebno hudih primerih lahko tudi fizičtf 
onemogoči s prepovedjo gojenja ali izvajanja poklicne deja* 
nosti z živalmi ali z odvzemom živali. Odločitev o tem sprejo 
pristojni organ, sodišče ali pristojni veterinarski upravi" 
organ. 

Predlog zakona vključuje tudi posebna določila o zapuščeni 
živalih ter zadolžene subjekte za varstvo in oskrbovanje 
živali, kar je za približevanje evropskim normam vključi 
preventivnim, tudi pogoj za uspešno uvajanje tega zakona. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI PRVEGA IN DRUGEGA PROTOKOLA 
K EVROPSKI KONVENCIJI O PREPREČEVANJU MUČENJA IN 

NEČLOVEŠKEGA ALI PONIŽEVALNEGA RAVNANJA ALI KAZNOVANJA 

~ EPA 800 

Vlada Republike Slovenije je na 102. seji 22. septembra 
1994 določila besedilo: 

~ PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PRVEGA IN DRU- 
GEGA PROTOKOLA K EVROPSKI KONVENCIJI O PRE- 
PREČEVANJU MUČENJA IN NEČLOVEŠKEGA ALI PONI- 
ŽEVALNEGA RAVNANJA ALI KAZNOVANJA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, 

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

Predlog zakona o ratifikaciji prvega in drugega protokola k Evropski konvenciji 
^preprečevanju mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja 

1.člen 

Ratificirata se Prvi in drugi protokol k Evropski konvenciji 
^ Preprečevanju mučenja ali nečloveškega ali poniževalnega avnanja ali kaznovanja z dne 4. novembra 1993. 

2. člen 

^r°tokola se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slo- 
®nskem jeziku glasita: 

0pOMBA: sledi tekst prvega protokola v angleškem jeziku 

„ PROTOKOL ŠT. 1 
* EVROPSKI konvenciji o preprečevanju 

MUČENJA IN NEČLOVEŠKEGA ALI 
PONIŽEVALNEGA RAVNANJA ALI 

KAZNOVANJA 

j^iave članice Sveta Evrope, podpisnice tega Protokola 
j evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečlove- 
*®ga ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, podpisani 26. 
•ovombra 1987 v Strasbourgu (v nadaljevanju besedila ime- 
°vani konvencija), so se 

upoštevanju dejstva, da je treba državam nečlanicam 
(Wa ^vroP® dovoliti, da pristopijo h konvenciji na povabilo a°ora ministrov, 
d°govorile: 

1.člen 
1 odstavku 5. člena konvencije se doda pododstavek: 

EJo fora biti v Odbor izvoljen član iz države nečlanice Sveta 
(jjop0, povabi urad Posvetovalne skupščine parlament te 
n7ave, da predlaga tri kandidate, od katerih sta vsaj dva 
v'®na državljana. Odbor ministrov izvede volitve po posveto- nlu z zadevno pogodbenico.« 

2. člen 

■ fclen konvencije se glasi: 
"Na " Podlagi določil o zaupnosti iz 11. člena mora Odbor 

vsako leto predložiti Odboru ministrov splošno poročilo 
o svojih dejavnostih, ki se mora predložiti Posvetovalni skupš- 
čini ali kateri koli od držav nečlanic Sveta Evrope, ki je 
pogodbenica konvencije in javno objaviti.« 

3. člen 

Besedilo 18. člena konvencije postane prvi odstavek tega 
člena, ki se dopolni z naslednjim drugim odstavkom: 

»2. Odbor ministrov Sveta Evrope lahko povabi vsako državo 
nečlanico Sveta Evrope, da pristopi h konvenciji.« 

4. člen 

V drugem odstavku 19. člena se črta beseda »članico«, besedi 
»ali odobritvi« pa se nadomestita z »odobritvi ali pristopu«. 

S. člen 

V prvem odstavku 20. člena konvencije se besedi »ali odobri- 
tvi« nadomestita z »odobritvi ali pristopu«. 

6. člen 

1. Uvodni stavek 23. člena konvencije se glasi: 

Generalni sekretar Sveta Evrope mora obveščati vse države 
članice in vse države nečlanice Sveta Evrope, ki so pogodbe- 
nice konvencije, o:« 

2. V 23. členu konvencije se v točki b) besedi »ali odobritvi« 
zamenjata z »odobritvi ali pristopu«. 

7. člen 

1. Ta protokol je odprt za podpis državam članicam Sveta 
Evrope, podpisnicam konvencije, ki lahko izrazijo svoje 
soglasje, da jih ta protokol zavezuje: 

a) s podpisom brez pridržka ratifikacije, sprejema ali odobri- 
tve ali 
b) s podpisom ob pridržku ratifikacije, sprejema ali odo- 
britve. 
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2. Listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi se deponirajo 
pri generalnemu sekretarju Sveta Evrope. 

8. člen 

Ta protokol začne veljati prvi dan v mesecu po preteku treh 
mesecev od datuma, ko so vse pogodbenice konvencije izja- 
vile svoje soglasje, da jih zavezuje ta protokol v skladu 
z določbami 7. člena. 

9. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta 
Evrope o: 

a) vsakem podpisu; 
b) deponiraju vsake listine o ratifikaciji, sprejemu ali odo- 
britvi; 
c) začetku veljavnosti tega protokola v skladu z 8. členom; 
d) vsakem drugem dokumentu, obvestilu ali sporočilu, ki se 
nanaša na ta protokol. 

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so bili za to pooblaščeni, 
podpisali ta protokol. 

Sestavljeno v Strasbourgu 4. novembra 1993 v angleščini in 
francoščini, od katerih sta obe besedili enako verodostojni, in 
sicer samo v enem izvodu, ki je shranjen v arhivih Sveta 
Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene 
kopije vsem državam članicam Sveta Evrope. 

OPOMBA: sledi tekst drugega protokola v angleškem Jeziku 

PROTOKOL ŠT. 2 
K EVROPSKI KONVENCIJI O PREPREČEVANJU 

MUČENJA !N NEČLOVEŠKEGA ALI 
PONIŽUJOČEGA RAVNANJA ALI 

KAZNOVANJA 

Države podpisnice tega protokola k Evropski konvenciji o pre- 
prečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravna- 
nja ali kaznovanja, podpisani 26. novembra 1987 v Strasbo- 
urgu (v nadaljevanju besedila imenovani konvencija), so se 

prepričane, da je smotrno članom Evropskega odbora za 
preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega rav- 
nanja ali kaznovanja (v nadaljevanju besedila imenovanega 
Odbor) omogočiti, da so dvakrat ponovno izvoljeni, 

ter ob upoštevanju potreb po zagotavljanju rednega obnavlja- 
nja članstva v Odboru, 

dogovorile: 

l.člen 

1. Drugi stavek v 3. odstavku 5. člena se glasi; 

»Lahko so dvakrat ponovno izvoljeni.« 

2. 5. člen konvencije se dopolni s 4. in 5. odstavkom: 

»4. Zato da bi kar najbolje zagotovili obnavljanje polovice 
članov Odbora vsaki dve leti, lahko Odbor ministrov pred 
nadaljevanjem volitev določi, da mandat enega ali več članov a 
ne bo trajal štiri leta, vendar pa tudi ne sme biti daljši kot šest Iv 
let in ne krajši od dveh let. * i 
5. V primerih, ko gre za več kot en mandat in Odbor ministrov I 
uporabi določbe prejšnjega odstavka, določi razporeditev j 
mandatov z žrebom generalni sekretar takoj po volitvah.« ■ 

2. člen < 

1. Ta protokol je odprt za podpis državam podpisnicam kon- ( 
vencije ali tistim, ki so k njej pristopile, ki lahko izrazijo svoje 
soglasje, da jih ta protokol zavezuje: 

a) s podpisom brez pridržka ratifikacije, sprejema ali odobri- 
tve ali 

b) s podpisom ob pridržku ratifikacije, sprejema ali odobritve' 

2. Listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi se deponirajo p" 
generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

3. člen 

Ta protokol začne veljati prvi dan v mesecu po preteku treh 
mesecev od datuma, ko so vse pogodbenice konvencije izja- 
vile svoje soglasje, da jih zavezuje ta protokol v skladu 
z določbami 2. člena. 

4. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta 
Evrope ter države nečlanice in pogodbenice Konvencije o: 

a) vsakem podpisu; 

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejemu ali odo- 
britvi; 

c) začetku veljavnosti tega protokola v skladu s 3. členom; 

d) vsakem drugem dokumentu, obvestilu ali sporočilu, ki se 
nanaša na ta protokol. 

Po potrditvi so podpisani, ki so bili za to pooblaščeni, podpi' 
sali ta protokol. 

Sestavljeno v Strasbourgu 4. novembra 1993 v angleščini in 
francoščini, od katerih sta obe besedili enako verodostojni. in 

sicer samo v enem izvodu, ki je shranjen v arhivih Sveta 
Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene 
kopije vsem državam članicam Sveta Evrope. 

3. člen 

Za izvajanje protokolov skrbita Ministrstvo za zunanje zadeve 
in Ministrstvo za pravosodje. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list" 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

1'993 je Republika Slovenija podpisala Konvencijo o var- 
"ovekovih pravic in temeljnih svoboščin z desetimi pro- 
ij Sveta Evrope, kar je narekovalo kasnejši podpis Kon- 

lneB ° prePrećevaniu mučenja in nečloveškega ali poniže- 
ei I ravnania a,i kaznovanja. Slovenija je konvencijo 

Sir Er°Pe 0 preprečevanju mučenja podpisala 4. 11. 1993 asbourgu, Državni zbor pa jo je 17. 12. 1993 ratificiral. 

Sbl°las,a b'la za podpis že novembra 1993, vendar 
ca o6n^a ,akrat n' mogla podpisati, ker še ni bila pogodbe- snovne konvencije, tako da sta bila protokola podpi- 

iriarca 1994 v Strasbourgu. Protokola je podpisal 
pri 

na 3j. 
'«0o / v t>irasDourgu. rroioKoia /e poapi g. Andrej Novak, stalni predstavnik Slovenije 

Evrope. 

i a na Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in 
taiofl al' poniževalnega ravnanja ali kaznovanja iz za9otavlja mehanizem varovanja oseb, ki jim je bila 
Kn/m prostost' Pred mučenjem in nečloveškim ali poniže- 
ne ravnanjem ali kaznovanjem. Mehanizem, ki ga določa W)c/ya, je nesodne narave oziroma preventivne narave in 
)ls 

na ot>iskih. Prvi in Drugi protokol h konvenciji (proto- s'a samostojna pravna akta) pa spreminjata konvencijo 

v tem smislu, da se konvencija odpira za države nečianice 
Sveta Evrope in da se članom Evropskega odbora za prepre- 
čevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja 
ali kaznovanja (v nadaljevanju: Odbor) omogoči, da so dva- 
krat ponovno izvoljeni. 

Tako se konvencija, ki je bila do zdaj zaprta za države nečia- 
nice odpira tudi zanje, seveda ob pogoju povabila Odbora 
ministrov Sveta Evrope. Države nečianice Sveta Evrope, ki 
bodo tako postale pogodbenice konvencije in Prvega proto- 
kola h konvenciji bodo imele pravico predlagati kandidate za 
volitve v Odbor. 

Protokola bosta začela veljati prvi dan v mesecu po preteku 
treh mesecev od datuma, ko bodo vse pogodbenice konven- 
cije izrazile svoje soglasje, da jih zavezujeta Prvi in Drugi 
protokol. 

2. 
Ratifikacija Prvega in Drugega protokola h konvenciji ne bo 
vplivala na našo domačo zakonodajo. 

Z ratifikacijo protokolov ne bodo nastale neposredne 
finančne obveznosti. 



Predlog zakona o RATIFIKACIJI DOGOVORA O DOPOLNITVI 

SPORAZUMA Z DNE 5. NOVEMBRA 1992 MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE NEMČIJE O FINANČNI POMOČI ZA 

USTVARJANJE EKSISTENCE IN POKLICNEM VKLJUČEVANJU 

KVALIFICIRANIH DELAVCEV - EPA 802 
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Dr; 
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Vlada Republike Slovenije je na 101. seji 15. septembra 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA 
O DOPOLNITVI SPORAZUMA Z DNE 5. NOVEMBRA 1992 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE 
REPUBLIKE NEMČIJE O FINANČNI POMOČI ZA USTVAR- 
JANJE EKSISTENCE IN POKLICNEM VKLJUČEVANJU 
KVALIFICIRANIH DELAVCEV, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 

zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena pošlo*' 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člen' 
poslovnika Državnega Zbora Republike Slovenije določi« 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbo's 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodeloval1, 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socis'1™ 
zadeve, . 
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravni 

•zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

 'Mil 

Predlog zakona o ratifikaciji dogovora o dopolnitvi sporazuma z dne 5. novembra 
1992 med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Nemčije o finančni pomoč 
za ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev 

lic 
—' kli 

en 

1. člen 

Ratificira se Dogovor o dopolnitvi Sporazuma z dne 5. novem- 
bra 1992 med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne 
republike Nemčije o finančni pomoči za ustvarjanje eksi- 
stence in poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev, skle- 
njen z izmenjavo not dne 16. junija 1994. 

2. člen 

Dogovor se v izvirniku v nemškem in slovenskem jeziku in 
v prevodu glasi; 

OPOMBA: sledi tekst verbalne note v nemškem Jeziku 

VELEPOSLANIK 
ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE 

lahko predlagam naslednji dogovor o zvišanju 
sklada: 

kr 
, n. 

1. Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta za skup"0, a 
mio DEM (z besedami: dvajset milijonov nemških mark)*'1 

sklad za spodbujanje ustvarjanje, eksistence, ki je bil ustan 

Ijen na podlagi sporazuma z dne 5. novembra 1992 pri Sl"% 
ski investicijski banki, d.d. Vlada Zvezna Republike NelJ® oi 
v ta namen zagotavlja znesek v višini 10 mio DEM (z bes^JJm 
deset milijonov nemških mark), plačljiv v dveh obrokih vr 

1994 in 1995. Vlada Republike Slovenije zagotavlja, d' 
hkrati z zneski, navedenimi v prejšnjem stavku na razp0'.8' 
enako visoka protivrednost v SIT po uradnem srednjem 
na dan prispetja DEM zneskov. 

odobritvi in vračanju posojila kol ', 
U bosta ureiali izvajalski nrnaniTariii. K'. 

2. Podrobnosti o   
postopka o preklicu bosta urejali izvajalski organizaciji. 
določeni v drugem in tretjem odstavku 5. člena uvod"" 
omenjenega sporazuma z dne 5. novembra 1992. 

VERBALNA NOTA 

Gospod državni sekretar, 

v čast mi je, da vam v imenu Vlade Zvezne republike Nemčije 
z ozirom na 

- Sporazum z dne 5. novembra 1992 med Vlado Zvezne 
republike Nemčije in Vlado Republike Slovenije o finančni 
pomoči za ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju 
kvalificiranih delavcev. 

- obisk Njegove ekscelence Ministra za zunanje zadeve 
Republike Slovenije gospoda Lojzeta Peterleta dne 26. okto- 
bra 1993 v Bonnu ter 

- verbalno noto Ministrstva za zunanjo zadevo Republike 
Slovenije št. 616/93-20423 z dne 16. decembra 1993 
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3. V ostalem veljajo določbe sporazuma z dne 5. nove1 

1992. 
iin* 

Če se Vlada Republike Slovenije strinja s predlogi, na^e
rC 

v točkah od 1. do 3, bosta ta nota in nota-odgovor, s ka10,^ 
izraženo soglasje vaše vlade, tvorili dogovor med 
vladama, ki začne veljati na dan, ko Vlada Republike Slovej' 
Vlado Zvezne republike Nemčije obvesti o tem, da so 
njeni notranjedržavni pogoji za začetek veljavnosti tega °av 

vora. 
' 

Dovolite, gospod državni sekretar, izraze mojega najodHc i 
šega spoštovanja. 

Ljubljana, 16. junij 1994 

Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije 
Gospod državni sekretar dr. Peter Vencelj 
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Br?*w PETER VENCEU 
&' sekretar 

"'NISTRSTVO za zunanje zadeve 

VERBALNA ENOTA 

^Pod veleposlanik, 

- t!i! 'e Potrditi prejem Vaše note z dne 16. junija 1994, ki -*9!asi kot sledi: 

GosP°d državni sekretar, 

i®, da vam v imenu Vlade Zvezne republike Nemčije 

epy??^azum z dne 5. novembra 1992 med Vlado Zvezne 
ottiof v,£,do Republike Slovenije o finančni valiti'- 23 ustvarjanje eksistence in poklicnem vključevanju lciranih delavcev, 

obisk ekscelence ministra za zunanje zadeve 
ra lonA'" Sl°venije gospoda Lojzeta Peterleta dne 26. okto- "3 v Bonnu ter 

iIovb1??'"0 n°to Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
J® št. 616/93-20423 z dne 16. decembra 1993 

'laja
pr®dlagam naslednji dogovor o zvišanju kreditnega 

hio[)c0^eni s,ranki se obvezujeta, da bosta za skupno 20 
** <z besedami dvajset milijonov nemških mark) zvišali 

sn na 
sPodbujanje ustvarjanja eksistence, ki je bil ustanov- 

ni sporazuma z dne 5. novembra 1992 pri Sloven- 
i«^ta nam 

c'iski banki, d.d. Vlada zvezne republike Nemčije 
«Set n?fn za9otavlja znesek v višini 10 mio DEM (z besedami 
994 I?'"jionov nemških mark), plačljiv v dveh obrokih v letih 
kratj Vlada Republike Slovenije zagotavlja, da bo 
iai(0 

2neski. navedenimi v prejšnjem stavku na razpolago 
1 'da,,lsoka protivrednost v SIT po uradnem srednjem tečaju « uan Prispetja DEM zneskov. 

s.rs" 
o odobritvi in vračanju posojila kot tudi 

0 preklicu bosta urejali izvajalski organizaciji, ki sta 
v drugem in tretjem odstavku 5. člena uvodoma 

a sporazuma z dne 5. novembra 1992. 

3. V ostalem veljajo določbe sporazuma z dne 5. novembra 
1992. 

Če se Vlada Republike Slovenije strinja s predlogi, naštetimi 
v točkah od 1 do 3, bosta ta nota in nota-odgovor, s katero je 
izraženo soglasje vaše vlade, tvorili dogovor med našim vla- 
dama, ki začne veljati na dan, ko Vlada Republike Slovenije 
Vlado Zvezne republike Nemčije obvesti o tem, da so izpol- 
njeni notranjedržavni pogoji za začetek veljavnosti tega dogo- 

Dovolite, gospod državni sekretar, izraze mojega najodličnej- 
šega spoštovanja.« 

Gospod veleposlanik, v čast mi je sporočiti Vam popolno 
soglasje Vlade Republike Slovenije z zgoraj navedenim pred- 
logom, tako da nota Vaše ekselence in ta nota - odgovor 
tvorita dogovor med našima vladama, ki začne veljati na dan, 
ko Vlada Republike Slovenije obvesti Vlado Zvezne republike 
Nemčije o tem, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za 
začetek veljavnosti tega dogovora. 

Dovolite, gospod veleposlanik, izraze mojega najodličnejšega 
spoštovanja. 

Ljubljana, 16. junija 1994 

Njegovi ekselenci 
Veleposlaniku 
Zvezne republike Nemčije 
gospodu dr. Guntherju Seibertu 

OPOMBA: sledi tekst verbalne note v nemškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

'992 It f° ZRN in vlado Republike Slovenije je bil dne 5. 11. 
%s,r

enien sporazum o finančni pomoči za ustvarjanje 
ŠPubrlfe Poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev 9a ^as, 

e Slovenije (sporazum o reintegraciji). Končni cilj, ki 
navedeni sporazum, je ponovna vključitev slo- 

"<fom državljanov, ki so na začasnem delu v Nemčiji, 
'e9a n ? gospodarstvo s pomočjo dodeljenega posojila iz 

o'sC°r 
as'°va na način in pod pogoji, ki so ga določili nosilci 

'lpa- Po omenjenem sporazumu sta Nemčija in Slove- 
fP/e J *°nca proračunskega leta 1993 namenili za kreditira- 
li % n m'° DEM posojil vsaka po 10 mio DEM. Ta sredstva so 
4 ^Oo zmenjena in uporabljena za kreditiranje investicij, ki 

^W/a °®0<5/'® samostojno poklicno eksistenco slovenskim "e/a (, !J0fn' W se vračajo oziroma so se vrnili z začasnega 
^»ernčiji po 1. 1. 1991. Po dogovoru med slovensko in 
%te° s>ranjo pa je bil del slovenskega deleža v programu 
%iMe pod enakimi pogoji in z istim ciljem uporabljen 
'tifor n 

nar>ciranje ekonomsko zanimivih projektov, kjer inve- ni zdomec. 

"ow/j d
af'n bilo oziroma bo odprtih skupno nekaj čez 500 e'ovnih mest. Točno ševilo bo možno ugotoviti takrat, 

alec, št. 37 

ko bodo investicije v celoti zaživele. Po sedanji oceni je bil 
z vsakim kreditom omogočen nastanek približno 5 delovnih 
mest. Med programi je tudi nekaj takšnih, ki pomenijo prenos 
zahtevnih znanj in tehnbologij iz tujine v Slovenijo. 

Z dogovorom o dopolnitvi sporazuma o reintegraciji, ki je bil 
sklenjen dne 16. 6. J994 z izmenjavo not, bosta vladi obeh 
držav nadaljevali slovensko-nemški program o reintegraciji 
z odobritvijo dodatnega nemškega posojila v skupnem zne- 
sku 10 mio DEM za leti 1994 in 1995, pri čemer bo Vlada 
Republike Slovenije v ta namen v omenjenih proračunskih 
obdobjih zagotovila ustrezna sredstva v tolarski protivred- 
nosti. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je kot pooblaš- 
čeni nosilec sporazuma o reintegraciji v proračunu sprejetem 
za leto 1994 planiralo ustrezna sredstva za prvi obrok posojila 
po dogovoru o dopolnitvi sporazuma o reintegraciji. 

Glede na finančne obveznosti Vlade Republike Slovenije, ki 
izhajajo iz omenjenega dogovora je potrebno> da ga v skladu 
z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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PREGLED PRISTOJNOSTI SEDANJIH OBČIN - EPA 293 

K tretji obravnavi predloga zakona o upravi je Vlada Repu- 
blike Slovenije poslala gradivo »Pregled pristojnosti sedanjih 
občin«, ki ga je po sklepu Državnega zbora Republike Slove- 
nije pripravil Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti 
v Ljubljani. 

NOTRANJE ZADEVE 

Zakon o državljanstvu RS, Ur.l. RS, št.l/91 

- sprejema prošnje za pridobitev državljanstva z naturaliza- 
cijo (27. čl.); upravni organ 
- izdaja ugotovitvene odločbe o državljanstvu na 1. stopnji 
(29.ČI.); upravni organ 

Zakon o tujcih, Ur.l. RS, it. 9 

- izdaja delovne vizume tujcem (7. čl.); upravni organ 
- izdaja dovoljenje za začasno prebivanje tujcu (19. čl.); 
upravni organ 
- izdaja odpoved začasnega prebivanja tujcu (25. čl.); 
upravni organ 
- izdaja potne liste za tujce in za begunce (45. čl.); upravni 
organ 
- izdaja osebne izkaznice za tujce; upravni organ 
- sprejema prijave in odjave stalnega in začasnega prebiva- 
lišča tujcev; upravni organ 
- vodi evidence o tujcih (63. čl.); upravni organ 

Zakon o potnih listinah, Ur.l. RS, št. 1/91 

- izdaja potne liste in skupinske potne liste (5. čl.); upravni 
organ 
-vodi evidence o izdanih potnih listinah in vizumih (če ima 
ustrezno opremo, na računalniku MNZ) (32. čl.); upravni 
organ 
- izdaja vizume v pomorsko in brodarsko knjižico (14. čl.); 
upravni organ 

Zakon o orožju, Ur.l. SRS, št. 17/89 in novela Ur.l. RSR, št. 44/ 
90 

- izdaja dovoljenja za nabavo orožja (9. čl.); upravni organ 
- izdaja orožne liste (13. čl.); upravni organ 
- izdaja dovoljenja za posest orožja (16. čl.); upravni organ 
- izdaja odločbo, da gre za staro orožje (18. čl.); upravni 
organ 
- potrjuje pooblastila, ki jih dajejo določene organizacije 
posameznikom za nošenje orožja; upravni organ 
- odvzema orožne liste, dovoljenja za posest orožja ter samo 
orožje in strelivo v zakonsko določenih primerih (30., 31., 32. 
čl.); upravni organ 
- pozove lastnika, ki mu je bilo orožje odvzeto iz posesti, naj 
poišče kupca. Če lastnik kupca ne najde, občinski upravni 
organ orožje in strelivo izroči pooblaščenemu podjetju. Če 
orožje nima prometne vrednosti, ga občinski upravni organ 
komisijsko uniči (33. čl.); upravni organ 
- odvzame orožje dediču lastnika orožja, če orožja dedič 
v 3 mesecih po smrti lastnika ne odsvoji in tudi ne zaprosi za 
izdajo orožnega lista oziroma dovoljenja za posest (40. čl.); 
upravni organ 
- nadzoruje hrambo in čuvanje orožja in streliva (53. čl); 
upravni organ 
- najmanj enkrat v petih letih pregleda strelno orožje, za 
katero je bil izdan orožni list (55. čl.); upravni organ 
- registrira nabavljeno orožje (9. čl.); upravni organ 
- registrira odsvojitev orožja (odjava) (38. čl.); upravni organ 
- vodi evidenco o izdanih orožnih listih (39. čl.); upravni 
organ 
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- ob preselitvi imetnika orožnega lista v drug kraj imetm»J 
vpiše v evidenco o izdanih orožnih listih, o tem pa obvjj 
upravni organ občine, kjer je imel imetnik orožnega lista P'" 
stalno prebivališče (39. čl.); upravni organ 
- vodi evidence o drugih listinah za posest oziroma noWI 
orožja in v njih registrira relevantne podatke (npr. smrt i"1®!1 

nika listine za posest oziroma nošenje orožja, izgubo or<w 
ali listine) (40., 41. čl.); upravni organ 

Zakon o enotni matični številki občana, Ur.l. SRS, št. 1/8" j 

- vpisuje EMŠO v rojstno matično knjigo ter register stalne! 
prebivalstva in jo sporoča občanom (po obvestilu Zavoda® 
statistiko) (15. čl.); upravni organ 

Zakon o osebnem imenu, Ur.l. 
SRS, št. 2/87 

SRS, št. 16/74, preč.bes. 

if - odloča o zahtevi za spremembo osebnega imena 
odločbo pošlje matičarju (11. čl.); upravni organ a|(() 

Zakon o osebni izkaznici, Ur.l. SRS, št. 16/74, novela l"'': 
SRS, št. 29/79 nav 

- izdaja osebne izkaznice (3. čl.) in vpisuje vanje spremef|I,"ni 

podatkov (14. čl.); upravni organ 

Zakon o matičnih knjigah, Ur.l. SRS, št. 16/74, novela •"i 
SRS, št. 38/86, preč.bes. Ur.l. SRS, št. 2/87 

- skrbi za vodenje matičnih knjig (3. čl); upravni organ 
- pošilja odločbe o dejstvih in spremembah, ki se vpisui"" sp 
v matično knjigo, matičarju (4. čl.); . jj1** 
- imenuje pooblaščenega delavca-matičarja, ki VP.S|9a 
podatke v matično knjigo (3. čl.) in hrani izvirnik matii" 
knjig (20. čl.) 
- izdaja odločbo, na podlagi katere se vpiše rojstvo slov° 
skega državljana v tujini v matično knjigo v Republiki Slo* 
niji, če iz tujine ni mogoče dobiti izpiska iz matične knjige (' 

- izdaja odločbe o poznejšem vpisu dejstev in podati 
v matične knjige (27. čl.) jll» 
- izdaja izpiske in potrdila iz matičnih knjig (30. ^ 
z odločbo zavrne zahtevo za izdajo izpiska/potrdila (29. 4';!,! o 

)vc 

»k( 

- omogoča zainteresiranim vpogled v matične knjige (31 čl) 
- določa matična območja, sedeže matičnih območij in na5 

Ija, kjer se zakonske zveze sklepajo (2. čl.) ( 
- izdaja odločbe o prenosu vpisa posvojenca v r°is',( 
matično knjigo matičarja območja, na katerem je kraj. W 
imajo posvojitelji stalno prebivališče (10. čl.) 0 
- matičar pred vpisom dejstva ali podatka ugotavlja njeQ° 
resničnost in pravilnost v uradnih evidencah (21. čl.) . ^ 
- izdaja odločbe o spremembi, dopolnitvi ali črtanju dej!si* 
ali podatka v matični knjigi, če je občinski upravni orQ> 
pristojen za njegovo ugotovitev (21. čl.) . 
- obvešča o vpisu relevantnih dejstev in podatkov or9» 
pristojen za vodenje evidence stalnega prebivalstva (22 " L 
- obvešča o pomotah organe, pristojne za evidence, kje' > 
potreben popravek podatka (23. čl.) 

Novela zakona o osebnem imenu, Ur.l. SRS, št. 38/86 ||0 

- sprejema na zapisnik izjavo o spremembi osebnega i"1® 
otroka ob priznanju očetovstva (5. čl.) 
- sprejema izjave zakoncev, ki po razvezi znova vzamejo s< 
priimek (8. čl.) 
- izjave iz prejšnjih dveh alinej pošilja matičarju in organi 
vodi evidenco stalnega prebivalstva (11. čl.) 

Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebil 
cev, Ur.l. SRS, št. 6/83, novela Ur.l. SRS, št. 11/91-1 

- izvršuje zakon o evidenci nastanitve občanov in o reg' 
prebivalstva (4. čl.); upravni organ 

str" 

x. aI 1 

poročevalec, št 



-r;e9istrira prijavo stalnega prebivališča, odjavo stalnega 
»bivališča, prijavo spremembe naslova stanovanja (5. čl.); 

u"' 0r9an 
ob prijavi stalnega prebivališča ali spremembe naslova 
"ovanja ex offo odjavi staro stalno prebivališče oziroma 

i» Wov (5. e,); upravnj organ 

8J*ert SUmu'da občan ne prebiva tam, kjer je prijavljen, ex offo 
en Pos,0Pek za ugotovitev dejanskega stanja in ugotovi- "o odločbo (če je treba) registrira (8. čl.); upravni organ 

« •MHra prijavo odhoda iz države (začasnega za več kot tf esece ali stalnega) in vrnitev iz tujine za več kot 30 dni (9. 
^Upravni organ 

9's'rira prijavo ali odjavo začasnega prebivališča (10. čl.) 
^daljša (po diskr. pravici) rok za prijavo in odjavo začas- 

Prebivališča (10. čl.); upravni organ dftl * \,u- upiavm ui^an 
$3 6°) katere kni'9e morajo voditi posamezni strokovnjaki Zakon o evidenci volilne pravice, Ur.l. RS, št. 46/92 

VOLITVE 

Zakon o državnem svetu, Ur.l. RS, št. 44/92 

Kljub nujnim spremembam volilnega sistema za volitve 
v Državni svet bodo imele občine ključno vlogo pri volitvah 
predstavnikov lokalnih interesov. 

- voli predstavnike v volilno telo volilne enote za predstav- 
nike lokalnih skupnosti v državnem svetu (39., 40. čl); skupš- 
čina 
- določi kandidate za predstavnike lokalnih skupnosti 
v državnem svetu (41. čl.); skupščina 

!'eb°d' re9's,er prebivalstva v občini in razvid začasnega lvališča (15. čl.); upravni organ (na računalniku MNZ, če 
naiU6en V mrež°) 

,ust i°ruie izvrševanje predpisov o prijavljanju in odjavlja- aaliega in začasnega prebivališča ter o prijavljanju spre- moe naslova stanovanja; upravni organ 

ikon 0 notranjih zadevah, Ur.l. SRS, št. 28/80.., 

ilvn*0 'ma or9an za nadzorstvo nad izvajanjem predpisov 
Um reclu 'n rniru, o parkiranju motornih vozil in o komu- 11 urejenosti (9. čl.) 

rJ 'l0n o javnih shodih in javnih prireditvah, Ur.l. SRS, št. 20/ 

t)£j a obdrži pristojnosti glede lokalnih prireditev. 
ijOi 
ftifma priglasitve za javne shode, izdaja dovoljenja za 

i;'(qa ,s
h
ode na cesti, dovoljenja tujcem za organiziranje jav- 

snoda ali prireditve, priglasitve javnih prireditev in izdaja 
l®nja za nekatere javne prireditve (npr. ognjemeti, cirku- 

"'Preki AStave ' ) <12 C| ); upravni organ tt' Kitče izdano dovoljenje (17. čl.); upravni organ 

'kon 0 društvih, Ur.l. SRs, št. 37/74 

Jistor i°'en za zadeve društev (9. čl.); upravni organ - vodi 
' °0lo^ ev uPravr|i organ i§ty. ® 0 zahtevah za vpis v register društev in vpisuje 

,a<v. y'register (15., 16. čl.) ter vpisuje spremembe pravil 
PrW " upravni organ 

iia de,° društva (19- "•); upravni organ odločbe o izbrisu društva iz registra (20. čl.); upravni 

'ko, n 0 Političnem združevanju, Ur.l. SRS, št. 42/89 
VOflj 
>diJ

e9ister političnih organizacij (11. čl.); upravni organ 
vWsa P1

0trdila 0 VP'SU v register oziroma odločbe o zavrni- li® ('2. čl.); upravni organ 
9istra ,°d'°čbe o zahtevah za izbris politične organizacije iz (i8. čl.); upravni organ 

P>»8nih pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki 
i' nl)'' Ur.l. SRS, št. 15/76, novela Ur.l. SRS, št. 22/91 

iri| 'err>a prijave, katera poslopja oziroma prostori so dolo- 
'^kn°Pravl'an'e verskih obredov (12. čl.); upravni organ 
Vov Prepove verske obrede v mejah splošnih ukrepov za iJda

anie zdravja in javnega reda (12. čl.); upravni organ 
'ojJ® dovoljenja za opravljanje verskih obredov zunaj 
'*dai Prostorov (13. čl.); upravni organ 
'*dai dovo|ienja za krst ob reki (13. čl.); upravni organ 

Vjl'3 dovoljenja za pobiranje prostovoljnih prispevkov 
"Kvhi namene zunaj prostorov verskih skupnosti (17. čl.); ni organ 

r'«*. 

- vodi stalno evidenco volilne pravice državljanov RS (1. čl.); 
upravni organ 
- vpiše (ex offo) volilno pravico v register stalnega prebival- 
stva (7. čl.); upravni organ 
- izdela volilne imenike za vsakokratne volitve (2. čl.); upravni 
organ 
- razgrne splošne volilne imenike (12. čl.); upravni organ 
- po sestavi volilnih imenikov jih ex offo pregleda in po 
potrebi dopolni (12. čl.); upravni organ 
- odloča o zahtevi za popravek volilnih imenikov (13. čl.); 
upravni organ 
- pošlje volilne imenike pristojni volilni komisiji (16. čl.); 
upravni organ 
- izdaja volilne karte državljanom, ki bodo glasovali v tujini 
(24. čl.); upravni organ 

Zakon o lokalnih volitvah, UL RS, št. 72/93 

Volitve v organe občine sodijo v njeno izvirno pristojnost. 

OBČA UPRAVA 

Zakon o overitvi predpisov, pisave in prepisov, Ur.l. SRS, št. 
29/72 

- opravlja overitev podpisov, pisave in prepisov (razen overi- 
tve listin, namenjenih za uporabo v tujini, podpisov v zemlji- 
škoknjižnih zadevah, etc.); upravni organ 

Zakon o sistemu državne uprave, Ur.l. SRS, št. 24/79 

- sprejema statut občine, v katerem določi temeljno organi- 
zacijo občinske uprave ter pravice, dolžnosti in pooblastila 
(44. čl.); skupščina 
- z odlokom podrobneje uredi organizacijo in delovanje 
občinske uprave (45. čl.); skupščina 
- ustanavlja krajevne urade za dekoncentrirano opravljanje 
posameznih zadev občinske uprave (48. čl.); skupščina 

Zakon o postopku z najdenimi snovmi, Ur.l. SRS, št. 31/76 

- prevzema od policije najdene stvari in izdaja o tem potrdila 
(8. čl.); upravni organ 
- razglaša najdbe stvari (9. čl.); upravni organ - sprejema 
najdene stvari v hrambo (10. čl.); upravni organ 
- izroča najdene stvari posebnih karakteristik institucijam 
v hrambo (10. čl.); upravni organ 
- proda pokvarljive ali za hrambo neprimerne najdene stvari 
(11. čl.); upravni organ 
- proda najdeno žival (11. čl.); upravni organ 
- izkupiček od najdene stvari se začasno položi na račun 
občine (11. čl.) 

Zakon o splošnem upravnem postopku, Ur.l. SFRJ, št. 42/86 

- je presumptivno pristojna za odločanje v upravnih stvareh 
na 1. stopnji (18. čl.); upravni organ 
- ex offo uvede upravni postopek, če to zahteva varstvo javne 
koristi (124. čl.); upravni organ 
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- opavlja izvršitev v zadevah, kjer je odločila na 1. stopnji 
(277. čl.); upravni postopek 
- opravlja izvršitev za odločbe organizacij, ki nimajo pravice 
same izvrševati svojih odločb, če ni z zakonom za to predpi- 
sana pristojnost koga drugega (277. čl.); upravni organ 
- izreka procesne kazni in prisilne ukrepe v postopkih, ki jih 
vodijo organizacije z javnimi pooblastili (294. čl ); upravni 
organ 
- skrbi za izvajanje ZSUP; upravni organ 
v postopkih, ki jih vodi ali jih vodijo organizacije po njenem 
javnem pooblastilu 
- vodi evidenco podatkov, pomembnih za spremljanje izvrše- 
vanja ZSUP (število vloženih zahtev, roki reševanja); upravni 
organ 

PREMOŽENJSKOPRAVNE ZADEVE 

Zakon o stavbnih zemljiščih, Ur.l. SRS, št. 18/84 

Bodoči režim stavbnih zemljišč je nepredvidljiv, vendar pa 
menimo, da bo v prehodnem obdobju to pristojnost države. 
- vodi evidenco stavbnih zemljišč (8. čl.); upravni organ 
- pridobiva stavna zemljišča v družbeno lastnino (odlok) (9. 
in 10. čl.) 
- izdaja odločbe o izročitvi stavbnega zemljišča (13. čl.); 
upravni organ 
- na zahtevo prejšnjega lastnika prevzame stavbno zemljišče 
(13. čl.) 
- izdaja odločbe o prednostni pravici uporabe prejšnjim 
lastnikom (19. čl.); upravni organ (20. čl.) 
- ima predkupno pravico do nezazidanih stavbnih zemljišč 
(25. čl.) 
- ustanavlja sklad stavbnih zemljišč (30. čl.); skupščina 
- oddaja stavbna zemljišča (46. čl.) 
- določa območje, na katerem se plačuje nadomestilo za 
uporabo stavbnih zemljišč, oprostitve, višino nadomestila 
(58., 59., 61. čl.); skupščina 

Zakon o razlastitvi..., Ur.l. SRS, št. 5/80 

- lahko predlaga razlastitev nepremičnine (6. čl.) (in prisilni 
prenos) 
- odloča o zahtevi za dovolitev priprav tistemu, ki namerava 
predlagati razlastitev (14. čl.); upravni organ 
- ugotavlja splošni interes, če ni ugotovljen s prostorskim 
izvedbenim aktom (17. čl.); skupščina 
- odloča o predlogu za razlastitev (21. čl.); upravni organ 
- odloča o izselitvi prejšnjega lastnika (25. čl.); upravni organ 
- izdaja odločbe o ustanovitvi služnosti oziroma o začasni 
omejitvi lastninske ali druge pravice (30. čl.); upravni organ 
- ex offo uvede postopek za sporazumno določitev odškod- 
nine za razlaščeno nepremičnino in si prizadeva, da se spora- 
zum doseže (49. čl.); upravni organ 
- preskrbi si podatke za odmero odškodnine (49. čl.); upravni 
organ 
- če sporazum o odškodnini ni dosežen, pošlje zadevo 
sodišču (51. čl.); upravni organ 

Zakon o dedovanju, Ur.l. SRS, št. 15/76 

- sestavlja smrtovnice in jih pošilja zapuščinskemu sodišču 
(179.); matičar 
- opravi popis in cenitev zapustnikovega premoženja (188. 
čl.); upravni organ 

Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč, UL SRS, št. 

- daje kmetijo iz zapuščine v uporabo kmetijskim organizaci- 
jam, če noben dedič ne izpolnjuje pogojev za dedovanje 
kmetije (6. čl.) 
- daje soglasje k dedovanju določenih delov kmetije izven 
pogojev za dedovanje kmetije (7. čl.) 
- izdaja odločbe o dedovanju celotne kmetije mimo pogojev 
(7. čl.); skupščina 
- plača odškodnino za kmetijska zemljišča in predmete, ki jih 
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dediči ne morejo dedovati in postanejo družbena lastnini 
čl.) 
-z odlokom določi kmetije (3. čl.); skupščina 

d 
civil 
-d 
skrt 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Ur.l. 
št. 18/74 

-m 
jmlzaci Glej spremni tekst. 

- v dvomu odloči, ali gre za poslovno stavbo ali pos' 
prostor (2. čl.); upravni organ , 
- lahko določi, kateri poslovni prostori smejo služiti za<fe 
čene potrebe (4. čl.); skupščina 
- lahko določi uporabo nekaterih poslovnih prostorov 
za določene vrste dejavnosti (4. čl.); skupščina 
- lahko določi, da morajo imeti stavbe, ki se zidajo na 
meznem območju, poslovne prostore za določene 
dejavnosti (4. čl.); skupščina 
- vodi evidenco o pogodbah o najemu poslovnih stavb 
poslovnih prostorov (13. č.); upravni organ 
- lahko določi maksimalne najemnine za poslovne stavb® 
prostore (18. čl.); skupščina 
- daje soglasje k odpovedi pogodbe o najemu pošlo" 
stavb/prostorov, če je najemnik izvrševalec javne služb®" 
čl.); skupščina L, 

(67, 
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DENACIONALIZACIJA 

Zakon o denacionalizaciji (Ur. I. RS 27/91-1, 31/93) 

ti.) - odloča o zahtevah za denacionalizacijo na 1. stopnj" 
čl.); upravni organ (z izjemo nekaterih zahtev) 
- uvede denacionalizacijski postopek ex offo, če ugoto^ 
je podan pravni interes zavezanca (61. čl.); upravni °r9a!j 
- izda sklep o začasnih ukrepih za zavarovanje denaci"^ 
zacijskih zahtev (68. čl.); upravni organ .L 
- vodi evidenco o vloženih zahtevah, o izdanih odločba <ai 
o izvršitvi odločb (86. čl.) 

upi 

OBRAMBA, ZAŠČITA 

q(]S I 
Uredba o organizaciji in delovanju upravnih zvez, Ur. I-5 Qh 
št. 16/9 0 

zagotavlja delovanje upravnih zvez (s KS, pomembni® S!'1 

podjetji, republiškim centrom zvez, centri zvez oborožen1" 
18. čl.) 

zagotavlja organiziranje in delovanje sistema opazoval 
obveščanje na svojem območju (3. člen). 

Odlok o organizaciji in delovanju sistema za opazoval 
obveščanje v RS, Ur. I. SRS, št. 16/90 

organizira občinske centre za obveščanje (velja za 10 
2 mestni skupnosti) (18. čl.): upravni organ 

Zakon o obrambi in zašiti, Ur.l. SRS, št. 15/91 

- v vojni organizira in vodi odpor na svojem območju v sk'a' 
s svojimi pristojnostmi, (24. čl.); skupščina ,jP 
- sprejema obrambni in varnostni načrt, (24. čl.); skup5C 

- spremlja priprave za obrambo, zaščito in reševanje, 
čl.); skupščina 
- ureja organizacije civilne zaščite, opazovanja, obvešc® 
zaščite (skupščina) in reševanja, (25 čl.); skupščina 
- ob napadu na republiko spremlja in ocenjuje politično' 
nostne razmere na svojem območju, (25. čl.); skupščin« 
- določa načrt razvoja obrambe in zaščite ter zago,a 

materialne pogoje za uresničevanje, (25. čl.); skupščina ^ 
- v vojni naloge skupščine, če se ta ne more sestati, opr3 

predsedstvo skupščine (25. čl.) 
- določa podjetja, zavode in druge organizacije, ka> 
dejavnost je posebnega pomena za obrambo in zaščito 
čl.); izvršni svet 

poročevalec, & 
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irW 

lovf 

ninl ri,,;1?0'043' katera podjetja morajo organizirati narodno ali 
' in° zaščito, (27. čl.); izvršni svet 
8krh - 3 merila za njihove naloge v sistemu materialne pre- 
dr„?,eJn 2dravstvene preskrbe oboroženih sil, prebivalstva ter 

'• s*_ v^'h.°.t>rambnih potreb, (27. čl.); izvršni svet 
sve/0'0' Sl<rk' za delovanie sistema preskrbe, (27. čl.); izvršni 

usmerjg mobilizacijske priprave in skrbi za izvajanje mobili- 
?«i|e, (27. čl.); izvršni svet 
- u°

re'a.evakuacijo v občini (94. čl.); izvršni svet M. ^na in usklajuje razvoj varstva pred požari ter drugih 
-ust 'n reševalnih dejavnosti, (17. čl.); izvršni svet 

ik občinske enote civilne zaščite, imenuje občinski 
- u '(27'. «•): izvršni svet 
Za>t1fr'a in usklajuje priprave ter popolnitev obrambnih sil 
- sd in reševanje, (27- d ); izvršni svet 
tia /Rnema in P°š"ia pristojnim oficirjem predloge za poviša- J 'lw. čl.); upravni organ 
vkatf»-k3, v ka,erih podjetjih morajo poslovodni organi in 
svet KS morajo sveti organizirati narodno zaščito; izvršni 

(67. čl.); 
v večjem 

'jUprau S09lasie za aktiviranje narodne zaščite, 
obsen' organ' oziroma aktivira narodno zaščito 
"Oro' uPravni °r9an 

(67 Ea.n'z'ra enotno pozivno službe za izvajanje mobilizacije, 
" Dori' UpraVni or9an 

tomu il'a in dru9e organizacije, ki opravljajo gradbeno, 
iitn i alno> vodnogospodarsko, etc., dejavnost, izvajajo zaš- 
- si,l?.reševan)e. (91- čl ) 
- oh za iavna zaklonišča, (98. čl.) 
i|).il6)? splošno mobilizacijo za zaščito in reševanje, (118. 

or 
svet 

)a>nanizira neprekinjeno dežurno službo kot del službe za 
izvaVan'e 'n obveščanje, (124 čl.); izvršni svet «. ala ukrepe za zaščito in reševanje ob požarih, poplavah, 

RHB nevarnosti ..., (117. čl.); enote civilne zaščite 

*akot> o vojaški dolžnosti, Ur.l. SRS, št. 18/91 

CSi^ško evidenco vseh vojaških obveznikov, (7. čl.); 
organ 

kom 
Ca vojni razpored v vojaških enotah vojaškim obvezni- 

- i?d 
rezervnem sestavu, (50. čl.); upravni organ 

(63 *, |a odločbe v zvezi z izvrševanjem vojaških dolžnosti, 
gffl - jD '• upravni organ 

°brw'8rna sklep o uvedbi splošne delovne obveznosti na °'ju občine, (4. čl.) 

o začasni onesposobitvi gospodarskih objektov in Hrav * vojni, Ur.l. RS, it. 10/92 

kat6r
V
R

0'ni določa objekte in naprave občinskega pomena, za 
1aDr!®

e načrtuje začasna onesposobitev (8. čl.); izvršni svet 
v Do upravnega organa 
objet. od|°čitvi Vlade RS odredi onesposobitev določenih 
»Vet °V in naPrav, ki so občinskega pomena (8. čl.); izvršni 

tete: ■,^jra začasno onesposobitev določenih objektov in 
uPraii^ °bčinskega pomena za obrambo in zaščito (9. čl.); 
- Us"' organ 
0r>eSD 

Ja>. usklajuje in nadzira izvajanje priprav za začasno il.j- POsobitev v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah (9. 

■*£! Seznam objektov in naprav občinskega pomena s pre- 
ji (3. fi., Potrebnega časa za njihovo začasno onesposobitev 
I?; '• upravni organ 

Urjjj, 
® o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe mb<>. zaščite In reševanja, Ur.l. SRS, št. 20/92 

; s VQ H • 
^bn evidenco materialnih sredstev, ki so jih dolžni dajati Ch. [J1 subjekti za potrebe obrambe, zaščite in reševanja (2. 
-&vni organ 

I?'a materialna sredstva iz prejšnje alinee med upo- \ civilna zaščita, služba za opazovanje in obvešča- 
«'•): ,, iždaT' upravni organ 

Marali«: obvestila imetnikom razporejenih sredstev (5. čl.); 
- iiVr« °r9an 

u,e vpoklic navedenih sredstev (6. čl.); upravni organ 

J'toro 

- sprejema podatke o odtujitvi, uničenju ali začasni neupo- 
rabnosti razporejenih sredstev (od imetnikov) (7. čl.); upravni 
organ 
- vodi postopek za odmero odškodnine, če pride do 
poškodbe ali uničenja materialnega sredstva, katerega upo- 
rabo za potrebe obrambe... odredi (18. in 19. čl.) 

Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju, Ur.i. RS, 
št. 26/93 

- ob povečani požarni nevarnosti organizira na svojem 
območju opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov (12. 
čl.) 

Uredba o izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Ur.l. RS, št. 
48/93 

- izdeluje ocene ogroženosti za svoje območje; izvršni svet 
- izdeluje načrte zaščite in reševanja za svoje območje (6. 
čl.); upravni organ 

Uredba o graditvi in vzdrževanje zaklonišč, Ur.l.RS, št. 33/92 

- skrbi za javna zaklonišča (9. čl.) 
- določi pogoje za oddajo zaklonišč v vojni in miru (9. čl.) 

Uredba o enkratni denarni pomoči, Ur.l. SRS, št. 21/91—1 

- odloča o pravici do enkratne denarne pomoči v primeru 
smrti, rane ali poškodbe državljana pri opravljanju določenih 
dolžnostih z obrambnega področja (1. čl.); upravni organ 
- če je organiziral aktivnost, pri kateri je prišlo do poškodbe, 
mora občinski organ poslati pristojni službi zdravstvenega 
varstva prijavo nesreče pri delu, občinskemu organu, pristoj- 
nemu za obrambo, pa prijavo poškodbe (nesreče) (2. čl.) 

Zakon o varstvu družinskih članov v obvezni vojaški službi, 
Ur.l. SRS, št. 8/78 

- odloča na 1. stopnji o zahtevi za uveljavitev pravic iz 
naslova varstva družinskih članov osebe v obvezni vojaški 
službi (8. čl.); upravni organ 
- zagotavlja sredstva za financiranje varstva družinskih čla- 
nov osebe v obvezni vojaški službi (9. čl.); upravni organ 
- vodi evidenco o upravičencih in oblikah varstva družinskih 
članov osebe v obvezni vojaški službi (12. čl.); upravni organ 

POŽARNA VARNOST 

Zakon o varstvu pred požarom , Ur.l. RS, št.71/93 

- s svojim predpisom lahko določi lokalno javno službo 
s področja požarne varnosti (3. člen) 
- skupaj z Republiko zagotavlja celovit sistem varstva pred 
požarom (6.člen) 
- spodbuja razvoj požarno nenevarnih tehnologij (11. člen) 
- zagotavlja javnost zadev s področja požarne varnosti 
(12.člen) 
- sprejme programe varstva pred požarom (za zadeve lokal- 
nega pomena s tega področja) (16. člen) 
- lahko predpiše posebne ukrepe varstva pred požarom in 
razglasi povečano požarno nevarnost na svojem območju (43. 
člen) 
- v času povečane požarne nevarnosti in ob velikih požarih 
dajejo opozorila, napotke in prepovedi (44. člen) 
- imenuje odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi 
požarnega sklada (58. člen) 
- pridobiva del požarne takse in druge dohodke ter uvede 
požarni davek v skladu z zakonom (60. člen) 

Zakon o gasilstvu, Ur.l. RS, št. 71/93 

- zagotavlja gasilstvo kot obvezno lokalno javno službo (2. 
člen) 
- zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasil- 
stva ter zagotavlja sredstva za gasilstvo (6. člen) 

r°če valeč, št. 37 39 



- z načrtom varstva pred požarom določi organizacijo gasil- 
stva (11. člen) 
- ustanavlja poklicne gasilske enote kot zavode ali režijske 
obrate (12. člen) 
- določi, da javno službo gasilstva opravljajo prostovoljne 
gasilske enote v gasilskih društvih (16. člen) 
- iz svojih sredstev krije izgubljeni zaslužek, nadomestila, 
stroške in prispevke za zavarovanje prostovoljnih gasilcev 
(27.člen) 
- lahko pooblasti organizacijo, ki ima primerno gasilsko 
enoto, za izvajanje lokalne javne službe gasilstva 
- zagotavlja enotno obveščanje in alarmiranje gasilskih enot 
- izvaja mednarodno pomoč gasilcev oziroma zaprosi zanjo 
(38. in 39. člen) 
- iz svojih sredstev povrne škodo, nastalo zaradi ukrepov 
požarnega varstva 
- krije stroške gasilske intervencije (43. člen) 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
Ur.l. RS, št. 11/91-I 

- ugotavlja izpolnjevanje pogojev za opravljanje vzgojno- 
-izobraževalne dejavnosti za predšolsko vzgojo, za osnovno 
in glasbeno izobraževanje (9. čl. v zvezi z 8. čl.); upravni organ 
- vodi razvid vzgojno-izobraževalnih zavodov in drugih 
organizacij, ki opravljajo v prejšnji alinei navedene vzgojno- 
- izobraževalne dejavnosti (10. čl.); upravni organ 
- v soglasju z republiškim upravnim organom ustanavlja 
osnovne in glasbene šole, vrtce, lahko pa tudi dijaške 
domove, 2- in 3-letne srednje šole, zavode za izobraževanje 
odraslih (11 čl.) 
- imenuje del članov sveta vzgojno-izobraževalne organiza- 
cije (kot ustanovitelj) (12. čl.) 
- daje soglasje k imenovanju ravnatelja (kot ustanovitelj) (16. 
ČL) 
- daje soglasje k povezovanju vzgojno-izobraževalnih zavo- 
dov (kot ustanovitelj) (27 čl.) 
- podeljuje koncesije za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje, osnovnega in glasbenega izobraževanja (32. čl.) 
- določa razmestitev programov predšolske vzgoje in osnov- 
nega izobraževanja 
- zagotavlja sredstva za materialne stroške za izvedbo zago- 
tavljanja programa osnovnega šolstva v skladu z normami in 
standardi (41. čl.) 
- zagotavlja del sredstev za amortizacijo nepremičnih in 
opreme osnovnih šol in glasbenih šol v skladu z normami in 
standardi (41. čl.) 
- zagotavlja sredstva za dodatni program osnovnih šol (41. 
čl.) 
- zagotavlja sredstva za izvajanje drugih vzgojno-izobraže- 
valnih programov, dogovorjenih v občini oziroma mestu, 
sredstva za vlaganje v osnovnošolski prostor in sredstva, 
s katerimi občina sodeluje pri vlaganju v srednješolski prostor 
(42. čl.) 
- zagotavlja sredstva za izvajanje programov izobraževanja 
odraslih (43. čl.) 
- zagotavlja sredstva za financiranje programov predšolske 
vzgoje (vrtec, mala šola) (44. čl.) 
- opravlja kontrolo nad financami javnih in koncesioniranih 
vzgojno-izobraževalnih organizacij (46. čl.); upravni organ 
- lahko oblikuje sklad za gospodarjenje z javnimi stvarmi 
- nepremičninami na področju vzgoje in izobraževanja (49. 
čl) 

Zakon o usmerjenem izobraževanju, Ur.l. SRS, št. 11/80 

- daje soglasje za spremembo imena vzgojno-izobraževal- 
nega zavoda (kot ustanovitelj) (124. čl.) 

Zakon o osnovnem šolstvu, Ur.l. SRS, it. 5/80, novela Ur.i. 
SRS, št. 29/88 

- sprejema program razvoja osnovnega šolstva v občini (117. 
čl.); skupščina 

40 

- daje soglasje k razširitvi dejavnosti in statusnim sprem* 
bam osnovnega šolstva (119. čl.); skupščina 
- daje soglasje za začetek dela delovne enote osnovne - 
na območju druge občine (119. čl.); skupščina . 
- ugotavlja, ali osnovna šola izpolnjuje pogoje za začel® 
dela (120. čl.) 

iciftoi 

če ugotovi pomanjkljivosti v zvezi z izpolnjevanjem pogoi® 2 ^ 
za delo (prostori, oprema, delavci...), zahteva, da osno*™ 
šola v določenem roku te pomanjkljivosti odpravi (121-Cl 

upravni organ 
- izda sklep o začasnem prenehanju dela osnovne 
(122.čl.); skupščina , 
- opravlja nadzor nad zakonitostjo dela osnovne šole (1W 

čl.) 

50* 

Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, Ur.l. SRS, 
80 

- opravlja nadzor nad zakonitostjo dela vzgojnovarstvei® 
organizacij (80. čl.); upravni organ 

eno 
) 
daj 

2. e 
kol 

•mi 
daj 
Po 
na^ 
do 

KULTURA 

IAI 

te 

Zakon o svobodni menjavi dela na področju kulturnih d*!* 0( 
nosti, Ur.l. SRS, št. 1/89, ob upoštevanju ustavnega zaKO ^ 
Ur.l. SRS, št. 32/89 

Glej spremni tekst, ki opozarja na potrebe razmejitve 
nih dejavnosti (in zavodov) lokalnega in širšega pomena 

kU|tlM[! 

(lil 9S< 
a»i 

f 
ll< 

Čl ) 1 1 

- skrbi za skladen razvoj kulturnih dejavnosti v občini (24 
- usklajuje programe storitev (24. čl.) „ 
- usklajuje merila za vrednotenje programov storitev (2* ( 
- ugotavlja potrebni obseg sredstev za kulturne dejavfl 
oziroma za izvedbo programov storitev in posamičnih sto' 
(24. čl.) • „lin* 
- sprejema ukrepe za zagotavljanje sredstev iz prejšnje a" 
(24. čl.) „ . 
- zagotavlja sredstva za razširitev zmogljivosti kult"1 

organizacij, če niso obsežena v ceni storitev (24. čl.) 
- skrbi za kulturno dejavnost italijanske in madžarske na' 
nosti na svojem območju (24. čl.) , 
- spodbuja kulturno dejavnost slovenske narodne skupn 
v zamejstvu in Slovencev v tujini (24. čl.) 
- spodbuja mednarodno kulturno sodelovanje (24. čl ) J. 
- sodeluje z drugimi občinami, usklajuje z njimi razvoj kul lo, 
nih dejavnosti (25. čl.) 
- sprejema program kulturnih dejavnosti v občini (13. 
- določa standarde in normative za opravljanje kultu M 
dejavnosti (na podlagi meril, ki jih določa republiška v' 
O34- čl.) -jjfl 
- določa osnove in merila za ugotavljanje cene posam J 
kulturne storitve oziroma povračila za program storitev 
roma kulturnih dejavnosti (13. čl.) 
- določa ukrepe za odpravljanje motenj v kulturnih dejav 

stih (13. čl.) . .a 
- sprejema programe naložb za razširitev zmogljivosti izvw 

cev (13. čl.) 

Zakon o kulturno-umetniških dejavnostih..., Ur.l. SRS> 
10/84 

Pristojnosti iz tega zakona nova občina obdrži za kul'u' (4; 
zavode lokalnega pomena. 
- daje soglasje o upravičenosti ustanovitve kulturne org 
zacije (zavoda) (6. čl.) . 
- potrjuje ustanoviteljevo soglasje k statutu in razširitvi 
nosti zavoda (8. čl.) 

iti 

iti 

Zakon o založništvu, Ur.l. SRS, št. 25/78 

- lahko ustanavlja založniške organizacije (17. čl.) j|)l 
- daje soglasje k ustanovitvi založniške organizacije (2U-, 
- imenuje del članov sveta založniške organizacije (kot u 
novitelj) (23. čl.) 
  —   »"p 

poročevalec, 



m 

ite 

e 0 knjižničarstvu, Ur.l. SRS, št. 27/82 

!eno^0 ustanavlia knjižnice (12. čl.) in kot ustanovitelj določi j vrsto, delovno področje in dolgoročno usmeritev (12. 
M 

s?9'asje o upravičenosti ustanovitve splošno-izobra- 
J o In šolske knjižnice (za osnovne šole, glasbene šole) novfci.) 

' ' lam0!, LS,anovite,i daJe soglasje k organizacijskim spremem- 
imln ■ niči (13. čl.) 
daio 16 dele9ate v svet knjižnice (kot ustanovitelj) (22 čl.) 
J. S09lasje k statutu (kot ustanovitelj) (25. čl.) 
nari,

1 ustanoviteljevo soglasje k statutu (25. čl.) 
(j0J°ruie zakonitost dela knjižnice (26. čl.) 
zan t ma,ićno knjižnico v občini (28. čl.) 

lati^ ,v''a sredstva za posebne naloge, ki jih opravljajo 6 knjižnice (34. čl.) 

ven' 

'aravna IN KULTURNA DEDIŠČINA 

k, 
,0»ela 

m 

«!!?. naravni in kulturni dediščini, Ur.l. SRS, št. 1/81, 6111 Ur.l. rs, st. 26/92 

'treb9n°f!
avlia strokovno, upravno in drugo dejavnost, 

ioituJ10 za varsto naravne in kulturne dediščine na svojem 
izd -U <8' čl ) 
ra ®'a. akte in opravlja druge ukrepe za varovanje delov i ne in kulturne dediščine (8. čl.) 

ine L-a dovoljenja za izvoz dela naravne in kulturne dediš- 
irav ' n' razglašen za kulturni ali zgodovinski spomenik ali 

, {l ^ajQi°inarnenitost (12- čl ); upravni organ 
kov« ?epremične dele naravne in kulturne dediščine in 

ili'oiia? pri,ikline za kulturni ali zgodovinski spomenik ozi- 
iosr*aqo? naravno znamenitost (18. čl.); skupščina 
1 utrnj srec|stva za nadomestila in povračila za škodo, ki 

lika a|! *asebnopravni subjekt v zvezi z razglasitvijo spome- 
)(2q *nanrlenitosti (omejitve, prepovedi, javne obveznosti 
'ahit 

jebn° prenese spomenik ali znamenitost v upravljanje ,Vođ pravnemu subjektu ali ustanovi organizacije (javni 

'uPščina Varstvo te9a spomenika ali znamenitosti (22. čl.); 
"og Pod'agi mnenja organizacije, ki opravlja posamezne 
:gu> v zvezi z varstvom naravne in kulturne dediščine, 
"ik a,.Pomični del naravne in kulturne dediščine za spo- 

ltiifHo|0* 2namenitost (26. čl.); upravni organ 
•ostj (o?,kateri muzej vodi register spomenikov in znameni- 

to skupščina 3,0 
ačasni razglasitvi za spomenik ali znamenitost začne 

*a9ot *a reclno razglasitev (30. čl.); upravni organ 
litostj x0vi izvedbo del vzdrževanja na spomeniku ali zname- 

I u« 2a t0 ne poskrbi imetnik (na stroške imetnika) (37. 
"fc1 or9an 

Jfi ng^al°9 strokovne organizacije prepove imetniku dolo- 
ali namen rabe spomenika ali znamenitosti (ali 

v uD 'e) (38. čl.); upravni organ 
■o^vnem postopku odloča o sporih med imetnikom in 
iiHj) /P° organizacijo (razen v zvezi s povračili in odškodni- 
>a ' 61 > j|{|) Predkupno pravico na spomenikih, znamenitostih (40. 

>ti 0"",'.a9a razlastitev nepremičnega spomenika ali znameni- 
"9ot r°ma prisi'ni prenos (44. čl.) 

^ fi !av'|a splošni interes za razlastitev ali prisilni prenos 
•Uni' skuPščina 
"a DVnerT1 postopku odloča o razlastitvi (47. čl.) 

>raV|j redl°9 strokovne organizacije lahko prenese pravico 
'"'•nik na Premičnem spomeniku ali znamenitosti od 
" 'ahk na ustrezno organizacijo (48. čl.); skupščina 
V0° prePusti spomenike ali znamenitosti, na katerih ima 

doio*Uprav|iania' v upravljanje ustrezni organizaciji (49. čl.) 
^ a' katera strokovna organizacija skrbi za premični 

0, „uPravi 
ali znamenitost, ki je začasno brez imetnika (50. 

•C "a or9an 
o?j najditelja določi rok trajanja prepovedi delova- r°nia ukrepanja, ki bi oteževalo raziskovanje najdbe 

(dela naravne ali kulturne dediščine, če je utemeljena dom- 
neva, da bo razglašen za spomenik ali znamenitost) (53. čl.); 
upravni organ 
- razglaša arhivsko gradivo, ki ni bilo odbrano po navodilih 
arhiva (59. čl.); upravni organ 
- ustanavlja organizacije za varstvo naravne in kulturne 
dediščine na svojem območju (83. čl.) 
- zagotavlja sredstva za upravne naloge (register spomeni- 
kov in znamenitosti, evidence arhivskega gradiva), ki jih 
opravljajo strokovne organizacije kot javno pooblastilo na 
področju varstva naravne in kulturne dediščine (75. čl.) 
- ustanavlja muzeje (89. čl.) in tudi sicer zagotavlja opravlja- 
nje nalog varstva premične naravne in kulturne dediščine na 
svojem območju (89. čl.) 
- določa naloge muzeja (kot ustanovitelj) (91. čl.) 
- ustanovi arhiv za naloge varstva arhivskega gradiva na 
njenem območju (95. čl.) 
- določi, katere so tiste organizacije (podjetja, društva etc.), 
katerih arhivsko gradivo bo prevzemal arhiv (95 čl.) 

STROKOVNA ORGANIZACIJA - JAVNO POOBLASTILO 

- evidentira, proučuje in dokumentira nepremičnine, spome- 
nike in znamenitosti, pripravlja strokovno podlago za njihovo 
varovanje (82. čl.) 
- sodeluje z imetniki nepremičnin spomenikov ali znamenito- 
sti (82. čl.) 
- vodi register nepremičnin spomenikov in znamenitosti (82. 
čl.) 
- vodi oziroma nadzoruje izvajanje vzdrževalnih del na nepre- 
mičninah, spomenikih in znamenitostih (82) 
- spremlja restavratorske in druge tehnične dejavnosti in 
njihov razvoj (82) 

MUZEJ - JAVNO POOBLASTILO 

- evidentira in dokumentira premične spomenike in znameni- 
tosti (87 čl.) 
- zbira, ureja in hrani premične spomenike in znamenitosti 
(87. čl.) 
- pripravlja razstave (87. čl.) 
- pripravlja strokovne in znanstvene razgovore, srečanja, 
seminarje ipd. (87. čl.) 
- vodi register premičnih spomenikov in znamenitosti (87. čl.) 
- opravlja strokovne naloge varstva naravne in kulturne 
dediščine (91. čl.) 
- strokovno sodeluje z občani in pravnimi osebami, ki imajo 
zbirko predmetov naravne in kulturne dediščine (93. čl.) 

ARHIV - JAVNO POOBLASTILO 

- ugotavlja, zbira, strokovno obdeluje arhivsko gradivo (94. 
čl.) 
- popisuje arhivsko gradivo, ki je izven Republike Slovenije, 
pa se nanaša na območje arhiva (94. čl.) 
- vodi evidenco arhivskega gradiva (94. čl.) 
- konzervira, restavrira, mikrofilma arhivsko gradivo (94. čl.) 
- opravlja druge strokovne naloge v zvezi z arhivskim gradi- 
vom (94. čl.) 

KOMUNALNE DEJAVNOSTI 

Zakon o komunalnih dejavnostih, Ur.l. SRS, št. 8/82 

Za komunalne dejavnosti se štejejo samo še: 
- urejanje javnih parkirišč 
- opravljanje javnega mestnega prometa 

Občina: 
- lahko v skladu z zakonom o cestah oziroma z zakonom 
o energetskem gospodarstvu določi kot komunalno dejavnost 
urejanje ulic, trgov in cest v mestih in naseljih mestnega 
značaja, ki niso razvrščena med magistralne in regionalne 
ceste ter oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz 
lokalnih omrežij (3. čl.) 

hvaleč, št. 37 41 



Zakon o dimnikarski službi, Ur.l. SRS, št. 16/74 

- organizira dimnikarsko službo v skladu z občinskim načr- 
tom o ukrepih za varstvo pred požarom (1. čl.) 
- pooblašča dimnikarsko organizacijo/zasebnika za opravlja- 
nje dimnikarske službe (2. čl.) 
- pooblaščeni dimnikar oziroma organizacija izvajata dolo- 
čena javna pooblastila po samem zakonu; kontrola emisije 
kanalnih naprav, določanje ukrepov za varnost pred požarom, 
zastrupitvijo, sporočanje pomanjkljivosti občinski inšpekciji, 
strokovni pregled pred izdajo dovoljenja za uporabo nove ali 
preurejene komunalne naprave 
- izvaja nadzorstvo nad opravljanjem dimnikarske službe 
(požarna in sanitarna inšpekcija) 

Zakon o katastru komunalnih naprav, Ur.l. SRS, št. 26/74 

- vodi zbirni kataster komunalnih naprav (3. čl.); upravni 
organ 
- programira in financira izdelavo tega katastra (3. čl.) 
- vzdržuje kataster (izvaja spremembe v operatu katastra) (7. 
čl.); upravni organ 
- izdaja v izvlečkih prepise in prepise iz operata katastra 
zainteresiranim subjektom (8. čl.); upravni organ 
- določi, da se mimo v zakonu navedenih podatkov v katastru 
evidentirajo še nekateri drugi (2. čl.); skupščina 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju 
pokopališč, Ur.l. SRS, št. 34/84 

- v izjemnih okoliščinah lahko pooblasti za prevoz umrlih 
prevoznika, ki ne izpolnjuje zakonskih pogojev (6. čl.) 
- izdaja dovoljenje za prenos umrlega na drugo pokopališče 
(9. čl.); upravni organ 
- skrajša rok za pokop (v izjemnih okoliščinah) (11. čl.); 
upravni organ 
- dovoljuje pokop zunaj pokopališča in raztrositev pepela 
zunaj pokopališča (13. čl.); upravni organ 
- odloča o načinu pokopa, če umrli nima svojcev (16. čl.); 
upravni organ 
- izdaja dovoljenje za prenos umrlega s kraja smrti, če se 
sumi, da je umrl zaradi nalezljive bolezni (5. čl.); upravni 
organ; analogno za pokop (17. čl.) 
- poravna stroške pokopa, če ni dedičev ali le-ti ne morejo 
poravnati stroškov (20. čl.) 
- v svojih planskih aktih določi zadostne površine za pokopa- 
vanje umrlih za najmanj 30 let (24. čl.); skupščina 
- predpiše pokopališki red (25. čl.) 
- odloča o opustitvi pokopališča (37. čl.); upravni organ in 
v tej odločitvi uredi vse potrebno v zvezi z opustitvijo 
- prisostvuje prekopu groba (39. čl.); inšpekcija 
- nadzoruje uresničevanje zakona o pokopališki dejavnosti 
(40. čl.); upravni organ 

VARSTVO OKOLJA 

Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju, Ur.l. RS, 
št. 26/93 

- obvešča pristojno republiško upravo o onesnaženju kmetij- 
skega zemljišča (zemljiški ali vodnogospodarski inšpektor) 
- ob povečani požarni ogroženosti organizira na svojem 
območju opazovanje in obveščanje o nevanosti požarov (12. 
čl.) 

Zakon o varstvu okolja, Ur.l. RS, št. 32/93 

- ureja zadeve lokalnega značaja s področja urejanja varstva 
okolja, ki se nanašajo zlasti na 1. naravne dobrine, ki so v lasti 
lokalne skupnosti ali so lokalnega pomena; 2. lokalne javne 
službe s področja varstva okolja; 3. posebne ukrepe varstva 
okolja s področja pristojnosti občine; 4. programiranje in 
planiranje; 5. subsidiarne obveznosti priprave in izvedbe 
sanacij; 6. zagotavljanje podrobnejšega ali posebnega moni- 
toringa (2. čl.) 
- zagotavlja presojo svojih aktov z vidika varstva okolja po 
načelu celovitosti (6. čl.) 

- zagotavlja kolektivne ukrepe (v mejah svoje pristojno5^ 
potrebne za dosego ciljev varstva okolja (6. čl.) 
- zagotavlja odpravo posledic obremenjevanja okolja in M |0(). 
stroškov odprave posledic, kadar tega ne zagotovi povzfj 
telj - po načelu obveznega subsidiarnega ukrepanja (12.® 
- spodbuja posege, ki so z vidika varstva okolja pozitivni 
čl.) 
- zagotavlja javnost podatkov o stanju in spremembah v 
lju (14.čl.) 
- podeljuje koncesije na naravnih dobrinah, ki so v njeni 
(21. ČL) 
- obvezno ustanavlja lokalne javne službe na nasie° 
področjih: 
oskrba s pitno vodo; . j, 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavin' 
voda; ravnanje s komunalnimi odpadki; 
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov; 
javna snaga in čiščenje javnih površin; 
urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, 
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih nap 
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka; , 
- za svoje območje, če ima status ogoroženega obrti"' 
lahko določi strožje imisijske vrednosti; mestna obči"13 

stori tudi mimo navedenega pogoja (27. čl.) u 
- če gre za zadeve lokalnega pomena, določa status ogr0 

nega dela okolja (28. čl.) 
- predpisuje pogoje in način rabe, obnašanja in drugin 
nanj na javnih površinah lokalnega pomena (29. čl.) 
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- predpisuje območja, ki morajo biti posebno varovana^ 
obremenitvami, časovne omejitve obratovanja in 
ukrepe varovanja (29. čl.) .u 
- lahko predpisuje pravila ravnanja za lokalne javne sWz 

ta pravila so lahko strožja od tistih, ki jih predpiše min' 
(30. čl.) . J 
- lahko predpiše opozorila in priporočila prebiva'' 
(mestna občina pa tudi izredne ukrepe) zaradi prekoray: 
mejnih vrednosti, ki jih je določila (in so strožje od tistih.»" 
določi vlada) (38. čl.) 
- njeni organi sodelujejo in pomagajo inšpektoratu 
stvo okolja pri odkrivanju okolju škodljivih pojavov in P° 
kov o povzročiteljih obremenitev okolja (40. čl.) 

eks 

uki 
z; 
ins 

*al 

ob'ir' - lahko sprejme svoj program varstva okolja (mestna 
ga sprejme obligativno) (50. čl.) ( 
- pripravlja študijo ranljivosti okolja za svoje območje (5' 

-na podlagi študije ranljivosti določi stopnjo varovanja P 
obremenitvami (53. čl.) 
- daje pobudo za presojo vplivov na okolje, kadar ta 
zakonu ni obligatorna (57. čl.) c,r 
- subsidiarno odgovarja za odpravo virov in posledic 0 |f(J 
menitev okolja, ki je lokalnega pomena; zagotavlja pripra% 
izvedbo sanacijskega programa ter določi prednostni v 

red in sanacije. Mestna občina pa zagotavlja priprav f 
izvedbo sanacijskega načrta za svoje območje tudi tedaj, 
za odpravo virov in posledic odgovorna republika (65. "j 
- mestna občina zagotavlja tudi sredstva za priprav L 
izvedbo sanacijskega načrta (83. čl.) Jr0 
- zagotavlja monitoring, če je v njenem interesu. fjsp 
občina pa obvezno zagotavlja vzpostavitev potrebnej' |p( 
posebne mreže monitoringa (68. čl.) J 
- 50 % nadomestila za degradacijo in uzurpacijo okoli3 

v občinski proračun (79. čl.) . kejiU 
- določa povračila za uporabo naravne dobrine lokacijs%|„ 
pomena in takso za obremenjevanje okolja, kadar onesn _ 
nje zadeva samo prebivalce lokalne skupnosti (80. čl ) 
- zagotavlja sredstva za naloge varstva okolja lokam 
pomena (82. čl.) v 
- zagotavlja financiranje varovanja, ohranjanja in 9?®"^) 
jenja z naravnimi dobrinami, kadar so v njeni lasti (83 
- zagotavlja sredstva za kritje stroškov obveznega ukrep 
(83. čl.) 
- lahko ustanavlja sklade za okolje (89. čl.) 
- opravlja naloge upravljanja in pospeševanja, ki se nanfl ( 
na lokalne javne službe (načrtovanje razvoja, organizirani j 
opravljanja; strokovne podlage za podeljevanje konc 
strokovni nadzor nad izvajalci ...) (95. čl.) 
- lahko ustanovi (sama ali pa z drugimi lokalnimi s • 
nostmi) nadzorno službo za varstvo okolja. Mestna obči" 
mora ustanoviti. To družbo lahko ministrstvo pooblas' v 
 ržr 
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n0S stvoiri''^8 posamezn'h delanl v zvezi z inšpekcijskim nadzor- 

roj°nizirafoča sevanja, Ur.l. SRS, št. 28/80 

izdeluje in sprejema programe ukrepov, ki se izvajajo v pri- 
Imi !edrskih nezgod (velja za občine, na katerih območju so rsk' objekti in naprave) (15. čl.) 
p .sP^eierna programe zdravstvenih storitev in ukrepov, 

%. ®°nih zaradi izpostavljenosti ljudi ionizirajočemu sevanju l". čl.) 

Zakon o eksplozivnih snoveh, Ur.l. SRS, št. 18/77 

(17 g'0®' kraje nakladanja in razkladanja eksplozivnih snovi 
,okac'iska dovoljenja za postavitev prenosnega skla- 

'ato eksP'ozivnih snovi - v soglasju z republiškim inšpekto- 
~ i?rt 23 po*amo varnost (19. čl.); upravni organ 
nmi 'a dovoljenja za prevoz nevarne snovi v notranjem 
- m'U upravni organ 
lin,. !a dovoljenja za nakup eksplozivnih snovi (21. čl.); 
- s 'or9an 
_ Pojema obvestila o razstreljevanju (23. čl.); upravni organ 
eksnire'erT1a obvestila (predhodna) o uničenju neporabljenih , P'Ofivnih snovi (25. čl.); upravni organ 
°biekt 3 lokacliska> gradbena in porabna dovoljenja za 
Ijive t V ka,erih se proizvajajo, podeljujejo ali hranijo vnet- pred'

ek°čine in plini ter za plinovode in naftovode - po 
varn soglasju republiškega inšpektorata za požarno 
- ■ 0st (30. čl.); upravni organ 
ui,re

Vaia strokovno nadzorstvo nad izvajanjem varnostnih 
j . Pov pri prevozu določenih nevarnih snovi (34. čl. v zvezi 
u, alineo 
"lekcija 

prevozu 
zveznega zakona 

(34. 
o prevozu nevarnih snovi); 

"adzori uje izvajanje varnostnih ukrepov, ki jih predpisuje 
W;" 0 eksplozivnih snoveh in predpisi, izdani na podlagi 

zakona (3. čl.); inšpekcija 
Kn 

°n o prevozu nevarnih snovi (Ur.l. SFRJ, št. 27/90) 

ne ^
rirr|eru izpada ali razlitja nevarnih snovi, ki jih prevoznik 

čl.j 0re nevtralizirati, pokliče podjetje, ki to lahko stori (32. 

Po°p'^dai.anju dovoljenja za prevoz eksplozivnih snovi lahko 
^ čl ) ' odrec'i tudi Posel:,ne varnostne ukrepe pri prevozu 

UrEjanje *0 

0 *!S kor 

PROSTORA 

o>k 

st* 

® urejanju prostora, Ur.l. SRS, št. 18/84, novela Ur.l. 
*'■ 15/89 

(Ui. po0 Planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju 
'lr°tnih ' 1^90) določa, da se prostorske sestavine srednje- (fyreft. P'anov za obdobje 1986-1990 uporabljajo še naprej, 
K°£be planov pa se sprejemajo po poenostavljenem 

- i^®!a srnernice za dolgoročni prostorski plan (30. čl.) 
8^1 'Zdel dol9oročni prostorski plan (31. čl.) 

h iijjp| smernice za srednjeročni prostorski plan (39. čl.) 
H s0d i sredniei'očni prostorski plan (43. čl.) 

Usk'aii? pri Pros,orskem planiranju z drugimi občinami; 
"^Vfn 2 n''m' Pr'Pravo dolgoročnih in srednjeročnih pla- 0WotPr' na skupnih prostorsko in funkcionalno zaokroženih 

Pr' uporabi skupnih naravnih virov ...) (47. čl.) v prjrJ a republiški upravni organ o neusklajenih odločitvah 
/neskT'h 'Z Preižnie a"nee (51. čl.) 5#ili Via!?dia iz prejšnje alinee mora odpraviti v skladu z navo- 

jj de RS (2. čl. novele = 50. čl. zakona) 

i it Ureianju naselij in drugih posegov v prostor, Ur.l. '81 18/84, novela Ur.l. SRS, št. 26/90, 18/93 iilf 
S i' pr^«j 
j i' Pisuje način odstranjevanja plasti plodne zemlje, nje- 

l'P0ročevalec,št.37 

nega začasnega shranjevanja ter njeno nadaljnjo uporabo 
(12. čl.) 
- sprejema program priprave prostorskih izvedbenih aktov 
(34. čl.) 
- v tem programu navede organe in organizacije, katerih 
soglasje je potrebno pridobiti k osnutkom prostorskih izvede- 
nih aktov 
- razpisuje javni natečaj za strokovne rešitve v zvezi z zazidal- 
nimi oziroma ureditvenimi načrti in odloči o izbiri (36. čl.); 
izvršni svet 
- odreja javno razgrnitev osnutka prostorskega izvedbenega 
akta (37. čl.) 
- sprejema prostorske izvedbene akte (z odlokom); skupš- 
čina; prostorske ureditvene pogoje, prostorske izvedbene 
načrte; zazidalne načrte, ureditvene načrte, lokacijske načrte 
(21. čl. in naslednji) 
- zagotavlja, da so prostorski izvedbeni načrti stalno na 
vpogled občanom (42. čl.); upravni organ 
- z odlokom ugotavlja, kateri deli posameznih prostorskih 
izvedbenih aktov se ne morejo izvajati, ker so v neskladju 
s srednjeročnim planom (44. čl.) 
- določa funkcionalna zemljišča za obstoječe objekte in 
naprave na območjih, kjer ni sprejet prostorski izvedbeni 
načrt (46. čl.); upravni organ 
- izvršuje delitve parcel na stavbnem zemljišču (48. čl.) 
- z odlokom lahko razglasi splošno prepoved delitve obstoje- 
čih parcel, prepoved graditve ali prepoved spremembe kul- 
ture zemljišča na posameznih območjih, kjer se predvideva (s 
srednjeročnim planom) izdelava prostorskega izvedbenega 
načrta (49. čl.) 
- lahko predpiše, da lokacijsko dovoljenje ni potrebno za 
graditev pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih 
družin (51. čl.); skupščina 
- sprejema priglasitev del, za katera lokacijsko dovoljenje ni 
potrebno (51. čl.); upravni organ 
- izdaja lokacijska dovoljenja (52. čl.); upravni organ 
- podaljšuje veljavnost lokacijskega dovoljenja (61. čl.); 
upravni organ 
- izdaja soglasje k zakoličenju, kadar investitor ugotovi 
dejansko nezmožnost izpolnitve pogojev iz lokacijskega 
dovoljenja (63. čl.); upravni organ 
- izdaja odločbe o spremembi lokacijskega dovoljenja (65. 
čl.); upravni organ 
- daje ljudem informacije o možnih lokacijah za graditev in 
druge posege v prostor ter druge informacije v zvezi z ureja- 
njem prostora (67. čl.); upravni organ 
- nudi strokovno pomoč (62. čl.); 
upravni organ - zbira, evidentira ter analizira podatke o pred- 
videni rabi prostora in o posegih v prostor (67. čl.); upravni 
organ 
- vodi evidenco in dokumentacijo predpisov in drugih aktov, 
s katerimi se ureja prostor (67. čl.); upravni organ 
- pridobiva soglasje ustreznih organov in organizacij k pro- 
storskim izvedbenim aktom (67. čl.); upravni organ 
- izdaja odločbo o dovolitvi priglašenih del (za katere ni 
potrebno lokacijsko dovoljenje (1. čl. novele, Ur.l. SRS, št. 26/ 
90 = 62. čl. zakona) 
- izvaja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov 
s področja urejanja prostora (71. čl.); inšpekcija 
- nadzoruje izvajanje sprejetih prostorskih izvedbenih aktov 
(72. čl.); inšpekcija 
- nadzoruje, ali je bilo za delo izdano lokacijsko dovoljenje 
oziroma odloča, ali se posegi v prostor izvajajo v skladu 
z izdanimi odločbami (72. čl.); inšpekcija 
- odreja ukrepe po določbah zakona o urejanju naselij ...(72. 
čl.); inšpekcija 
-če se gradi brez ustrezne odločbe, odredi vzpostavitev 
prejšnjega stanja ali sanacijo prostora na stroške investitorja 
(73. čl.); inšpekcija 
- odredi uskladitev del s pogoji iz lokacijskega dovoljenja 
oziroma odločbe (75. čl.); inšpekcija 
- če se dela ne uskladijo s pogoji iz odločbe, odredi vzposta- 
vitev stanja, določenega v odločbi (75. čl.); inšpekcija 
- če pri izvajanju inšpekcijskega nadzora ugotovi nedo- 
pustno obremenitev okolja, obvesti o tem pristojni organ (75. 
a čl.); inšpekcija 
- izdaja odločbe o plačilu nadomestil za degradacijo in 
uzurpacijo okolja (76. a čl.); upravni organ 
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Zakon o Imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, 
Ur.l. SRS, št. 5/80 

- odloča o imenovanju, preimenovanju, združevanju, razdru- 
ževanju in odpravi naselij in ulic ter o določitvi območij naselij 
(8. čl.); skupščina 
- določa in dodeljuje hišne številke v naseljih (11. čl.); 
upravni organ 
- vodi evidenco imen in območij naselij in ulic ter evidenco 
hišnih številk za območje občine v registru območij teritorial- 
nih enot občine (12. čl.); upravni organ 

INFORMIRANJE IN JAVNO OBVEŠČANJE 

Zakon o javnem obveščanju, Ur.l. SRS, št. 2/85 

- v okviru svojih pristojnosti organizira javno obveščanje na 
območju, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske 
narodnosti, v skladu z njihovimi ustavnimi pravicami (7. čl.) 
- lahko ustanovi časopisno, TV ali radijsko organizacijo 
(zavod), in ima kot ustanovitelj določene kompetence (ime- 
nuje delegate v organ upravljanja etc. (16. čl.) 
- daje mnenje o upravičenosti ustanovitve časopisne, TV ali 
radijske organizacije (18. čl.) 

Zakon o družbenem sistemu informiranja, Ur.l. SRS, št. 10/83 

- vodi register prebivalstva v občini (15. čl.); upravni organ 
- vodi register prostorskih enot v občini (15. čl.); upravni 
organ 
- določa način usklajevanja programov evidentiranja, zbira- 
nja, obdelave, hranjenja in izkazovanja podatkov, ki so 
pomembni za vse subjekte družbenega sistema informiranja 
(28. čl.) 
- uredi informacijsko, dokumentacijsko in komunikacijsko 
dejavnost za odločanje v občinskih organih (28. čl.) 
- sprejema ukrepe za graditev tehnične infrastrukture (28. čl.) 
- sprejema program izdelave in uporabe enotnih tehnoloških 
rešitev AOP ter izvajanje zaščite in varnosti podatkov (28. čl.) 
- določi način opravljanja drugih skupnih nalog, pomembnih 
za vse subjekte družbenega sistema informiranja v občini (28. 
čl.) 
- ustanovi svet družbenega informiranja občine (28. čl.) 

VARNOST NA ŠPORTNO-REKREACIJSKIH 
OBJEKTIH 

Zakon o varnosti na javnih smučiščih, Ur.l. SRS, št. 16/77 

- izdaja dovoljenja za obratovanje smučišč (razen za smu- 
čišča, ki imajo širši regionalni pomen (4. čl.); upravni organ 
- izdaja dovoljenja za obratovanje na novo pridobljenih povr- 
šinah smučišča (4. čl.); upravni organ 
- nadzoruje obratovanje smučišč (6. čl.); inšpekcija 
- z odločbo začasno prepove obratovanje smučišča (6. čl.); 
inšpekcija 
- predlaga preklic dovoljenja za obratovanje (6. čl.); inšpek- 
cija 
- prekliče dovoljenje za obratovanje, če niso izpolnjeni 
pogoji (6. čl.); upravni organ 
- daje soglasje k določitvi meje smučišča (7. čl.); upravni 
organ 

Zakon o varnosti na žičnicah in vlečnicah, Ur.l. SRS, št. 17/81 

- nadzoruje izvrševanje zakona in podzakonskih predpisov 
o varnosti na žičnicah in vlečnicah (28. čl.); inšpekcija - samo 
glede vlečnic 
- nadzoruje vlečnice (29. čl.); inšpekcija 
- v okviru inšpekcijskega nadzora nadzoruje zlasti stanje 
naprav, vzdrževanje, izvrševanje tehničnih predpisov..., upo- 
rabo tehničnih predpisov, normativov in standardov pri izvaja- 
nju del in uporabi materiala pri gradnji in rekonstrukciji vleč- 
nic (31. čl.); inšpekcija 

- z odločbo odredi odpravo pomanjkljivosti, odstrani z de*ko 
na žičniški napravi (žičnici) delavca, ki ne izpolnjuje predpis* 
nih pogojev oziroma ogroža varnost prometa (32. čl.); inšpe* 
cija 

do 
ime 

- prepove obratovanje žičniške naprave (23. čl.); inšpekci]l6iav 
- z odločbo odredi ustavitev del, prepoved ali omejitev p^ 
meta (32. čl.); inšpekcija . ■ 
- prepove obratovanje žičniške naprave (žičnice) (23. 
inšpekcija 
- sprejema obvestila o izrednih dogodkih (nesreče.. ) ^ 
vlečnicah (20. čl.) 

te 
B p 

•čir 
us 

«dl 
Zakon o varnosti v urejenih kopališčih, Ur.l. SRS, št. 1/8? J®! 

- izdaja dovoljenja za obratovanje kopališča (6. čl.); upi®"* 
organ L"8 

- izvaja nadzor nad izvrševanjem zakona in drugih predpis11 ar 
(podzakonskih) o varnosti v urejenih kopališčih (12. čl.)! T."1 

špekcija J 
- prepove obratovanje kopališča, če niso podani zakon5 L. 
pogoji za obratovanje (12. čl.) kj1 

Par 

»ko 

usi 
ni 

Ml 
itli 
'ar 
d: 

TELESNA KULTURA 

Zakon o svobodni menjavi dela na področju telesne kulti"* 
Ur.l. SRS, št. 35/79 

- določa programe storitev na področju telesne kulture I1' kj, 
ČL) 
- določa standarde in normative za opravljanje telesnoku"11 tole 
nih dejavnosti (13. čl.) Pc 
- določa osnove in merila za ugotavljanje povračila za fl<r s 
grame storitev oziroma cene posamičnih storitev (13. čl ) 
- določa pogoje uporabe in vzdrževanja telesnokultu^1 

objektov in naprav (13. čl.) . 
- določa programe naložb za razširitev zmogljivosti izvaj8 

cev (13. čl.) 
- odloča o drugih nalogah na pospeševanje telesnokult^" 9i 
aktivnosti ljudi (13. čl.) 
- zagotavlja sredstva za razširitev zmogljivosti telesnokul'11: 
nih objektov in naprav, če niso ta sredstva vsebovana v C0nl>ra< 
storitev (24. čl.) 
- usklajuje dejavnosti na področju zdravstva in otroški 
varstva s cilji razvoja telesne kulture (24. čl.) 

'?( 

ZDRAVSTVO 

Zakon o zdravstvenem varstvu In zdravstvenem zav»r°vi 

nju, Ur.l. RS, št. 9/92 

- zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varS 

na svojem območju (3. čl.) 
- oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravi8 

svojem območju in zagotavlja proračunska sredstva za L 
programe (8. čl.) 
- zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstv«, rv 
statistične in socialnomedicinske dejavnosti za sV 

območje (kar ni vključeno v republiški program) (8. čl ) 
- oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev zdra' 
okolja, ki niso vključene v program (8. čl.) ^ 

ko 
As 

zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov civilne za^f 

>n 
splošnih reševalnih služb, navadne zaščite in enot za 
če tega nimajo urejenega na drugi podlagi (8. čl.) ^ji 
- kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zag°'f 
sredstva za investicije in za druge obveznosti, doloc 

z zakonom in z aktom o ustanovitvi 8. čl.) 
- zagotavlja mrliško pregledno službo (8. čl.) . ,rl(6 
- plačuje prispevke za zavarovanje v primeru bolezn.: jjoj 
poškodbe izven dela za državljane, ki so zavarovani zg0) 

naslova državljanstva (48. čl.) S 
  

J1 
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eikon o zdravstveni dejavnosti, Ur.l. RS, it. 9/92 

'hm0 'n zagotavlja mrežo javne zdravstvene službe na 
Ma ni ravni (osnovna zdravstvena dejavnost, lekarniška 
l«nost) (razen za študente) (15. čl.) 
■e v občini ni zdravstvenega doma, mora zagotoviti izvaja- 

. Preventivnih in drugih programov v osnovnem zdravstve- 
? Vars'vu s pogodbo z zdravstveno organizacijo izven 
-'"e (12. čl.) 
stanavlja javne zdravstvene zavode na primarni ravni 
soglasjem ministrstva pristojnega za zdravstvo in po 

zan nem mnenju zavoda (25. čl.) 
Irav^,avl'a ustrezne materialne pogoje za delo zavodov (za 
it! eno zavarovanje) in za razširitev zmogljivosti (kot '< oviteij) (27. čl.) 

«ie soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja (kot 

ima e|j) <29- č| ) I i® predstavnike v svet zavoda (kot ustanovitelj) (25. 

lnov°C'e''u'e k°ncesije zasebnopravnemu subjektu za Lvno zdravstveno dejavnost - s soglasjem ministrstva, 
,'>e9a za zdravstvo in po mnenju zavoda za zdravstveno 
; 0vanje (42); upravni organ 
pn o lekarniški dejavnosti, Ur.l. RS, št. 9/92 

»Unanavl)a avne zavode za opravljanje lekarniške dejavno- 
6(ih ®Voiem območju - v soglasju z ministrstvom , po 
itien m mnenlu zavoda (9. čl.) 
ita^U|e Predstavnika v svet javnega zavoda (lekarništo) kot 
>Vl,ell(11.čl.) 
ib, ..So9lasje k imenovanju direktorja javnega zavoda 
'zvert - kot ustanovitelj (12. čl.) iidoh; iavni razpis za opravljanje lekarniške dejavnosti in 
Poder"'8 koncesije (13. čl.) s So Ju'e koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti 

3 th- 'em ministrstva, po predhodnem mnenju zavoda 
PodltPravni or9an 

9an KOnskimi pogoji odvzame koncesijo (18. čl.); upravni 

Prej« dov°ljenje za poslovanje podružnične lekarne po 
9an n'em mnenju lekarniške zbornice (22. čl.); upravni 

ir?0>
e dovoljenje za poslovanje podružnice, če se za to 

lr3vn Us,anovi javni zavod ali podeli koncesija (23. čl.); 
i;d' 

0r9an 
1 Podi dov°ljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil itie , a9i mnenja lekarniške zbornice) in dovoljenje odv- 
); u' 6 Se v kraju odpre lekarna ali podružnična lekarna (24. 
Vvn> organ ca Poslovni čas javnih zavodov na področju lekarništva 

)°,rdi delovni čas zasebnih (koncesioniranih) lekarn (27. 

K Nravstvenem varstvu tujcev, Ur.l. SFRJ, it. 28/71 
^aja n 
™vratk trdila o gmotni nepreskrbljenosti tujcev (v zvezi 0rn stroškov zdravstvene pomoči) 

fliV/j 0 Nravstvenem nadzorstvu nad živili, Ur.l. SRS, it. 
0 i 

'^aja d dovoljenje za prodajo živil izven poslovnih prostorov 
^Sil 8

Pravni or9an 

W Nravstveno nadzorstvo nad živili in surovinami ;Cjj®e Proizvajajo, hranijo in izročajo v promet (21. čl.); c9( 

iq r Nravstveno nadzorstvo nad prostori, napravami, 
Htciin Pr">orom za proizvodnjo in promet živil (27. čl.); 

druge občine in republiko, če domneva, da se je 
' razširilo izven meja občine (34. čl.); inšpekcija škodnim za škodo, nastalo zaradi ukrepov, ki ai! za uporabne (42. čl.); inšpekcija 

k"1 o "'h# . Nravstveni neoporečnosti živil In predmetov 
°e> Ur.l. SRS, it. 55/78 

*v*lec, št. 37 

- opravlja zdravstveno nadzorstvo nad prometom živil in 
predmetov splošne rabe (17. čl.) (razen zunanje trgovine 
- uvoz, izvoz) 

KMETIJSTVO 

Zakon o ukrepih v živinoreji, Ur. I. SRS, št. 17/78 

- predpisuje način oplojevanja živali in skrbi za njegovo 
izvedbo in način enakomerne porazdelitve stroškov med rejce 
(7. čl.) 
- na predlog čebelarske organizacije v občini lahko predpiše 
pašni red (28. čl.); upravni organ 
- opravlja nadzor nad izvajanjem določb zakona in drugih 
predpisov o ukrepih v živinoreji (34. čl.); inšpekcija 

Zakon o prepovedi nomadske paše, Ur. I. SRS, št. 11/81 

- izdaja odločbe o dovolitvi paše na kmetijskih zemljiščih 
zunaj organiziranih pašnikov (3. čl.); upravni organ 
- odredi prisilno odstranitev črede z nomadske paše (6. čl.); 
in omejitev gibanja črede; upravni organ 
- za pokritje stroškov prisilne odstranitve lahko zaseže in 
odvzame ustrezno število živali v čredi (8. čl.); upravni organ 
- zagotavlja, da čredo do prisilne odstranitve prevzame 
v oskrbo ustrezna organizacija, da ta organizacija poskrbi za 
odbiro živali za zaseg in odvzem ter organizira prisilno odstra- 
nitev črede ter klanje odvzetih živali (11. čl.) 
- izvaja nadzor nad izvajanjem določb zakona o prepovedi 
nomadske paše (12. čl.); inšpekcija 

Zakon o zdravstvenem varstvu živali, Ur. I. SRS, it. 37/85 

- V občini mora biti organizirana vsaj osnovna veterinarska 
dejavnost ter preskrba z zdrav, in sanitarnim materialom, 
v občinah, ki imajo organizirano osemenjevalno središče, pa 
tudi zdravstveno varstvo živali v osemenjevalnem središču 
(17. čl.) 
- za širše območje mora biti organizirana vsaj veterinarsko- 
sanitarna preventiva in higiena ter osnovna diagnostična 
dejavnost (17. čl.) 

občina ustanavlja javne zavode (veterinarske) (80. čl), ob 
upoštevanju zakona o zavodih 
- v okviru svojih pravic in dolžnosti zagotavlja minimum 
varstva živali pred kužnimi boleznimi (sistematično ugotavlja- 
nje kužnih bolezni, vakcinacija, preiskave, preprečevanje kuž- 
nih bolezni, veterinarsko sanitarni pregled, izdaja zdravstve- 
nih spričeval, diagnostika kužnih bolezni, neškodljivo odstra- 
njevanje živalskih trupel...) (24. čl.) 
- krije stroške za obvezne preventivne in diagnostične veteri- 
narske storitve na živalih in odškodnino za škodo, nastalo pri 
izvrševanju ukrepov proti posebno nevarnim kužnim bolez- 
nim (25. čl.) 
- odloča o odškodnini za škodo, nastalo pri izvrševanju 
ukrepov (27. čl.); upravni organ 
- določa pristojbine za veterinarsko-sanitarne preglede, 
laboratorijske preiskave, za dovoljenje za promet z mlekom in 
mlečnimi izdelki, za izvajanje dejavnosti neškodljivega odstra- 
njevanja živalskih trupel in za nepretrgano veterinarsko dejav- 
nost za diagnostiko kužnih bolezni (29. čl.); izvršni svet 
- določen del pristojbin (za zdravstveno varstvo živali) gre 
v občinski proračun (31. čl.) 
- sprejema programe ukrepov za izvajanje splošnih preven- 
tivnih ukrepov za varstvo živali (38. čl.) 
- na podlagi odredbe republiškega upravnega organa 
sprejme odredbo o izvajanju preventivnih ukrepov v zvezi 
s kužnimi boleznimi na območju občine (40. čl.); izvršni svet 
- sprejema prijave živali, objektov in opreme subjektov, ki so 
pod veterinarsko-sanitarno kontrolo in vodi register o živalih 
in objektih (42. čl.); inšpekcija 
- izdaja soglasja za razstave, živalski vrt, ocenjevanje ali 
tekmovanje živali, prireditve potujočih živali (cirkus...), orga- 
nizirano prodajo živali izven poslovnih prostorov (sejmišča) 
(42. čl.); inšpekcija 
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- daje soglasje k veterinarsko-sanitarnemu redu v objektih 
za promet z živalmi in surovinami (42. čl.); upravni organ 
- predpiše organizacijo in poslovanje veterinarsko-higien- 
ske službe (45. čl.); izvršni svet 
- izdaja zdravstvena spričevala (in daje javno pooblastilo za 
njihovo izvajanje), ki jih mora imeti imetnik živali v notranjem 
prometu (46. čl. v zvezi z 21. čl. zveznega zakona, Ur. I. SFRJ, 
št. 43/86) 
- izda predpis o registraciji, cepljenju, označevanju in reji 
psov o postopku z neregistriranimi in necepljenimi psi (47. čl.) 
- opravlja veterinarsko-sanitarne preglede v notranjem pro- 
metu (48. čl.); pooblaščena veterinarska organizacija 
- določa veterinarsko-sanitarne ukrepe v primeru kršenja 
predpisov o ukrepih (49. čl.); pooblaščena veterinarska orga- 
nizacija 
- odreja karanteno, preglede in diagnostične preiskave živali, 
če se pri pregledu ugotovijo pomanjkljivosti (50. čl.); inšpek- 
cije 
- določa karanteno uvožene živali, proizvode, surovine, 
odpadke in druge predmete, s katerimi se lahko prenese 
kužna bolezen (51. čl.) in o tem obvesti republiški inšpektorat; 
upravni organ 
- nadzoruje živali in predmete, navedene v prejšnji alinei ter 
izvajanje preventivnih ukrepov (51. čl.); inšpekcija 
- opravlja veterinarsko-sanitarni pregled izvoznih pošiljk in 
uvoznih pošiljk (52. čl.); inšpekcija 
- opravlja obvezne veterinarsko-sanitarne preglede klavnih 
živali, surovin in proizvodov (54. čl.); pooblaščena veterinar- 
ska organizacija 
- sprejema prijave proizvodnje mleka in mlečnih izdelkov, 
namenjenih za javno potrošnjo (55. čl.); inšpekcija 
- izdaja dovoljenja za promet z mlekom in mlečnimi izdelki za 
javno potrošnjo (55. čl.); inšpekcija 
- odreja posebne ukrepe ob pojavu kužne bolezni (57. čl.); 
izvršni svet 
- nadzira izvajanje laboratorijskih preiskav, ki jih morajo za 
svoje surovine in končne izdelke zagotoviti podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo in predelavo krmil (61 čl.); inšpekcija 
- če dvomi v neoporečnost krmila, ga pošlje v analizo (62. 
čl.); inšpekcija 
- daje soglasje k lokacijski dokumentaciji, gradbenemu in 
uporabnemu dovoljeni za gradnjo določenih objektov (63. 
čl.); veterinarska inšpekcija 
- sprejema informacije o pojavu kužne bolezni živali (64. čl.); 
inšpekcija 
- ob pojavu kužne bolezni živali diagnostira in določi 
ustrezne ukrepe (65. čl.); pooblaščena veterinarska organiza- 
cija 
- po naznanitvi kužne bolezni ali suma take bolezni opravi 
pregled in izda odločbo o ukrepih (66. čl.); inšpekcija 
- obvešča o pojavu kužne bolezni republike in sosednje 
občine (66. čl.); inšpekcija 
- določi meje okuženega in ogroženega območja (69. čl.) 
- če obsega samo območje te občine 
- takoj obvešča republiko in vse zainteresirane subjekte 
o pojavu ali sumu posebno nevarnih kužnih bolezni (71. čl. 
v zvezi s 70. čl.) 
- prek sredstev javnega obveščanja informira javnost 
o nevarnosti kužne bolezni (72. čl.) 
- vodi predpisane evidence s področja zdravstvenega varstva 
živali (72. čl.) 
- ustanavlja veterinarske zavode (80. čl.) in izvršuje določene 
ustanoviteljske ingerence (82. čl.) 
- daje soglasje k ustanovitvi veterinarskega zavoda (80. čl.) 
- naloži veterinarski organizaciji, da zagotovi ustrezno izvaja- 
nje zdravstvenega varstva živali, kadar je zaradi odsotnosti 
veterinarskih delavcev izvajanje tega varstva ogroženo (98. 
čl.) 
- opravlja nadzorstvo nad izvajanjem predpisov, ki urejajo 
varstvo živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo; 
zdravstveno varstvo živali; varstvo prebivalstva pred zoono- 
zami; zdravstveno nadzorstvo nad živili živalskega izvora; 
higieno proizvodnje in prometa z mlekom, ukrepe v živinoreji; 
ravnanja z odpadki in varstvo okolja v zvezi z objekti in obrati, 
ki so pod veterinarskim nadzorstvom (107. čl.); inšpekcija 
- opravlja nadzorstvo nad izvajanjem ukrepov za varstvo 
živali pred škodljivim delovanjem ionizirajočih sevanj (107. 
čl.); inšpekcija 

Zakon o kmetijskih zemljiščih, Ur. I. SRS, št. 1/79 

- skrbi za pravilno rabo, izboljšanje in združevanje kme® 'K 
zemljišč v občini (6. čl.) ,Vt 

- upravlja in razpolaga s kmetijskim zemljiščnim skWP< 
občine (6. čl.) ,' 
- spodbuja smotrno rabo kmetijskih zemljišč s prenašal ju 
kmetijskih zemljišč v upravljanje kmetijskim organizacija1"!P 
čl) J!S, - usklajuje interese med kmetijstvom ter lovstvom in g"'1 

stvom (6. čl.) 
- izdela kategorizacijo zemljišč (10. čl.) 
- zagotovi izdelavo agrokarte (12. čl.) - 
- predpisuje odškodnino zaradi spremembe namemW 
kmetijskih zemljišč in gozda (15. čl.); skupščina 
- odmerja odškodnino zaradi spremembe namembnosti P 
čl.); upravni organ 
- odškodnine gredo občini (18. čl.), ki odvaja določb * 
republike j [ 

- predlaga obdelovalcu, ki ne obdeluje zemljišča kot d'0, 
gospodar v skladu s predpisi, ukrepe, in mu nudi ust^s' 
pomoč (19. čl.) 
- izdaja odločbe o dodelitvi zemljišča v začasno 
občini, če obdelovalec v enem letu ne izvede predlaf * 
ukrepov (19. čl.) ■ 
- pri izdaji lokacijskega dovoljenja poda zahtevo o n* 
rabe zemljišča (11. čl.) - če se obdelovalec te rabe ne 0 

lahko dodeli zemljišče v začasno upravljanje občini 
- odloča o vrnitvi zemljišča, ki je bilo dodeljeno v zaC ^ 
upravljanje občini (21. čl.) ** 
- izdaja potrdila o izpolnjevanju zakonskih pogojev z3' ' 
met s kmetijskimi zemljišči (22. čl.) r ' 
- nabije ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča aliirL. 
(27. čl.); upravni organ _ 
- na zahtevo imetnika prednostne pravice nakupa vodi 
pek za ugotovitev vrednosti ponujenega zemljišča (2" k 
upravni organ gj/ 
- ima prednostno pravico do nakupa kmetijskega zem1'. 
(takoj za kmetom, katerega zemljišče meji na zemljišč®' 
prodaja (24. čl.), novela Ur. I. RS, št. 5/91 , 
- izdaja potrdila o upoštevanju določb o predkupni Pr r! 

(29. čl.); upravni organ 
- izdaja potrdila o upoštevanju določb glede darila, kate'j P 
predmet je kmetijsko zemljišče ali gozd (31. čl ); UP P"1 

organ v 

iji *s 
- daje soglasje k prodaji kmetijskega zemljišča kme" Ov 
organizaciji (32. čl.) . d 
- izdaja potrdilo, na podlagi katerega lahko posestnik P .Are 
kmetijsko zemljišče, čeprav ne more dokazati svoje last"1 . |(r 
pravice z izpiskom iz zemljiške knjige (33. čl.); upravni 01®,.); 
- sprejema izjave o odpovedi lastninski pravici na kmeti)s 0| 
zemljišču (34. čl.); upravni organ /Pr 
- izdaja ugotovitvene odločbe o prenosu kmetijskega1 J<oc 
Ijišča na občino v določenih primerih (35. čl.); upravni Ojj p( 
- analogne naloge kot pri kupoprodaji opravlja tudi vz 

z zakupom kmetijskih zemljišč (40. čl.) ^ 
- upravlja kmetijski zemljiški sklad v občini (61. do 63 o. 
- daje pobudo za agrarne operacije (66. čl.) 

ku 

,*ti 
- lahko odredi, da se v primernem roku odstranijo Posa J ?r 
objekti v strnjenem zemljiškem kompleksu, ki oviraio iz*"™, 
agrarnih operacij (67. čl.); upravni organ m 
- izdaja potrdila o medsebojni menjavi kmetijskih ze"1 tj, 
(70. čl.); upravni organ 
- odloča o predlogu za arondacijo in o denarni odšK0 Sp( 

k 
S 

(S 
'ai 

(75. čl.); upravni organ s 
- ugotavlja potrebnost služnosti na pripojenem zemlji 
čl.); upravni organ p 
- razveljavlja odločbe o arondaciji (79. čl.); upravni or9 
- odloča o komasaciji (81. čl.); skupščina; manjše • 
membe- upravni organ 
- izdaja potrdila o izjemnosti primera, ki utemeljuje Prl . 
z zemljišči na komasacijskem območju (83. čl.); upravni ° ';°b\ 
- določa rok razgrnitve idejne zasnove ureditve komaS iOp 
skega območja (88. čl.); upravni organ ,|jS 
- razgrne predlog načrta nove razdelitve zemljišč (92 %% 
- izda odločbo o novi razdelitvi zemljišč (95. čl.); UP 
organ 
- določi začasnega obdelovalca, če komasacijski udete* 
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Stil' 

*ačne obdelovati zemljišča (95. čl.); upravni organ 
ui® stroške priprave seznamov lastnikov v zvezi z komasa- 

'°' drugih seznamov, potrebnih upravnih postopkov, 
edbe novega stanja v zemljiško knjigo in zemljiški kataster, 

laO Perativnih del. .(98. č,.) 
m k|IZt*a'a ocllok 0 uvedbi melioracijskega postopka (105. čl.); Igjna (razen za območja, ki so posebnega pomena za 

ođr^g potrebne ukrepe za izvedbo meliorizacije in vzdrže- 
01 .nitl del, če za to ne poskrbi lastnik zemljišča (113. čl.); 

7?i organ 
orL a od,°čbe o dovolitvi do vstopa na zemljišča in * rudnini (v zvezi z meliorizacijo) (117. čl.); upravni organ 
m ,!°Sa o ustanovitvi služnosti in o odškodnini (v zvezi 
Niori izacijo) (118. čl.); upravni organ fc yi I v. VI./ , Vl^/I » II 
h^Piše obseg in način izvedbe skupne obnove in naprave 
L™ nasadov ali skupnih pašnikov, če ni dosežen sporazum !n' ^Prizadetimi subjekti (124. čl.); skupščina 

Hfl»foiI!đpiSe obveznost upoštevanja skupnega ureditvenega 
izgradnjo skupne infrastrukture ali omejitve pri 

^Pšč'' pro'zv°dn'h in stanovanjskih objektov (124. čl.); 
JlfJl obvezno mnenje pred določitvijo skupnega pašnika 

obseg skupnega pašnika in območje, za katero je 
oVori?'faSnik namenjen (131. čl.); upravni organ 
p (inti m v sPor'b med pašno skupnostjo in pašnimi intere- 
«s OdJ ' upravni organ 

adr^8™6 pašnik kmetijski organizaciji ali pašni skupnosti in 
a P daio 2'' dru9' <135- el-); upravni organ 

W ov°']enja v zvezi s postavitvijo in uporabo objektov na 
„o!'m!? Paš"'ku (136. čl.) 

'9an 0 uP°rab' pašnikov za turizem (136. čl.); upravni 
j?°! Ijf'j,® Pašo v gozdu, ko ugotovi, da zanjo ni več potrebe n xi 

Han '• skupščina . 'dzoruio iV«Pruie izvajanje določb predpisov o kmetijskih zemljiš- H39. ei.): inšpekcija 

JS> varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, Ur. I. K ' '«• 16/77 

®Peva k stroškom zatiranja začetnih pojavov karanten- 
fcv jg gospodarsko škodljivih rastlinskih bolezni in škodljiv- 

o»a?°,avlja strokovno pomoč pri izvajanju predpisanih ukre- 
I® varstvo rastlin (7. čl.); upravni organ 

, °ci pooblaščeno organizacijo, da izvede predpisane 
fa«ra 2at'ranj0 rastlinskih bolezni in škodljivcev, če imet- 

"'SH'n!. n ,e9a ne stori ali ne more storiti dovolj učinkovito (9. 
r o,^ni organ 

ftUrini a posebne strokovne preglede ter odreja ukrepe 
a 1. ;odi|j9ru' da se pojavi nova karantenska ali gospodarsko 
or®inJ.Va bolezen ali škodljivec (10. čl.); upravni organ 
i i'?,0ko"lasCena strokovna organizacija (zavod) za opravljanje 

( 'lektov6" dela pri obveznih zdravstvenih pregledih parkov, 

' «tl?l0'a 1 

bolezni ali škodljivcev (14. čl.); upravni organ 

otj.": ■ - - (111. čl.); upravni organ 
»i: °Ca o odškodnini zaradi ukrepov zaradi preprečitve 

* hSia,ra P°r°čevalsko službo o pojavih in gibanju rastlin- 
i hui? Zni 'n škodljivcev in obvešča o tem republiko (16. 

flai
P

e
ravni organ 

•arnk. s°9lasje k gradbenemu dovoljenju za objekte za 
W«n!i Predelavo in promet kmetijskih pridelkov (18. čl.); 

~ i?v 
dezinsekcijo, deratizacijo v prostorih za hrambo 

oh_ ',h Pridelkov in v prevoznih sredstvih (20. čl.); javno 
.„a*10 

' ''lip? d°loči območja, na katerih se ne smejo pridelovati 
i Jahkrle rastlir|e (23. čl.); skupščina p<°. ° določi, da morajo imetniki rastlin na površinah za 

i semenskega krompirja dajati vsakih 10 let zemljo 
' °Pfaui? analizo (23. čl.); skupščina i j "fioji;. obvezni zdravstveni pregled rastlin z okuženega 

/aja la 'n sadilnega materiala v notranjem prometu; in 
Jp 'Wa ala (27. čl.); inšpekcija ki. nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu rastlin 

e*nimi in škodljivci (29. čl.); inšpekcija et- -«■ 

^tevalec, št. 37 

Zakon o semenu in sadikah, Ur. I. SRS, št. 43/72 

- opravlja nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o semenu in 
sadikah in kontrolo nad kakovostjo semen in sadik (39. čl.); 
inšpekcija 

Zakon o vinu..., Ur.l. SRS, it. 16/74 

- določa dan, od katerega je dovoljena trgatev (5. čl.); 
upravni organ 
- vodi register proizvajalcev grozdja in vina (6. čl.); upravni 
organ 
- dovoljuje dodajanje sladkorja ali koncentriranega mošta (8. 
čl.); upravni organ; in dodajanje oziroma odvzemanje kisline 
- odobri trgatev za izbor, jagodni izbor, in pozno trgatev (20. 
čl.); upravni organ 
- sprejema prijave o pokvarjenemu vinu (31. čl.); upravni 
organ 
- izdaja dovoljenja za dajanje v promet nestekleničenega 
vina (33. čl.); upravni organ 
- izvaja nadzor nad predpisi, ki se nanašajo na proizvodnjo 
vina...(40. čl.); inšpekcija 
- izvaja nadzor nad kakovostjo vina in drugih proizvodov iz 
grozdja in vina (40. čl.); inšpekcija 
- izvaja nadzor nad prometom vina ...(40. čl.); inšpekcija 

Zakon o higieni proizvodnje in prometa z mlekom, Ur. I. SRS, 
št. 14/61 

- lahko predpiše, da se na območju občine ne sme dajati 
v promet za ljudsko prehrano mleko, ki ni bilo neoporečno 
pasterizirano (4. čl.) skupščina 
- opravlja nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov s področja 
higiene proizvodnje in prometa z mlekom (5. čl.); inšpekcija 

GOZDARSTVO 

Zakon o gozdovih, U L 30/ 93 

- prevzame gozdne ceste in zagotavlja sredstva za njihovo 
vzdrževanje (38) 
- sodeluje z Zavodom za gozdove pri označevanju gozdnih 
cest in režima uporabe (opozorilne table, znaki) 
- ima predkupno pravico pri nakupu gozdov s posebnim 
namenom (tistih, pri katerih je izjemno poudarjena zaščitna, 
rekreacijska, turistična, etc. funkcija), ki ležijo na njenem 
območju, če je izjemna poudarjenost funkcije v njenem inte- 
resu (47) 
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest ( plačujejo jo last- 
niki gozdov ), je prihodek proračuna lokalne skupnosti (49) 
- nadzor nad posegi v gozdni prostor (75) INŠ. 

MALO GOSPODARSTVO/OBRT 

Obrtni zakon, Ur.l. SRS, št. 35/88 

- izdaja dovoljenja za ustanovitev obratovalnice (obrtno 
dovoljenje) (13. čl.); upravni organ 
- izdaja potrdilo obrtniku, da na njenem območju nima obra- 
tovalnice (13. čl.); upravni organ 
- izdaja dovoljenje obrtniku za uporabo poslovnih prostorov 
izven občine sedeža (13. čl.); upravni organ 
- po prenehanju opravljanja obrtnikove dejavnosti označi na 
obrtnem dovoljenju, da je prenehalo veljati (15. čl.); upravni 
organ 
- izdaja začasna obrtna dovoljenja (90. čl.); upravni organ 
- vodi register obratovalnic (91. čl.); upravni organ 
- ex offo vpisuje obratovalnice v register (91. čl.); upravni 
organ 
- tekoče pošilja podatke o vpisih v register Zavoda za stati- 
stiko (91. čl.); upravni organ 
- izdaja odločbe (ob preselitvi sedeža obratovalnice), da 
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poslovni prostor z opremo ustreza predpisom (92. čl.); 
upravni organ 
- ex offo vpisuje spremembe sedeža (92. čl.); upravni organ 
- sprejema 
- sprejema prijave o začasnem vodenju obratovalnice (94. čl.) 
in o ponovnem pričetku obratovanja; upravni organ 
- dovoljuje začasno ustavitev obratovanja (94. čl.); upravni 
organ 
- izdaja ugotovitvene odločbe o prenehanju obratovalnice in 
ex offo vpisuje posredovanje v register (95. čl.); upravni organ 
- ob nastopu zakonskih pogojev lahko odloči, da obratoval- 
nica preneha (92. čl.); upravni organ 
- izdaja obrtna dovoljenja za skupnne obratovalnice (100. 
čl.); upravni organ 
- predpiše, kje vse sme obrtna delavnica sprejemati naročila 
oziroma predmete v delo ali svoje izdelke razstaviti naprodaj 
(104. čl.); upravni organ 
- izdaja dovoljenja obrtnim delavnicam živilskih strok, da 
prodajajo tuje izdelke (105. čl.); upravni organ 
- izdaja potrdila o priglasitvi domače obrti (106. čl.); upravni 
organ 
- sprejema priglasitev razvrstitve ponudbe kmeta (kmečki 
turizem) (115. čl.); upravni organ 
- izdaja odločbe o nadaljevanju obrti po smrti obrtnika (141. 
čl.); upravni organ 
- izdaja dovoljenja obrtnikom za zaposlitev več kot 20 ljudi 
(136. čl.); upravni organ 
- izdaja dovoljenja za uporabo dela drugih delavcev v obrato- 
valnici (zaposlovanje) (139 čl.); upravni organ 
-nadzoruje delo obratovalnic (148. čl.); inšpekcija/upravni 
organ opravljanje dejavnosti v stanovanjskih prostorih in 
opravljanje dejavnosti na podlagi priglasitve; upravni organ 

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Ur.l. SRS, it. 18/91 -I 

- lahko ustanovi sklad za razvoj malega gospodarstva (16. čl.) 

Zakon o zaposlovanju tujcev, Ur.l. RS, št. 33/92 

- izdaja obrtno dovoljenje, ki se šteje za osebno delovno 
dovoljenje, in o tem obvešča republiški zavod za zaposlova- 
nje; upravni organ 

GOSTINSTVO 

Zakon o gostinski dejavnosti, Ur.l. SRS, it. 42/73 

- lahko predpiše dodatne tehnične pogoje za opravljanje 
gostinske dejavnosti (12. čl.); skupščina 
- nadzoruje izpolnjevanje pogojev za opravljanje gostinske 
dejavnosti (14., 15. čl.); inšpekcija 

TRGOVINA 

Zakon o trgovini, Ur.l. 18/93 

- sprejema prijave urnika obratovalnega časa (17. čl.) 
- nadzoruje uresničevanje zakona o trgovini (19. čl.); inšpek- 
cija 
- nadzoruje izvrševanje zakona o varstvu konkurence in 
zlasti; 
obvešča Urad za varstvo konkurence o pojavih omejevanja 
konkurence; 
začasno prepove dejanja omejevanja konkurence; vlaga 
ovadbe; 
opozarja javnopravne subjekte ... (28. čl.); inšpekcija 
- izvaja nadzor nad izvajanjem zakona o dajatvah pri nakupu 
živine, mesa, mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov; 
tržna inšpekcija 
- izvaja nadzor nad uresničevanjem zakona o trgovini (19. 
čl.); inšpekcija 
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PROMET, TRANSPORT 

Zakon o varnosti v cestnem prometu, Ur.l. SRS, št. 5/82 

- odgovarja za nemoten in varen potek prometa v naseljih 
čl.); skupščina , 
- lahko predpiše prometno ureditev v naseljih (9. čl.); sOT 
čina 
- lahko določa postopek, pogoje in način odstranjeval 
nepravilno parkiranih vozil (9. čl.); skupščina 
- predpiše lahko pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upo= 
vati pri prekopavanju cest in drugih delih na cesti v naselji*1" 
čl.); izvršni svet 
- določi lahko prednostne in stranske ceste, enosms" 
ceste, hitrost vožnje skozi naselje (9. čl.); izvršni svet 
- lahko uredi promet pešcev, promet s kolesi ...(9. čl.); i*v' 

- ukrepa v drugih zadevah lokalnega prometa v naselji'1'l 
čl.); izvršni svet 
- ureja gonjenje in vodenje živine (9. čl.); izvršni svet 
- določi parkirne prostore, način parkiranja, prepoved Pa' 
ranja (9. čl.); upravni organ 
- odredi postavitev varovalnih ograj (9. čl.); upravni orfA 
- odredi posebne ukrepe za varnost otrok v prometu (9 C 

upravni organ (J 
- uredi odstranitev ali postavitev prometne signalizacij6' 
čl.); upravni organ » 
- izdaja dovoljenje za uporabo avtobusa zgibne konstru^ 
v javnem primestnem prometu (v soglasju s pristojno op" 
za notranje zadeve) (33. čl.); upravni organ ,.i 
- izdaja dovoljenja za športne in druge prireditve na cesti I' 
čl.); upravni organ ^ 
Opomba: ta pristojnost ostane občini le za prireditve 
lokalnih cestah. 
- evidentira avto šole (84. čl.); upravni organ ^ 
- izdaja potrdila o evidentiranju avto šole (85. čl.); uprS 

organ 
- začasno prepove delo avto šole (87. čl.); upravni orga11. 
- izbriše avto šolo iz evidence in prekliče potrdilo o evid® 
ranju (87. čl.); upravni organ ,| 
- izdaja potrdila voznikom traktorjev za poučevanje (91' ' 
upravni organ J 
- izdaja, podaljšuje in odvzema dovoljenja za voznika in»% 
torja in za učitelja predpisov (96. čl.); upravni organ in (' 
čl) r/ ( - sprejema priglasitve za vozniški izpit (101. čl.); up" 
organ a [ 
- imenuje komisijo za vozniški izpit za voznike trakto'L | 
delovnih strojev, motokultivatorjev in koles z motorjem C , 
čl.); izvršni svet ,| 
- določi cene (višino stroškov) pri vozniškem izpitu (10®' j 
izvršni svet t 

1 

- izdaja vozniška dovoljenja za vožnjo motornih vozi1 . ^ 
roma traktorjev ter potrdila o znanju predpisov o vaf ^ 
cestnega prometa (112. čl.); upravni organ ^ 
- vodi evidence voznikov (154. čl.); upravni organ — 'n . 
suje vanjo relevantne podatke (npr. začasen odvzem i° . 
škega dovoljenja) ,| . 
- podaljšuje veljavnost vozniškega dovoljenja (115- 
upravni organ ^ ( 
- pošlje voznika na zdravniški pregled (120. čl.); up" 
or9an J u 
- opravlja registracijo in podaljšuje veljavnosti registra 

motornih in priklopnih vozil (128. čl.); upravni organ ^ 
- registrira spremembe (tehnične spremembe, lastn's, ^ 
odjave...) v zvezi z motornim vozilom (130. čl.); upravni o% 
- daje javno pooblastilo za opravljanje tehničnih preS'8, v 
traktorjev in traktorskih priklopnikov (135. čl.); izvršni > 
- nadzira opravljanje tehničnih pregledov (136. čl.); upr ^ 
organ a £| ti 
- začasno prepove opravljanje tehničnih pregledov (13® 0 
upravni organ 

Zakon o prevozih v cestnem prometu, Ur.l. SRS, št. ^ 
J |(fi 

- daje obvezna stališča k predlogom voznih redov v nriey 
jevnem cestnem prometu (usklajevanje!) (26. čl.); uPr 

organ 
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; ~ ureja organizacijo in način opravljanja javnega prevoza 
v testnem in primestnem prometu - na tistih krajih, katerih 
"Cetek je na njihovem območju (29. čl.); skupščina 
MiUre'a organizacijo in način opravljanja avto-taksi prevoza čl ); skupščina 
~ 'zdaja dovoljenja za posebni javni redni prevoz (32. čl.); 
"Pravni organ 
~ Predpiše obvezno uporabo postaj, parkirišč za tovorna 
°*ila in avtobuse (46. čl.); skupščina 

popravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov, 
J, Ureiai° prevoze v cestnem prometu, razen taksativno našte- 
'n izjem (medkrajevni mednarodni promet, avtobusne 
Postaje, pomembnejša avtobusna postajališča in postaje za 

°rna vozila, izvajanje notranje kontrole) (48. čl.); inšpekcija 

Zakon o cestah, Ur.l. SRS, št. 2/88 (preč.bes.) 

■"Od|°ća 0 uvrstitvi cest in drugih prometnih površin med 
°Ka|ne ceste (7. čl.) 

lahko določi, da je redno vzdrževanje ulic, trgov in cest 
°Hunalna dejavnost (10. čl. skupščina 

. Ur?ja uporabo, obnavljanje in redno vzdrževanje javnih 
™". in nadzira skladnost uporabe z njenimi predpisi (12. čl.); 
"uPščina 
r..đoloča letne programe vzdrževanja, varstva, graditve, 

Konstrukcije in obnavljanja lokalnih cest (18. čl.) 
'18 °č°fa višino povračila za čezmerno uporabo lokalnih cest 

_ ra*vršča lokalne ceste (18. čl.) 
ces^P3 kot investitor graditve in rekonstrukcije lokalnih 

dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča na 
i'sču ceste (69. čl.); upravni organ 

,1 ahk° prepove uporabo obstoječega dovoznega priključka 
_ *•>< upravni organ 

rjadzoruje lokalne ceste (115. čl.); inšpekcija 
'•adzoruje javne poti (115. čl.); inšpekcija ali drug organ 

2ak°n o lukah, Ur.l. SRS, št. 7/77 

dovoljuj® uporabo obale, pripadajočih zemljišč in morja za 
niJff

vlianje luške dejavnosti - dodeljuje te objekte luški orga- 
_ ®c'ji (5. čl.); skupščina 
_ ||0|oča luko domačega javnega prometa (7. čl.); skupščina 
(i i.ec"aga republiki odprtje luke za mednarodni promet (7. •I. skupščina 

ooloča tarife za luške storitve (11. čl.); javno pooblastilo 
in odeli namensko luko luški organizaciji in določi območje 
'ina 6mbnost luke ter P°9°ie za uporabo (20. čl.); skupš- 
ia^

aie soglasje za vodne prireditve v območju luke (30. čl.); vn° Pooblastilo 
*ak 1 fy8°n o varnosti pomorske in notranje plovbe, Ur.l. SRS, it. 

Valji?'3 Plovni režim, pristanišča, zimska zaklonišča, prezimo- 
" voh3 'n vars,v0 glede notranjih voda (3. čl.) 
^ahiT vP'snik čolnov notranje plovbe (8. čl.); upravni organ 
SoiP določi, da se v register vpisujejo tudi športni in manjši 
- j11 J9- čl.); skupščina 
Urjrf a'a dovoljenje čolnom za notranjo plovbo (10. čl.); 

organ 
">or if)a dovoljenje za stalni prevoz, sidranje ali položitev na 
3^s*° dno manjšega plavajočega objekta ( 15 m dolžine, 
^i ®lrine) (17. čl.); upravni organ 
v°da dovoljenja za dviganje potopljenih stvari iz notranjih -j I®, čl.); upravni postopek 
1otra®y'ia inšpekcijsko nadzorstvo nad varnostjo plovbe na t6r 

anjih vodah, ki zadeva plovbo čolnov, brodov in splavov 
Upr,

nad varnostjo manjših plavajočih objektov (31. čl.); vni organ/inšpekcija 

GRADBENIŠTVO 

Zakon o graditvi objektov, U L 34/84 

- izdaja gradbena dovoljenja, razen za objekte, za katere 
izdaja to dovoljenje ministrstvo (35) UP. 
- podaljšuje veljavnost gradbenega dovoljenja (42) UP. 
- vsaj 10 let po izdaji dovoljenja hrani projekt za pridobitev 
dovoljenja (44) UP. 
- odloča o spremembi gradbenega dovoljenja (45) UP. 
- sprejema priglasitve objektov, za katere ni potrebno grad- 
beno dovoljenje; če ugotovi, da priglasitev ne zadostuje, 
z odločbo prepove graditev (46) UP. 
- opravlja tehnične preglede zgrajenih objektov in izdaja 
uporabna dovoljenja (64) UP. 
- odreja odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali podrtje oz. 
odstranitev objekta ( po opravljenem tehničnem pregledu) 
(71) UP. 
- izdaja gradbena dovoljenja za graditev objektov občanov in 
civilnih pravnih oseb (77) UP. 
- opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb 
predpisov s področja gradbeništva (razen elektroenergetskih 
objektov nad 20 MVA, transformatorskih postaj, etc. ) (89. in 
90) INŠ. 

ENERGETIKA 

Zakon o energetskem gospodarstvu, Ur.l. SRS, št. 33/81 

- nadzoruje, kako organizacije in posamezniki upoštevajo 
predpise, standarde in normative na področju elektrogospo- 
darstva pri projektiranju, izgradnji, funkcionalnih in zagon- 
skih preizkusih, poskusnem obratovanju in uporabi ter naci- 
onalnem ravnanju z električno energijo pri objektih, napravah 
etc., nad katerimi ne izvaja nadzora republiški inšpektorat (79. 
čl. v zvezi s 78. čl.); inšpekcija 
- nadzoruje upoštevanje predpisov za področje termoener- 
getike, naftnih in plinovodnih omrežij in tlačnih posod, v koli- 
kor to ni v pristojnosti republiškega inšpektorata (80. čl. 
v zvezi s 78. čl.); inšpekcija 
- lahko določi s svojim odlokom kot komunalno dejavnost 
oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omre- 
žij (9. čl.); skupščina 

VODNO GOSPODARSTVO 

Zakon o vodah, UL 38/81 

- izdaja vodnogospodarsko soglasje (48) UP., če to ni v pri- 
stojnosti republike; 

- izdaja vodnogospodarsko dovoljenje (49) UP. 
- izdaja ugotovitvene odločbe o prenehanju vodnogospodar- 
skega dovoljenja (50) UP. 
- razveljavi ali začasno ustavi izvrševanje pravice iz vodnogo- 
spodarskega dovoljenja (51) UP. 
- izdaja odločbe o začasni omejitvi ali ustavitvi rabe oziroma 
izkoriščanja vode (51) UP. 
- sprejema načrt za obrambo pred poplavami (57) SK. 
- določi meje priobalnih zemljišč, erozijskih območij in mor- 
ske obale ter način gospodarjenja na teh zemljiščih (58) SK. 
- predpiše obveznost lastnikov oz. uporabnikov pribrežnih 
zemljišč za čiščenje potokov in jarkov (58) SK. 
- določa varstveni pas in ukrepe za zavarovanje voda (60) SK. 
- opravlja vodnogospodarsko inšpekcijo (73) INŠ. 
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LOVSTVO IN RIBIŠTVO 

Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju 
lovišč, Ur.l. SRS, št. 25/76 

- vodi register lovskih družin; upravni organ 
- daje lovski družini lovišče v upravljanje (60. čl.); upravni 
organ 
- ustanavlja lovišča (22. čl.); skupščina 
- imenuje komisijo za ugotavljanje višine škode, za škodo, ki 
jo povzroči divjad (v času lovopusta) (73. čl.); upravni organ 
- izvaja nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o lovstvu ...(76. 
čl.) inšpekcija 

Zakon o sladkovodnem ribištvu, Ur.l. SRS, št. 25/76 

- odredi napravo ribje steze (jezovi...) (15. čl.); upravni organ 
- izroča ribiški okoliš v upravljanje ribiški organizaciji (19. 
čl.); skupščina - sklene s to organizacijo pismeni sporazum 
(21. čl.); skupščina 
- daje mnenje Republiki za ustanovitev ribiških območij in 
okolišev (18. čl.); skupščina 
- odvzame okoliš ribiški organizaciji (23. čl.); skupščina 
- potrjuje ribiško-gojitvene načrte (26. čl.); skupščina 
- izdaja dovoljenja ribičem za pristop k vodi čez tuje zem- 
ljišče (34. čl.); upravni organ 
- daje republiškemu upravnemu organu podatke za ribiški 
kataster (35. čl.); upravni organ 
- vodi register ribiških družin v občini (39. čl.); upravni organ 
- izdaja nadzorstvo nad izvajanjem določb zakona o sladko- 
vodnem ribištvu in na njegovi podlagi izdanih predpisov (45. 
čl.); inšpekcija 

RUDARSTVO 

Zakon o rudarstvu, Ur.l. SRS, št. 17/75 

- odloča o namenu zemljišča po končanih rudarskih delih (7. 
čl.); upravni organ 
- izdaja potrdila o zadostnosti zavarovalnih ukrepov po kon- 
čanih rudarskih delih (9. čl.); upravni organ 
- izdaja dovoljenja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin 
(15., 26. čl.); upravni organ - le za soli, mivko, pesek in 
gramoz 
- obvešča o izdanih dovoljenjih rudarsko inšpekcijo (31. čl); 
upravni organ 
- vodi evidenco in kataster raziskovalnih in pridobivalnih 
prostorov (33. čl.); upravni organ 

DELO 

Zakon o varstvu pri delu, Ur.l. SRS, št. 47/86, preč. bes. 

- opravlja nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o varstvu pri 
delu, razen zadev, ki so eksplicite v pristojnosti drugih orga- 
nov (57. čl.); inšpekcija 

Zakon o stavki, Ur.l. SFRJ, št. 23/91 

- predpiše način zagotavljanja pogojev za življenje in delo 
v primeru stavke delavcev v organizacijah, ki opravljajo javne 
službe, za katere je pristojna (7. čl.); skupščina 
- sprejema napoved stavke iz prejšnje alinee (8. čl.) 
- sprejme nujne ukrepe, če oceni, da bi utegnila nastati 
nevarnost ali huda posledica za življenje, zdravje, varnost, 
premoženje, če se kršijo določbe zakona o stavki glede dejav- 
nosti posebnega pomena (stavka v organizacijah, ki izvajajo 
javne službe, občinskih organih) (15. čl.) 

50 
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- izvaja nadzorstvo nad uporabo predpisov s področja de 
nih razmerij in denarnih prejemkov ter kolektivnih P°9°^! 
splošnih aktov, ki urejajo pravice, obveznosti in odgovorne, 
delavcev (131.); inšpekcija 

Zakon o zaposlovanju tujcev, Ur.l. RS, št. 33/92 

- izdaja obrtno dovoljenje, ki se šteje za osebno 
dovoljenje (10. čl.); upravni organ 

DRUŽINA 

ZZZDR, Ur.l. SRS, št. 14/89 (preč. bes.) 

- sprejema prijave za sklenitev zakonske zveze (25 
matičar ,ji 
- izvede obličnostni postopek sklenitve zakonske zvez«1 °c 
do 31. čl.); matičar in pooblaščena oseba ^ 
- izdaja dovoljenja, da se zakonska zveza sklepa po p91 

čencu (30. čl.); upravni organ jl 
- izdaja odločbe o spregledu zadržkov za sklenitev zaMp 

zveze (23. čl.); CZSD >01 
ali P" "i - opravlja svetovalne razgovore ob tožbi za razvezo 

logu za sporazumno razvezo (68. čl.); CZSD 
- daje mnenje o tem, kateremu od zavezanih zakone1, 
tretji osebi, zavodu) gre zaupati varstvo, vzgojo in prežel 
skupnih otrok (78. čl.); CZSD 

;ev t ;a 

[i; 

- sprejema priznanje očetovstva (88. čl.); CZSD, mati^ 
- pokliče osebo, ki jo mati izven zakona rojenega otroka' 
za očeta (91. čl.); matičar, CZSD ;f|: 
- odloča o tem, kje bo živel otrok, če starši ne živijo skup 
se ne sporazumejo (105. čl.); CZSD j 
- odloča o odvzemu pravice do osebnih stikov (106 
CZSD . j 
- odloča v primeru nesporazuma staršev pri izvrševani"' 
teljske pravice (113. čl); CZSD ^ l[ 

Pri 

- daje predlog sodišču, da podeli mladoletnemu 
popolno poslovno sposobnost (117. čl.); CZSD J 

odit®'' i 

#l. 

k ... JM 
- predlaga sodišču izdajo odločbe o prenehanju voi 
pravice (118. čl.); CZSD 
- izvaja poslovne ukrepe, ki jih zahtevata vzgoja in v®'; 
otroka ali varstvo njegovih premoženjskih ter drugih Pr, ji. 
koristi (odvzem otroka, oddaje v zavod ...) (119-122..; 
CZSD - obvešča zavezance in upravičence o uskladi 
spremembi višine preživnine (132. čl.); CZSD 
- izdaja odločbe o spregledu pogoja za posvojitev (13'' 
CZSD W14« - izvaja postopek za posvojitev (ex offo ali na predlog) l1 

151. čl.); CZSD , i 
- izvaja postopke za razveljavitev odločbe o posvoji,v 

offo ali na predlog) (135. čl.); CZSD 
- izdaja odločbe o oddaji v rejništvo (160. čl.); CZSD j|| 
- spremlja razvoj otrok v rejništvu in sprejema usf L. 
ukrepe (167. čl.); CZSD 
- daje obvezna navodila rejniku (168. čl.); CZSD 
- izdaja odločbe o razvezi rejniške pogodbe (173. čl.); 
- postavlja skrbnika in določa njegove dolžnosti in P0" 
stila (186. čl.); CZSD 
- opravlja druge funkcije v zvezi s skrbništvom O#9' 
CZSD jh 
- daje odobritev skrbniku za določena razpolaganja z * L 

vančevim premoženjem (191. čl.); CZSD 
- zastopa varovanca ,...(192. čl.); CZSD 
- odobrava pravni posel med skrbnikom in varovancem 
čl.); CZSD 
- razrešuje skrbnika (198., 199. čl.); CZSD 
- rešuje ugovore zoper delo skrbnika (200. čl.); CZSD j. 
- daje soglasje (odobritev) za določena dejanja skrD 

mladoletnika (203. čl.); CZSD 
- postavlja začasnega skrbnika (209. čl.); CZSD _ 
- postavlja skrbnika za posebne primere (2II. čl.); 
- postopek za postavitev pod skrbništvo uvede in izve1£> 
offo, lahko tudi na predlog matičarja, upravnega 
...(216., 217. čl.); CZSD 

jl&ii 

0i 
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lo* 

toClALNO VARSTVO 

* 0 postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pra- 
IC' "M. SRS, št. 23/91 

°dloča o pravicah socialnega skrbstva zakona o družin- 
varstvu duševno in telesno prizadetih otrok in zakona uuocvmvj ni ICICOI iu yj i 

ar«benem varstvu otrok (2. čl.); CZSD 

^0n o vojaških invalidih, Ur.I. SRS, št. 38/90, preč.bes. 
jI Postopek velja tudi za civilne invalide vojne, Ur.l. 56/ ? 8. 

j odloča na 1. stopnji o socialnih pravicah vojaških invalidov 
cvilnih invalidov vojne) (41. čl.); upravni organ 

■ [wS'0Pek uvede ex offo (41. čl.); upravni organ 
(' eieu|rnan' vsaka 3 leta ugotavlja ex offo spremembo dejstev, 

~ vort^tn° za ocimero Pravice (41. čl.) 
0 iocjgu evidenc° o uživalcih denarnih prejemkov iz naslova 

ttlaki 

*ntno za odmero pravice (41. čl.) 
odi evidenco o uživalcih denarnih  ...  

■ainega varstva vojaških invalidov (50. čl.); upravni organ 

°i o socialnem varstvu, Ur.l. RS, št. 54/92 

p0'
a9°tavlja mrežo javne službe za osebno pomoč ter za 

jdU °c družini na domu (43. čl.) 
- B.J ,av'ia javne socialnovarstvene zavode DOrt I JMVIIC ou^iciiivvuijk^iiv t. u • 

1'iaon |u'e koncesijo na podlagi mnenja socialne zbornice 
o .Povijanje javne službe na navedenem področju (44. čl.) in 
- lin ame <46- č| ) 
Bri "ancira osebno pomoč, pomoč družini na domu, pomoč 

naJemnini (99. čl.) 

l&J'ŠKI KATASTER IN GEODETSKA 
'^Era 

■s^aki 
it1 

$ l.) 

ai^ieni us,an°vitve CZSD v občinah, kjer še niso bili ustanov- il^' °Pravlja njihovo delo pristojni občinski upravni organ 
• cl.) 

- programira in financira izdelavo in reambulacijo temeljnih 
topografskih načrtov v večjem merilu (6. čl.) 
- varuje izmeritvena znamenja in oznake - lahko predpiše 
posebne ukrepe za varovanje (8. čl ); skupščina 
- odloča na 1. stopnji o zahtevi za prestavitev izmeritvenih 
znamenj oziroma oznak (razen temeljnih geodetskih točk 
višjih redov) (9. čl.); upravni organ 
- hrani elaborate v zvezi z geodetsko izmero (10. čl.); upravni 
organ 
- razgrinja elaborate geodetske izmere 

Zakon o geodetski službi Ur.l. SRS, št. 23/76 

- opravlja naslednje zadeve geodetske službe: 
planiranje in koordiniranje izvajanja geodetske službe na 
območju občine; skrbi za izdelavo načrtov, kart, katastrov in 
drugih evidenc; vodenje in vzdrževanje geodetsko-prostor- 
ske dokumentacije za območje občine; 
-odločanje o zadevah geodetske službe na 1. stopnji; vode- 
nje katastrov, načrtov in drugih evidenc; opravlja strokovni 
nadzor nad delom geodetskih organizacij; nadzoruje izdelavo 
in vzdrževanje katastra komunalnih naprav glede podatkov, 
pomembnih za zbirni kataster kopnunalnih naprav v občini 
(10. čl ); 
- opravlja geodetske storitve in pooblašča geodetske organi- 
zacije za opravljanje teh storitev (14. čl. v zvezi s 7. čl.) 
- določa cene geodetskih storitev (16. čl.); skupščina 

INŠPEKCIJSKI NADZOR 

Zakon o dajatvah 
- izvaja nadzor nad izvajanjem zakona o dajatvah pri nakupu 
živine, mesa, mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov; 
tržna inšpekcija 

Zakon o delovnih razmerjih, Ur.l. SRS, št. 14/90 

- izvaja nadzorstvo nad uporabo predpisov s področja delov- 
nih razmerij ; inšpekcija dela 

Uredba za izvrševanje zakona o kmetijskih zemljiščih 
- obvešča pristojno republiško upravo o onesnaževanju kme- 
tijskega zemljišča; kmetijska ali vodnogospodarska inšpek- 
cija °n 0 zemljiškem katastru, Ur.l. SRS, št. 16/74 

Jfe'ja zadeve zemljiškega katastra (3. čl.); upravni organ Zakon 0 eksplozivnih snoveh..., Ur.l. SRS, št. 18/77 
da: ' 'me in območje katastrske občine (4. čl.); skupščina 

L); J. mr>enje republiki k določitvi katastrskega okraja (4. 
,lkuPžčina 

" Iahkme,nl ugotovitveni postopek (11. čl.); upravni organ 
-9a n° P°ob|asti geodetsko organizacijo za vodenje mej- 

il'^Prei °tovi1venega postopka (11. čl.); skupščina 
»eja J5"13 obvestila o dokončnih odločitvah glede posestnih 

OpJa sodišča (16. čl.); upravni organ 
št i Vl razgrnitev katastrskih podatkov in klasifikacije zem- 
9an obvešča javnost o razgrnitvi (21. in 22. čl.); upravni 

0 ugovoru zoper katastrske podatke (22. čl.); 
f"i*d6 °r9an 

i^drž 2em'i'ško-katastrski operat (23. čl.); upravni organ 
U'S ka,as,er (24. čl.); upravni organ - ugotavlja spre- si2v ■ J'h izvaja v operatu 

"'?liko Parcelac'io zemljišč (27. čl.); upravni organ aciie „ Pooblasti geodetsko organizacijo za izvajanje parce- 
i Sprofi čl-': skupščina 
Sr)ia Sezr|anja sodišča o vseh spremembah glede oštevil- 't^-.Posestne meje, površine in vrste parcele (31. čl.); 
>jrnL°r9an 

'5taS(r ,nl vsakih 15 let opravi primerjavo stanja v zemljiško- 
' Posred™ °Pera,u s stanjem v naravi (32. čl.) ec)uje katastrske podatke zainteresiranim 

*«k, on 0 'emeljni geodetski izmeri, Ur.l. SRS, št. 16/74 

°r9an V''a 2adeve temeljne geodetske namere (3. čl.); upravni 

Sevalec, št. 37 

- izvaja strokovno nadzorstvo nad izvajanjem varnostnih 
ukrepov pri prevozu nevarnih snovi (34. čl.); požarna inšpek- 
cija 

Zakon o sanitarni inšpekciji, Ur.l. SRS, št. 8/, novela Ur.l. 
SRS, št. 9/85 

- izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov s področja 
sanitarnega, higienskega, epidemiološkega varstva, nadzor- 
stvo nad izvajanjem predpisanih ukrepov za uresničevanje 
zdravstvenega varstva po posebnih predpisih (1. čl.) 
- izvaja nadzorstvo nad osnutki prostorskih izvedbenih načr- 
tov (3. čl.); izvaja nadzorstvo nad lokacijo, graditvijo, rekon- 
strukcijo in uporabo objektov...; izvaja nadzorstvo nad pre- 
prečevanjem in zatiranjem nalezljivih in parazitarnih bolezni 
(razen nalezljivih bolezni ob epidemijah, ki ogrožajo več 
občin) (10. čl.); izvaja nadzorstvo nad izvajanjem predpisov in 
ukrepov za varstvo zdravja delavcev pri delu; izvaja nadzor- 
stvo nad proizvodnjo in prometom z živili in predmeti splošne 
rabe, ki so pod sanitarnim nadzorstvom; izvaja nadzorstvo 
nad higienskimi razmerami na javnih krajih in v javnih objek- 
tih; izvaja nadzorstvo nad objekti in sredstvi javnega pomena; 
izvaja nadzorstvo nad vodami in napravami za preskrbo 
s pitno vodo (razen objektov za oskrbo dveh ali več občin) (10. 
čl.); izvaja nadzorstvo nad preprečevanjem škodljivih vplivov 
za zdravje ljudi in okolje (3. čl.); 
- zagotavlja sredstva za delovanje sanitarne inšpekcije (6. čl.) 

- daje poprejšnje soglasje k odločbam o lokaciji ter o gradbe- 
nem in uporabnem dovoljenju (razen za taksativno naštete 
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objekte, pri katerih ima to pristojnost republiški organ). 
Soglasje ni potrebno za individualno stanovanjsko gradnjo in 
zasebne objekte, namenjene za počitek ali oddih (11. in 11. a. 
čl.) 
- z odločbo odreja izvršitev predpisanih ukrepov (14. čl. 
v zvezi s 13. čl.) 
- lahko tudi ustno odredi ukrepe, da se odvrne neposredna 
nevarnost za zdravje ljudi (15. čl.) 
- na znani prekršek ali kaznivo dejanje, ki ga zavrne pri 
opravljanju nadzorstva, organu, ki je pristojen za uredbo 
postopka (17. čl.) 
- lahko se pritoži zoper odločbo o prekršku na 1. stopnji (če 
gre za prekršek, ki gaje zaznal pri opravljanju nadzorstva) (17. 
čl.) 
- predloži svojo odločbo najvišjemu organu organizacije, na 
katero se odločba nanaša, če ugotovljene pomanjkljivosti 
škodljvo vplivajo na zdravje ljudi ali zaposlenih oseb (18. čl.) 
- obvešča organe zadevnih organizacij o opažanjih in poja- 
vih, ki jih ugotovi v zvezi z zdravstvenim varstvom (18. čl.) 
- spremlja splošne pojave, ki imajo pomen za opravljan je 
funkcije sanitarne inšpekcije, in obvešča o svojih opažanjih 
pristojne organe (20. čl.) 

Zakon o tržni inšpekciji, Ur.l. SRS, št. 27/74 

- nadzira izvajanje predpisov s področja prometa blaga in 
storitev, mer, standardov in kakovosti blaga v prometu ter cen 
in tarif izdelkov in storitev (1. čl.), razen ukrepov nadzorstva, 
ki jih opravlja neposredno Republika (ti so taksativno našteti 
v 3 alinei) 
- z odločbo prepove opravljati gospodarsko dejavnost do 
odprave pomanjkljivosti, če poslovni prostori ne ustrezajo 
minimalnim predpisanim tehničnim pogojem (4. čl.) 
- prepove opravljanje dejavnosti, ki se opravlja brez ustrez- 
nega dovoljenja (4. čl.) 
- zaseže delovne priprave, izdelke in material, ki se uporablja 
za opravljanje nedovoljene dejavnosti (5. čl.) 
- lahko zaseže predmet, s katerim je bilo storjeno kaznivo 
dejanje, gospodarski prestopek ali prekršek, če je to po 
zakonu možno. O tem mora takoj obvestiti organ, ki je pristo- 
jen za uvedbo postopka. Če je zaseženi predmet tak, da se 
hitro kvari, lahko inšpektor odredi, naj se proda (6. čl.) 
- naznani tožilcu pri častnem sodišču gospodarske zbornice, 
da se podjetje ne ravna po dobrih poslovnih običajih (8. čl.) 
- če pri opravljanju nadzorstva zazna kaznivo dejanje, gospo- 
darski postopek ali prekršek, je dolžan podati ovadbo ozi- 
roma predlog za uvedbo postopka o prekršku (7. čl.) 

Zakon o varnosti na javnih smučiščih, Ur.l. SRS, št. 16/77 

- nadzoruje obratovanje smučišč (6. čl.) 
- z odločbo začasno prepove obratovanje smučišča in pred- 
laga preklic dovoljenja za obratovanje (6. čl.) 

Zakon o varnosti na žičnicah in vlečnicah, Ur.l. SRS, št. 17/81 

- nadzoruje izvrševanje zakona in podzakonskih predpisov 
o varnosti na žičnicah in vlečnicah glede vlečnic (28. čl), zlasti 
stanje naprav, vzdrževanje, izvrševanje tehničnih predpisov, 
uporabo predpisov, normativov in standardov pri izvajanju del 
in uporabi materiala pri gradnji oziroma rekonstrukciji vlečnic 
(31. čl.) 

Zakon o varnosti v urejenih kopališčih, Ur.l. SRS, št. 1/87 

- nadziranje izvrševanja zakona in podzakonskih predpisov 
o varnosti v urejenih kopališčih (12. čl.) 
- z odločbo začasno prepove obratovanje kopališča, če niso 
podani zakonski pogoji za obratovanje (12. čl.) 
- predlaga prepoved obratovanja kopališča (12. čl.) 

Zakon o eksplozivnih snoveh..., Ur.l. SRS, št. 18/77 

- izvaja strokovno nadzorstvo nad izvajanjem varnostnih 
ukrepov pri prevozu določenih nevarnih snovi (34. čl. v zvezi 
z 2. čl. zveznega zakona o prevozu nevarnih snovi) 
- nadzoruje izvajanje varnostnih ukrepov, ki jih predpisuje 
zakon o eksplozivnih snoveh..., in predpisi, izdani na podlagi 
tega zakona (36. čl.) 

Zakon o varstvu pred požarom, Ur.l. SRS, št. 2/76 

- opravlja nadzor nad zgrajenimi objekti (19. čl.) w 1 

z varstvom pred požarom (20. čl.) 
- odreja ukrepe varstva pred požarom, ustavitev del... r 

- če pri opravljanju nadzorstva zazna prekršek, kaznivo® ^ 
nje, gospodarski prestopek, to naznani pristojnemu <"#] 
(35. čl.) 

2 

Zakon o urejanju naselij..., Ur.l. SRS, št. 18/84 

- izvaja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvrševanjem 
s področja urejanja prostora (71. čl.) 
- nadzoruje izvajanje sprejetih prostorskih izvedbeni'1 

(72. čl.) « , 
- nadzoruje, ali je bilo za delo izdano lokacijsko dov« 
oziroma ustrezna odločba in ali se posegi v prostor iz" 
v skladu z izdanimi odločbami (72. čl.) 
- odreja ukrepe po določbah zakona o urejanju naselil 
ČL) 2 
- če se gradi brez ustrezne odločbe, odredi vzpo5' 
prejšnjega stanja ali sanacijo prostora na stroške inve 
(73' čl) , M - odredi uskladitev del s pogoji iz lokacijskega dovr 
oziroma odločbe (75. čl.) j j 
- odredi vzpostavitev stanja, določenega v odločbi (?'■ 
- če pri izvajanju inšpekcijskega nadzora ugotovi r 
pustno obremenitev okolja, obvesti o tem pristojni o'9l 

a. čl) 

Zakon o ukrepih v živinoreji, Ur.l. SRS, št. 17/78 

- opravlja nadzor nad izvajanjem določb predpisov o 
v živinoreji (34. čl.) 
- opravlja nadzor nad izvajanjem določb zakona o Pr( 

nomadske paše (12. čl.) - Ur.l. SRS, št. 11/81 

Zakon o zdravstvenem varstvu živali, Ur.l. SRS, št.2 

- vodi register živali, objektov in opreme tistih subje^10' 
so pod veterinarsko-sanitarno kontrolo (42. čl.) * 
- izvaja inšpekcijski nadzor v zvezi z zdravstvenim M" 
živali 

Zakon o kmetijskih zemljiščih, Ur.l. SRS, št. 1/79 
h C - nadzoruje izvajanje predpisov o kmetijskih zemlji^' 

čl.) 

Zakon o varstvu rastlin..., Ur.l. SRS, št. 16/77 

- opravlja obvezni zdravstveni pregled rastlin z 
območja in pregled sadilnega materiala ter izdaja ustf 
spričevala 

trn®'"' 

Zakon o semenu in sadikah, Ur.l. SRS, št. 43/72 

- opravlja nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o sei 
sadikah in kontrolo nad kakovostjo semen in sadik 

Zakon o vinu, Ur.l. SRS, št. 16/74 

- izvaja nadzor nad izvajanjem predpisov o proizvodni' 
<40- č|) „rf 
- izvaja nadzor nad kakovostjo vina in drugih proizv0 

grozdja in vina (40. čl.) 
- izvaja nadzor nad prometom vina (40. čl.) 

Zakon o higieni proizvodnje in prometa z mlekom, U''1' 
št. 14/61 

- opravlja nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov s P 
higiene, proizvodnje in prometa z mlekom (5. čl.) 

Zakon o graditvi objektov, Ur.l. SRSm, št. 34/84 

- opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb P'.j! 
sov s področja gradbeništva (izjeme v oddelku gradben 
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fckon o vodah, Ur.l. SRS, št. 38/81 

~ opravlja vodnogospodarsko inšpekcijo (73. čl.) 

^akon o energetskem gospodarstvu, Ur.l. SRS, št. 33/84 

~ opravlja nadzorstvo nad izvajanjem določb predpisov 
0 energetskem gospodarstvu, v kolikor to ni v pristojnosti 
ePubliškega inšpektorata (80. čl.) 

Zakon o gozdovih, Ur.l. RS, št. 30/93 

m - opravlja nadzor nad posegi v gozdni prostor (75. čl.) - do 
»eljavitve zakona o upravi 

*>kon o trgovini, Ur.l. RS, št. 18/93, Zakon o varstvu konku- 
nc®. Ur.l. RS, št. 18/93 

""/•adzoruje uresničevanje zakona o trgovini in zakona o var- 
StVu konkurence 

*akon o gostinski dejavnosti, Ur.l. SRS, št. 42/73 

~ nadzoruje izpolnjevanje pogojev za opravljanje gostinske 
javnosti (14., 15. čl.) 

*al<on o prevozih v cestnem prometu, Ur.l. SRS, št. 45/87 

popravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov, 
Urejajo prevoze v cestnem prometu (izjema v oddelku 

^omet/transport) (48. čl.) 
Uto 0n o cestah, Ur.l. SRS, št. 2/88 

nadzoruje lokalne ceste in javne poti 

čevalec, št. 37 

Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe, Ur.l. SRS, št. 
17/88 

- opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad varnostjo plovbe na 
notranjih vodah, ki zadeva plovbo čolnov, brodov in splavov 
ter nad varnostjo manjših plavajočih objektov (31. čl.) 

Obrtni zakon, Ur.l. SRS, št. 35/88 

- nadzoruje delo obratovalnic 

Zakon o lovu, Ur.l. SRS, št. 25/76 

- izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov o lovstvu (76. 
čl.) 

Zakon o sladkovodnem ribištvu, Ur.l. SRS, št. 25/76 

- izvaja nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o sladkovod- 
nem ribištvu 

Zakon o varstvu pri delu, Ur.l. SRS, št. 47/86 

- opravlja nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o varstvu pri 
delu, razen zadev, ki so eksplicite v pristojnosti drugih orqa- 
nov (57. čl.) 

Zakon o delovnih razmerjih, Ur.l. SRS, št. 14/90 

- izdaja nadzorstvo nad uporabo predpisov s področja delov- 
nih razmerij in denarnih prejemkov ter kolektivnih pogodb in 
splošnih aktov, ki urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti 
delavcev (131. čl.) 
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DOPOLNITEV PREDLOGA CARINSKEGA ZAKO- 
NA - EPA 621 

Po dogovoru Vlade Republike Slovenije z Republi- 
ško carinsko upravo objavljamo dopolnjen del pri- 

loge z naslovom »Program tehnične in kadrovske 
usposobitve carinske službe in program prilagodi- 
tve organizacije novemu carinskemu zakonu«, ki 
je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 36,22. septem- 
bra letos, na strani 46. 

Vsi 
10 
11 
Ce 
lij, 
10 
ie 
ta 

 za, 

Program tehnične in kadrovske usposobitve carinske službe in program prilagoditve organi 
novemu carinskemu zakonu 

zaci!!! 

I. Uvod 

V parlamentarni proceduri je predlog novega carinskega 
zakona, ki bo predvidoma sprejet do konca leta 1994. Zato 
smo v nadaljevanju pripravili program tehnične in kadrovske 
usposobitve ter prilagoditve organizacije carinske službe 
novemu zakonu. 

II. Program tehnične usposobitve carinske služb 

Po veljavni carinski zakonodaji je delo carinske službe že od 
osamosvojitve naprej usmerjeno k posodabljanju carinskega 
postopka. Vzporedno s posodabljanjem carinske službe se 
v poenostavitev carinskega postopka vključuje tudi večina 
uvoznih in izvoznih podjetij. Ta se odraža tudi v konkurenčni 
sposobnosti podjetij, ki imajo dovoljenje Republiške carinske 
uprave za delo po poenostavljenem carinskem postopku 
(tedensko carinjenje, just in time, poenostavljen postopek 
izvoznega carinjenja). Blago, ki ga omenjena podjetja uvažajo 
in izvažajo v okviru navedenih soglasij, je samo občasno, na 
zahtevo carinskega delavca pregledano v izpostavi blagov- 
nega carinjenja, v večini primerov pa gre direktno v podjetje 
oziroma iz podjetja v izvoz. Tak način dela omogoča hitrejši 
pretok blaga in zmanjšanje transportnih stroškov zaradi kraj- 
ših čakalnih dob prevoznih sredstev v carinskem postopku. 

Večina blaga, ki se sedaj takoj ocarini, bodisi v prevoznih 
sredstvih ali skladiščih, bo po novi zakonodaji po poenostav- 
ljenem postopku šlo v prevoznih sredstvih direktno v podjetje, 
kjer bo v skladu z roki, določenimi v carinskem zakonu, 
izveden nadaljnji carinski postopek. 

Carinski delavec v podjetju ne bo ugotavljal samo istovetnosti 
blaga, ki ga bo kontroliral glede na prijavo uvoznika na meji. 
Poznati bo moral celotno knjigovodsko in devizno poslova- 
nje, skratka celotno dokumentacijo podjetja, potrebno za 
učinkovito opravljanje carinske kontrole. 

Predlog novega carinskega zakona predvideva uvedbo enot- 
nega administrativnega dokumenta (v nadaljevanju EAD) za 
vse vrste carinskih postopkov (redni uvoz, začasni uvoz, redni 
izvoz, začasni izvoz, izvoz z oplemenitenja itd.) 

Z uvedbo EAD bo potrebna prilagoditev računalniških aplika- 
cij. Preden se lahko začnejo aktivnosti v zvezi s prilagajanjem 
računalniških aplikacij za novi dokument EAD, mora biti stor- 
jeno naslednje: 

- Predhodna natančna definicija vsebine EAD za vse vrste 
postopkov in definicija vseh šifrantov v zvezi z EAD. 
- Zagotovitev primerljivosti in povezanosti podatkov, vodenih 
po starih predpisih, s podatki, ki bodo vodeni po novih pred- 
pisih. 

Potem sledi prilagajanje obstoječih aplikacij (tako za cen- 
tralni računalnik kot za lokalne mreže) in dodatni razvoj, nato 
pa ustrezno uvajanje teh novosti, in to: 

- priprava entitetnega modela 
- priprava postopkovnega modela 
- definiranje interaktivnih in paketnih obdelav 
- definiranje sistema prehoda starega na nov sistem 
- zagotovitev zajema EAD preko carinskih izpostav, ki blago 
carinijo. (Sedanji sistem zajema podatkov je centraliziran, 

poteka na starem in specifičnem sistemu, je zamude" 
zastarel.) 
- zagotovitev šolanja kadrov na izpostavah. 

Pri tem je treba poudariti, da ko bo novi dokument 
veljati, morajo biti za EAD usposobljene in v celoti Prila^|Xa. 
tudi računalniške aplikacije, da bi se takoj začele uporialw 
V nasprotnem primeru ne bi mogli takoj ob uvedbi no" 
obrazca zagotoviti podatkov in evidenc, ki jih potre™ 
Banka Slovenije, statistika, ministrstva in druge institudr' 

Za prilagoditev aplikacij, izvedbo primerljivosti podatk°" 
zajem EAD bo predvidoma potrebnih cca 800.000 DEM 

<xi 

Do danes je opremljenih z računalniškimi mrežami oo »"TLJu" 
45 blagovnih carinskih izpostav 17 blagovnih carinskih ^ 
stav, ki zajemajo cca 80% celotne dokumentacije in car"LjOt 
opravil, vezanih na uvoz in izvoz blaga. Ta tehnična °PreJJča 
nost žal ne ustreza sistemu dela po določilih predloga n° 
carinskega zakona. 

Za zajem podatkov preko EAD bo potrebna dodatna oP'®, 
(delovne postaje), ki bo vključena v računalniško 
Glede na obseg uvoza in izvoza bo potrebno 60 novih » V 
nih postaj. 

Predvideni stroški za to opremo (vključno s komunikacij5 

karticami) pa znašajo še dodatnih cca 240.000 DEM. fc, 
n« de 

Predviden rok aktivnosti na področju informatike v ;- 
z uvedbo EAD je I. polletje 1995. 

III. Program kadrovske usposobitve carinske službe 
rt ko 

Sprememba načina dela po predlogu novega carins A) 
zakona bo terjala dodatno usposabljanje in izobraže^op 
delavcev, ki bodo delali na carinskih izpostavah, na kate'1/«, 
potekal zajem EAD kot tudi delavcev, ki bodo delali 
gledu in kontroli pravilnosti deklariranja blaga po k0. ^ 
vrsti, vrednosti, poreklu, višini dajatev ipd. ter plačilu c de 
skih dajatev. >o 

J to 
Za izobraževanje bodo potrebni predavatelji, ki ten' 
obvladajo carinski postopek. V začetni fazi bo izobraž®" ^ 
potekalo na seminarjih in posvetih. 

J* 
Na nivoju Republiške carinske uprave bo potrebno dO .j 
nosilce izobraževanja na posameznih področjih dela* \il 
bodo pokrivali (carinsko upravni postopek, blagovno ca.jh 
nje, razvrščanje blaga po carinski tarifi, carinsko vre10 A 
naknadne kontrole, potniški promet). Nosilci izobraž® I 
bodo morali sodelovati že pri pripravi zakonodaje s sV^#c 
področja, tako da bodo strokovno usposobljeni in sp°s I 
znanje prenašati na ostale carinske delavce. Pk 

Izobraževanje bo potekalo na dveh nivojih. V okviru 
ške carinske uprave za vodstvene delavce, v okviru ' 
carinarnice pa preko seminarjev, posvetov in konsu,jfi 
v okviru manjših delovnih skupin po tematskih P°dr 

v odvisnosti od organizacijske sheme delovanja carina'^ 
velikosti carinarnice oziroma izpostave in medsebojne 0 Ca 
Ijenosti organizacijskih enot, števila zaposlenih itd. 

Glede na široko mrežo carinske službe in število zap°5'8 
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nlel (preko 2000 delavcev), bi bila v bližnji prihodnosti 
'el<akor utemeljena ustanovitev izobraževalne institucije, 

a's' v okviru obstoječih institucij, ki se že ukvarjajo 
'°vrstno dejavnostjo (šola carinskega poslovanja v okviru 

-entra za zunanjo trgovino pri Gospodarski zbornici Slove- 
le v Radencih, katedre posameznih ekonomskih fakultet, 
samezne delavske univerze ali kot skrajna varianta, v okviru 
Publiške carinske uprave ustanoviti lastni carinsko izobra- 

'ad i*' cen,er)- Ta izobraževalna institucija bi bila v začetku 
ti niu° za usposabljanje delavcev za delo pri prilagojeva- 

n u Ce'0,ne9a sistema delovanja carinske službe v vključeva- 
('
v Evropsko unijo, v bodoče pa za izobraževanje delavcev, 

ioh na novo zaposlili v carinski službi in permanentno Sevanje že zaposlenih. 

, 'ns,itucija bi lahko delno delovala tudi na tržnem principu, 
ton oblikami izobraževanja organizacij in institucij, ki „Posredno ali posredno sodelujejo v carinskem postopku 

"erji, posredniki, posamezna uvozno izvozna podjetja...) 

'i^ kki težnji nas vodi dejstvo, da imajo tudi druge države, 

v#am;' spisek Prilagamo, svoje carinske šole z učnimi pro- 
ui^aći''' UsP°sobljenimi pedagogi, ustreznimi prostori itd. Tak 
i« toin ^e'a v ,u''h carinskih administracijah kaže, kako veliko ' Pomrnost namenjajo usposabljanju carinskih delavcev in 

3< afe6nu carinske službe. Če to stanje primerjamo z našo 
skih rt ' n'ma n°bene specialne šole za usposabljanje carin- 
tato vceV| menim°. da i® sedaj pravi trenutek, da se tudi . nj,®"1 Področju približamo Evropi. Ne smemo in ne moremo 

iif 'ieno'r,t1es,u zanemariti dejstva, da je od strokovne usposob- 
iSl os» carinika odvisen dotok sredstev v proračun. 

S 2an^ern°, da bodo letni stroški izobraževanja znašali l„ Naročje računalniške obdelave predvidoma 4.381.000 SIT 
ostala pod ročja izobraževanja pa cca. 11.000.000 SIT. 

držav, ki imajo carinske šole, je razviden iz priloge 1. 

I |i|di>n°strn' nove carinske zakonodaje bo potrebno seznaniti 
Heh13'8 udeležence v carinskem postopku. Izobraževanje 

■rtav na'l3i P°'ekalo vzporedno z izobraževanjem carinskih ' Cev. po posebej prilagojenih izobraževalnih programih. 
ta H- 

J<kjav' Ve,ikega števila podjetij, ki se ukvarjajo s špeditersko 
V08«!0, kar ima za posledico slabo kvaliteto dela, ki se 
hju a y dodatni obremenitvi carinskih delavcev pri sprovaja- 
Do<jrQ?rinske9a postopka, bi bilo nujno tudi pri nas to 
"ota Pravno regulirati. V razvitih evropskih državah 

k/0riC6°-'nrieti vs'' *e"i° opravljati špeditersko dejavnost, 
(f trtam države. Predhodno pa morajo opraviti preizkus 
'h|>prai?-,er Predložiti dokazila o finančni zmožnosti podjetja za 
'pilili nje sv°ie dejavnosti. To obveznost bi morali pravno .E rati še pred uveljavitvijo novega carinskega zakona. 

(S 
3 "ejavn ukreP°m bi dosegli selekcijo, tako da bi špeditersko 

on °St °Prav|jali resnično najbolj usposobljeni kadri. To se 
|, Postoj?*3'0 tudi v boljši kvaliteti dela, hitrejšem carinskem 

l8'ia zmanjšanju stroškov. 
"*lavc'2a?ije izobraževanja carinskih delavcev, špediterskih 

kT^Ici 'n ostalih udeležencev v carinskem postopku je II Vana projektna skupina v sestavi: 
li'Ko ^K0|Jr Franc, vodja, direktor Republiške carinske uprave 

.sir Maj ^iloika, državna sekretarka pri Ministrstvu za finance 
lvan 'z Gospodarske zbornice Slovenije ^ar Andrej, direktor Centra za zunanjo trgovino pri 

arski zbornici Slovenije. 

>n, a i? pripravila programe za zgoraj navedene kategorije 
°9vin to 

EvTAm št. 
obsega: 

1 - USPOSABLJANJE CARINSKIH DELAV- 
„i(8/ 

Us"D
vJfab|janie novih carinskih delavcev - trajni program i3ri(1s,0Sabljanje že zaposlenih carinskih delavcev z novo 

, 0 zakonodajo (Carinski zakon, Zakon o carinski tarifi, 
°nski akti) - program prilagajanja 

c/ tekoče izobraževanje zaposlenih carinskih delavce. To izo- 
braževanje bo specializirano po posameznih področjih dela 
(carinska osnova, carinska vrednost, uvrščanje blaga, carin- 
sko upravni postopek, postopek po prekrških, preprečevanje 
tihotapstva in drugo) - krajši programi usposabljanja. 

PROGRAM ŠT. 2 - IZOBRAŽEVANJE ŠPEDITERJEV 

Usposabljanje špediterskih delavcev bi bilo razdeljeno v tri 
skupine: 

a/ za pridobitev dovoljenja za delo špediterske dejavnosti 
b/ za dodatno usposabljanje delavcev, ki že imajo potrdila za 
opravljanje zunanjetrgovinske dejavnosti 
c/ tekoče usposabljanje po posameznih področjih. 

PROGRAM ŠT. 3 - IZOBRAŽEVANJE OSTALIH UDELEŽEN- 
CEV /uvozniki, konsignaterji, zastopniki itd./ 

Cilj tega programa bi bil vezan na praktično pojasnjevanje 
carinskega postopka. Z izobraževanjem teh delavcev bo omo- 
gočeno bistveno znižanje stroškov pri poslovanju podjetij, do 
katerih sedaj prihaja zaradi pomanjkljivega poznavanja carin- 
skega postopka. V ta okvir bi lahko vključili tudi krajše semi- 
narje za tekoče obveščanje o novostih v carinskem postopku . 

V začetni fazi bo izobraževanje potekalo preko Centra za 
zunanjo trgovino, ki ima za nekatera področja izobraževanja 
že izdelane programe ter bo potrebna le njihova vsebinska 
dopolnitev. 

Na koncu naj še enkrat poudarimo, da bo zasnova vseh 
predlaganih programov usmerjena v doseganje evropske 
učinkovitosti v carinskih postopkih, kar pa bo dosegljivo LE 
ob zadostni usposobljenosti vseh udeležencev v teh po- 
stopkih. 

a/ Dosedanje izobraževanje po programu PHARE 

Že od oktobra 1993 v Sloveniji potekajo predavanja in konzul- 
tacije v skladu s programi PHARE za področje carine, ki ga 
financira Evropska komisija. Vodijo jih eksperti carinskih 
administracij držav Evropske unije. Teh seminarjev se poleg 
carinikov udeležuje tudi večina vodstvenega kadra carinske 
službe. Cilj tega programa je pomagati Sloveniji uvesti 
moderno carinsko zakonodajo, ki je pogoj za vzpostavitev 
tržne ekonomije in usposobiti ljudi za izvajanje te zakonodaje. 
Začetnim obiskom, namenjenih posnetju stanja v carini, so 
sledili, seminarji in predavanja z namenom predstavitve 
evropskih carinskih predpisov in postopkov, kot tudi organizi- 
ranosti evropskih carinskih služb. Zadnjo fazo pa predstav- 
ljajo visokostrokovna srečanja, s ciljem pripraviti, spremeniti, 
modernizirati ali uskladiti carinsko službo, carinske predpise 
in izvedbene akte. Vsebina, naslovi in cilji tega izobraževanja, 
izpeljanega do sedaj, so opisani v nadaljevanju. 

- Organizacija carinske službe 

Namen tega prvega seminarja je bil proučiti in oceniti sedanjo 
organiziranost slovenske carine In pokazati na potrebne spre- 
membe - pripraviti osnutke za osnovanje in organizacijo 
carinske preiskovalne službe. 

- Carinski zakon 

Dejavnost na tem področju je bila najintenzivnejša, saj smo 
uspeli v dosedanjih štirih srečanjih z nemškim strokovnjakom 
skupaj z Ministrstvom za finance pripraviti osnutek novega 
carinskega zakona, ki bo kompatibilen z zakonodajo Evrop- 
ske unije in EFTE. Naslednji štirje tedenski delovni sestanki 
bodo namenjeni pisanju izvedbenih aktov k novemu carin- 
skemu zakonu. 

- EAD - enotni administrativni dokument! 

Sedaj uporabljamo EAD le kot spremni oziroma tranzitni 
dokument. Namen dosedanjih dveh seminarjev, kot tudi treh 
predvidenih, je uporaba ECL kot izvoznega in uvoznega doku- 
menta. 
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- Poreklo blaga 

Po začetnem ogledu stanja glede izvajanja pravil o poreklu 
blaga, ki so določena v Sporazumu o sodelovanju med Evrop- 
sko gospodarsko skupnostjo in Slovenijo (Ur.l.RS št. 47/93), 
so bili do sedaj izvedeni trije seminarji, s ciljem pojasniti vsa 
vprašanja porekla blaga, dvigniti nivo znanja in pripraviti 
kompletna izvedbena pravila. 

- Carinska vrednost 

Po prvi oceni skladnosti določanja carinske vrednosti v Slove- 
niji s principi GATT-a oziroma priporočili CCC (Sveta za 
carinsko sodelovanje) - Tehničnega komiteja za carinsko 
vrednost, so nas tuji strokovnjaki v treh enotedenskih semi- 
narjih seznanili z metodami ugotavljanja carinske vrednosti in 
nam preko konkretnih primerov prikazali postopek določanja 
carinske vrednosti. 

- Harmoniziran sistem 

Ta sistem razvršanja blaga je v Sloveniji že dolgo v uporabi in 
je zato glede na dobro znanje carinskih delavcev, po prvem 
tritedenskem seminarju predvideno seznanjanje s kombini- 
rano nomenklaturo, katere uveljavitev je v teku. 

- Šolanje carinskih delavcev in učiteljev 

Izvedena sta bila dva seminarja na to temo, z namenom 
prikazati uspešne metode šolanja s pravšnjim pedagoškopsi- 
hološkim pristopom. 

- Carinska preiskovalna služba /boj proti začetnim zlorabam 

Začetnemu seminarju s predstavitvijo španske carinske prei- 
skovalne službe, so sledili kar štirje enotedenski obiski tujih 
carinskih preiskovalnih služb, s seznanjanjem organizirano- 
sti, metod dela in postopkov pri odkrivanju nedovoljenega 
uvoza blaga, predvsem mamil. Cilj tega sklopa je formirati 
učinkovito carinsko preiskovalno službo v slovenski carini, 
skladno z novim carinskim zakonom. 

V nadaljevanju programa bodo še predavanja in konsultacije 
na teme : 

- carinski zakon s podzakonskimi predpisi, 
- vrednotenje - trening, 
- vrednotenje - pravila, 
- poreklo blaga, 
- EAD in postopki T 1 in T 2, 
- obiski pri tujih administracijah. 

Časovni pregled aktivnosti slovenskega PHARE PROGRAMA 
za carino po posameznih vsebinskih področjih je razviden iz 
priloge 2. 

b/ REGIONALNI PHARE program 

9. septembra 1993 sta se dva predstavnika slovenske carine 
udeležila sestanka skupine 24. držav v Bruslju, kar predstavlja 
za nas začetek vključevaja v Regionalni Phare program 
s ciljem - kako učinkovito pomagati, tehnično in finančno, 
državam centralne in vzhodne Evrope (CEEC). Na sestanku 
Regionalne koordinacije v Pragi, 11. novembra 1993 pa je bila 
Sloveniji zaupana sektorska koordinacija Regionalnega pro- 
grama na področju carin (Albanija, Bolgarija, Češka, Estonija, 
Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slove- 
nija). Cilji tega programa so: pomoč pri gospodarskem raz- 
voju v državah srednje in vzhodne Evrope, poenostavitev 
tranzitnega prometa znotraj regije in z EU, pomoč v procesu 
evropskega integriranja, pomoč pri uvajanju in izvajanju 
z Evropske unij vsklajene carinske zakonodaje, večja učinko- 
vitost pri odkrivanju carinskih deliktov in boljša koordinacija 
med carinskimi službami. Vloga regionalnega koordinatorja 
za carino predstavlja za slovensko carino veliko priznanje in 
tudi velik izziv za v bodoče. 

Izbrana sta tudi dva tuja eksperta, ki bosta ob sodelovanju 

naše carinske službe vodila koordinacijo postopkov izob n( 
vanja carinskih administracij v 11 državah vzhodne E'- 
s sedežem enote v Ljubljani. r& 

lin 
IV. Kadrovska In prostorska problematika 

Žal moramo v zvezi z uresničevanjem nalog, ki jih im®! 

carinska služba, izpostaviti probleme pri zaposlovanju 
nega kadra. Posebej to velja za Republiško carinsko upra' 
Carinarnico Ljubljana. 

Republiška carinska uprava, ki naj bi bila center za orffj 
cijo in usposabljanje carinske službe v prilagajanju si*, 
delovanja službe po določilih predloga novega carinS> 
zakona in vključevanju v Evropsko unijo, nikakor ne 
dobiti kadrov, ki bi pokrivali vsa področja dela. 

Republiška carinska uprava se je po osamosvojitvi "J 
organizirati popolnoma na novo, saj so bile pred WJ ^ 
ključne službe na nivoju bivše SFRJ. Primanjkuje ji Pre ji; 
dipl. pravnikov in ekonomistov z daljšimi delovnim1'*] 
njami v carinski službi, s poznavanjem carinskih sis'. 
drugih držav, poznavanjem delovanja mednarodnih 
in organizacij s področja carin ter dobrim znanje"' 
jezikov. p. 

To še posebej velja za področje mednarodnega sode10' 
ki ima zelo širok in pomemben delokrog (multilateralni^ 
ralni odnosi, spremljanje dela mednarodnih carinskih1" ^ 
zacij kot je Svet za carinsko sodelovanje, spremljanje "1 l# 
rodnega sodelovanja na področju narkotikov , oroil* |a 
delovanje v okviru OZN, področja IRU, TIR, udeležba n'ijj 
narodnih akcijah SAMCOMM, mednarodna tehnična P, ■■ 
PHARE na nacionalnem in regionalnem nivoju, ugo,a5 
porekla na osnovi določil EU, sodelovanje v zvezi s % 
predpisov v državi in tujini ter izmenjava preisko 
postopkov). Sedaj dela na tem področju le 5 delavc® 
sistemizaciji jih je predvidenih 14. 

Osnovni vzrok za tako stanje so nizke plače, ni sj" 
stanovanj niti kreditov. Skratka, kadri, posebno mladi, n j ^ 
ustrezne motivacije za delo v carini, tako kot je to v s os L 
in drugih evropskih državah. Ci 

Vrzeli v pomanjkanju kadrov smo do sedaj skušali i*jj y, 
z začasnimi premestitvami strokovnih delavcev z dalj$° ' 
sko prakso iz ostalih carinarnic v Sloveniji, vendar fi 
začasna, obenem pa zelo draga rešitev. p< 

Tesno povezana z tehnično usposobljenostjo in kadrijj, 
prostorska problematika. Carinska služba ima kljub 
je od osamosvojitve poteklo že tri leta, še vedno neu 

poslovne prostore. 

To velja še zlasti za Republiško carinsko upravo in 
nico Ljubljana, kajti zaradi pomanjkanja sredstev se 
dena gradnja sploh še ni začela. Enako velja tudi za 
prehode. 

Ci'v< 

V. Zaključek 

Za uspešen prehod poslovanja na sistem poslovanja Pj, 
carinski zakonodaji, je potrebno v prvi vrsti rešiti Pr% 
s katerimi se carinska služba sooča že daljše 0 Ju 
Osnovne predpostavke za izvedbo zastavljenega P'0^ "• 
tehnične in kadrovske usposobitve carinske službe- 
slednje: 

- Zagotovitev primernih prostorov za normalno delo h j ^ 
ške carinske uprave, Carinarnice Ljubljana in mejnin k 
dov. ' 
- Zagotovitev dodatne računalniške opreme za pri'3? 
aplikacij EAD, primerljivosti podatkov, zajem EAD in 
60 novih delovnih postaj za izpostave in finančnih sr0' 
izvedbo teh nalog v višini 1.040.000 DEM. 0f 
- Vzpostavitev sistema izobraževanja, ki bo v Pre% 
obdobju in tudi kasneje zagotavljal strokovno in 
delo carinske službe in zagotovitov potrebnih finančn' 

V 
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, ft , n zr|3šajo letno predvidoma 15.381.000 SIT. D° začetka uveljavitve nove carinske zakonodaje pravno 
gulirati opravljanje špediterske dejavnosti, tako kot je to že 
eieno v večini evropskih držav. 

- Izboljšati materialni položaj carinskih delavcev. 
- Zagotoviti sprejem potrebnega števila novih delavcev. 
- Omogočiti sprotno reševanje tudi ostalih problemov, ki se 
bodo pojavili pri bodočem delu carinske službe. 

  

4«. (je) dogaja(lo) pri uvozu humanitarne po- 

— 
0(T 
0(M BATTELLI poslanec italijanske narodnosti, je na 
ijjj ■ »e]i državnega zbora 25. marca letos vprašal: 

vprašanje in pobudo hkrati. Kot vemo, so nekatere 
l«rin?i*Jn Pr°vince v Italiji, mesta prevzela oskrbo nad neka- 
Pa T , e9unskimi centri v Republiki Sloveniji. Pojavljajo se "o'ote—     jK,"",°cene težave za uvoz te pomoči, ki prihaja iz Italije. 

0 i,u reć> naši carinski organi zahtevajo od teh ljudi, ki zbi- 
,. i0rna

o
nPom°č na voluntarni bazi, avtorizacijo Karitasa ozi- 

1'L.l ' deluje za konkretne humanitarne namene. Zadnji 

rt,' Rdečega križa Italije. To pa seveda je nekaj povsem 
3 'avrvJ1' kar je vloga teh institucij civilne družbe na lokalni 
Vikn i de,uie za konkretne humanitarne namene. Zadnji 
3 ,9od'i"ner se 'e z9°d" — 0 katerem sem obveščen - se je f iin. I'' je mesto Ferara hotelo poslati v center v Ajdovš- 
' jpri . 0mPlet zobozdravstveni kabinet, aparature, in so imeli 

is No d velike težave, da bi te aparature sploh prestopile 5 ."•Publike Slovenije. Čeprav je minister za zdravstvo 0v" iz svoje strani potrebna dovoljenja. 
||j^ 

,Jiin !Jradom za begunce In mestom Ferara obstaja podpi- 
nii v«nd zat0' da se te izmenjave dogajajo nemoteno, 
es "^d očltno prihaja pri nas do popolne neusklajenosti 

terletUradom 'n Ministrstvom za notranje zadeve, po vsej 
c,rino Sti' Predvsem pa Ministrstvom za finance oziroma 
L 

rOtjl® težave se pojavljajo, ker naj bi se ne vedlo, kdo 
I«, na koncu ostane ali postane lastnik te pomoči. Jasno 
>%l?Stane lastn|k te pomoči oziroma postane lastnik te b«gU|^

8ama Vlada Republike Slovenije, preko Urada za 

Vpr#. 
P°bud 'e ,orei' kai ln zakaj se dogaja na tem področju. I( |e. 

a Pa, da se te neusklajenosti odpravijo, drugače bodo 
»«mi av® seveda razumljene samo tako, da Republika Slo- la "e mara več, da do takih oblik pomoči pride. 

lad a Republike Slovenije mu je odgovorila: 
,°s«o. Pe,< uvoza blaga v Republiko Slovenijo regulirajo Zakon 
^0na/1'e,r9ov'nskern Pos'ovaniu (Ur. list 13/93), Carinski 
'^6riK.r' prečiščeno besedilo 34/90) in ostali ustrezni beni predpisi. 

M OStg- 
r^rjftie ■ uvoza sestoji iz prijave blaga carinskim organom in ./ Potre5

n'a te9a blaga z uvozno carinsko deklaracijo, ki ji je 
'agi |^n° predložiti vso predpisano dokumentacijo, na pod- 
'l. Pr 

re se izvede postopek in koristijo carinske ugodnosti 
iavn Za humanitarne pošiljke: deklaracijo, darilno pismo; da bo uvoženo blago uporabljeno za humanitarne 

%|; ® in drugo) po 20. členu Pravilnika o postopku za 
j ^3). v|ianje pravice do carinske oprostitve (Ur. list 51/93, 54/ 

hitrega in enostavnejšega postopka carinjenja humani- 
<regj P°šil)k je Republiška carinska uprava, v dogovoru 

'i k animi humanitarnimi organizacijami, kot so: Rdeči 

[S 

Adro in USMILJENI SAMARIJAN, predpisala 
stavljen postopek carinjenja (Pojasnilo štev. 49/93, ki 

^Čevalec, št. 37 

ga prilagamo). Ob carinjenju je potrebno priložiti izjavo nave- 
denih človekoljubnih organizacij, da bo blago uporabljeno 
izključno za neposredno izvedbo človekoljubnih nalog (22. 
člen že navedenega pravilnika). 

Vse ostale humanitarne pošiljke, ki jih prejemajo druge orga- 
nizacije v Sloveniji, morajo izvesti postpek, kot smo ga v tem 
dopisu že navedli: t. j. redni postopek carinjenja. 

Največ problemov nastopi v naslednjih primerih: 

- dejanska vsebina tovora ne ustreza uvozni specifikaciji, ki 
jo obmejnim carinskim organom predloži donator 
- donatorji pomoč prepozno prijavijo Uradu za prisiljevanje 
in begunce ali pa je sploh ne prijavijo 
- ker gre pogosto za izdelke s pretočenim rokom trajanja 
- ker gre za zdravila s pretočenim rokom trajanja oziroma za 
zdravila, ki jih naše zdravstvo ne uporablja 
- prihodi na mejhni prehod so pogostokrat izven delovnega 
časa inšpekcijskih služb 

Za vsa zdravila oziroma zdravstvene pripomočke daje svoje 
mnenje Ministrstvo za zdravstvo, ki potrebuje točno specifika- 
cijo z vsemi potrebnimi podatki. 

Pri prehodu humanitarne pomoči tujih donatorjev v našo 
državo veljajo enaki predpisi glede kvalitete hrane in uporab- 
nosti zdravil tako kot tudi za vse ostale uvoznike. 

Naši carinski organi praviloma ne zahtevajo nikakršnih avtori- 
zacij s strani italijanskih humanitarnih organizacij. 

V zvezi s postopkom carinjenja humanitarne pošiljke za 
begunski center v Ajdovščini smo pridobili poročilo Carinar- 
nice Nova Gorica, ki je naslednje: 

Vozilo s humanitarno pošiljko je prispelo na mejni prehod 
Vrtojba 6. 4. 1994 ob 16.50. Na vozilu so bili naloženi razno- 
vrstni aparati za zobozdravstveno osebje, zdravila in razni 
drobni predmeti v večji količini in vrednosti. 

Pošiljka je bila istega dne usmerjena na carinski terminal, kjer 
opravljajo postopke carinjenja blaga. Za pošiljko ni bila še 
istega dne vložena izjava Rdečega križa Slovenije, na podlagi 
katerega bi lahko bilo blago ocarinjeno, temveč šele nasled- 
njega dne zjutraj; t. j. 7. 4. 1994. Ob 8. uri je bila pošiljka 
pregledana in sproščena. 

Glede na navedeno je bil postopek carinjenja opravljen 
v skladu s predpisi in takoj po predložitvi ustrezne dokumen- 
tacije. 

Kdaj bo Janez Slapar vrnil službeno stanovanje? 

IVO HVALICA, poslanec SDSS, je 6. 7. 1994 predsednika 
vlade dr. Janeza Drnovška v pismu vprašal: »Pred kratkim 
smo lahko v časopisih prebrali, da bivši načelnik RŠTO g. 
Janez Slapar še vedno zaseda triinpolsobno službeno sta- 
novanje Ministrstva za obrambo v centru mesta Ljubljane. 

Janez Slapar, ki ima rešen stanovanjski problem, saj je 
lastnik hiše v Tržiču, že dolgo časa ni več delavec državne 
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uprave oziroma Ministrstva za obrambo, saj je zaposlen pri 
stranki in sicer pri Združeni listi. 

Predsednika vlade sprašujem, kako je mogoče, da strankar- 
ski funkcionarji brez zakonitih odločb in pravne osnove 
zasedajo državna službena stanovanja, slovenska vojska 
pa ima samo v Ljubljani več kot sto perečih stanovanjskih 
problemov? 

Predsednika vlade tudi sprašujem, kaj bo ukrenil, da se te in 
druge podobne nezakonitosti ne bodo več dogajale.« 
Prejel je naslednji odgovor Vlade Republike Slovenije: 
Vlada Republike Slovenije na poslansko vprašanje o službe- 
nem stanovanju g. Janeza Slaparja odgovarja: 

G. Janezu Slaparju je bilo z odločbo o dodelitvi službenega 
stanovanja št. 362-MŠ/9216 z dne 9/12-1992 dodeljeno triin- 
polsobno stanovanje številka 20/VII na Kersnikovi 12 v Ljub- 
ljani kot službeno stanovanje. Ker je g. Slaparju 20/1-1934 
prenehalo delovno razmerje pri Ministrstvu za obrambo, je bil 
najprej z dopisom pozvan, da stanovanje v sedmih dneh od 
prejema poziva izprazni ter ga vrne Ministrstvu za obrambo 
Republike Slovenije. Ker stanovanja ni vrnil v roku, je Ministr- 
stvo za obrambo Republike Slovenije dne 25/3-1994 preko 
Javnega pravobranilstva Republike Slovenije vložilo zoper g. 
Janeza Slaparja tožbo za izpraznitev stanovanja. 

Skladno z navedenim teče zoper g. Janeza Slaparja pravdni 
postopek za izpraznitev stanovanja pred Temeljnim sodiščem 
v Ljubljani. 

sta sprejela v slovensko državljanstvo očitnega go|iJ >o 
avstrijskega državljana s stalnim prebivališčem v Nenv. 
v Hamburgu, Frahmredder 98, In brez kakršnegakoli P" 
vališča v Sloveniji, gospoda Carla Johanna Villavlc®!* ^ 
- Margherija, rojenega 7. 7.1931? Ur 

,U 
Sprašujem, na podlagi katerih razlogov (znanstvenih, ak 
nih, gospodarskih, nacionalnih) Iz 13. člena zakona 
Ijanstvu (Uradni list RS, št. 1/91-1, 30/91-1, 38/92 in 13/9* 
vlada ugotovila korist za državo SlovenijQ, ko je notc'via 
znano, da omenjeni gospod le škoduje državi ozirort"" 
nim državljanom, fizičnim in pravnim osebam, katere z« ak 
z neobstoječimi pravnimi posli ter jim ne plačuje račun« IV| 

T lih 
tjo 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: i|ai 

Carl Johann VILLAVICENCIO MARGHERI je pridobil drif5 

Ijanstvo Republike Slovenije 14. 3. 1994 v skladu s pog°l 
člena zakona o državljanstvu Republike Slovenija j0s 
določbe, po kateri je možna pridobitev državljanstva rw;ov 
blike Slovenije, čeprav prosilec ne izpolnjuje pogojev, Pi- 
sanih v 10. členu zakona, če Vlada Republike SloveniJ® 
mnenje, da bi bilo v interesu države, da prosilec Prl klfi( 
državljanstvo zaradi razlogov na področju gospodarstva, 
ture, nacionalnih in podobnih razlogov. 

l Ni 

!P| 
lov 
a, 

Carl Johann VILLAVICENCIO MARGHERI je prvič zaprtij 
slovensko državljanstvo pod omenjenimi pogoji 15. 3-1, 
njegova prošnja je bila tedaj zavrnjena z odločbo št. 00' 
XVIi-127.111 z dne 13. 11. 1992, pri čemer je Ministrstvo Pr 
notranje zadeve v skladu z drugim odstavkom 13- [\, 
zakona o državljanstvu upoštevalo mnenje vlade, ki je oc« 
da za sprejem prosilca ne obstaja interes države. 

O češnjevih drevesih ob slovenskem parlamentu nnctnnntLPrnTm«t»H^nTnrLnfi<0,ni 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 17. 5.1994 na pristojne 
naslovil naslednje vprašanje: 

Dne 21. 3. 1994 sem poslal poslansko vprašanje, zakaj so 
bila odstranjena češnjeva drevesa v parku na zahodni 
strani slovenskega parlamenta. Odgovora še do danes 
nisem dobil, prav tako pa niste izpolnili obljube, da bodo 
takoj zasadili nova mlada češnjeva drevesa. Namesto njih 
pa so zasadili lipe, ki se že sušijo. 

Zato ponovno zahtevam, da zasadite nazaj češnjeva dre- 
vesa, ki so znak gostoljubja, obenem pa so predstavljali 
maskoto slovenskega parlamenta. 

Prejel je odgovor generalnega sekretarja državnega zbora: 

V zvezi z vašim dopisom z dne 17. 5. 1994 vam sporočam, da 
ste poslansko vprašanje glede češnjevih dreves zastavili Vladi 
Republike Slovenije in vam je ta tudi dolžna odgovoriti. 

Ob razgovoru, ki smo ga o tej temi imeli sem vam povedal (ne 
obljubil, ker Državni zbor pri tem nima neposrednega vpliva), 
da bodo posajena druga drevesa (nisem govoril o češnjah). 

Vaše zahteve po zasaditvi češenj ne morem izpolniti, saj 
Državni zbor ni bil naročnik te zasaditve. Park ob Državnem 
zboru je v upravljanju mesta Ljubljane in ustrezni organi tudi 
odločajo, kaj bodo v njem zasadili. Bom pa vašo zahtevo 
posredoval dalje, da se z njo seznanijo tisti, ki so odločitev 
o zasaditvi sprejeli. 

O spornem slovenskem državljanstvu Carla 
Johanna Villavicencia 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 4. 7.1994 vprašal Vlado 
Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve zakaj 

jVfl* tli, 
postopku, niti materialni predpis, t.j. zakon o državlja^J'3, 
z ničemer ne omejujeta pravice do vlaganja ponovnih z®!« 
kov za pridobitev državljanstva, je Carl Johann VILLA*1 ^ ** 
CIO MARGHERI 18. 2. 1993 ponovno zaprosil za Pri i 
slovenskega državljanstva, tudi tokrat pod pogoji 13' L 01 

zakona o državljanstvu. Tudi v tem drugem postopku je v , ,e 

Republike Slovenije dala mnenje, da sprejem Carla J0'1,, 
VILLAVICENCIA MARGHERIJA ne bi bil v državnem intsjj 
zato je iz tega razloga Ministrstvo za notranje zadeve dflMr 
5. 1993 ponovno izdalo negativno odločbo št. 0011/' k 
127.111. f° 

•br 
•ho 'bc 

Dne 8. 7. 1993 je prosilec še tretjič vložil zahtevek za Pj.Jek 
tev državljanstva Republike Slovenije na enaki zakonsk' 
lagi kot v predhodnih dveh postopkih. Ker pa je vladaj 
postopku na podlagi predložene dokumentacije, ki je vK'jj 
vala pozitivna mnenja pristojnih resornih organov, na.A«i<t 
področjih bi aktivnosti Carla Johanna VILLAVICENCIA ;ov 
HERTIJA, pomenile korist za državo (pozitivna prip0'^:e; 
Ministrstva za promet in zveze, Ministrstva za zunanje z* , ijc 
in Ministrstva za kulturo) dala mnenje, da bi bil njeg°v®J 
jem v državljanstvo Republike Slovenije v nacionalne"1L14 
resu države, je torej Ministrstvo za notranje zadeve v sVo$ 
z mnenjem vlade izdalo pozitivno odločbo. Z dnem ien 
odločbe št. 0011/7-XVII-127.111/1, to pa je bilo 14. 3. 
Carl Johann VILLAVICENCIO MARGHERI pridobil slo*6' li5| 
državljanstvo. iiir 

-a '!* 
Ob tem Ministrstvo za notranje zadeve poslancu g- ''i'"n 
JELINČIČU še pojasnjuje, da okoliščine, ki jih navaja v sv 

vprašanju o tem, da gre v tem primeru za goljufa ter (n0 
notorno znano, da omenjeni gospod le škoduje dr*3^ 
roma njenim državljanom, fizičnim in pavnim osebam ' I (uma nje  uinavijatIUMI, IIUOMIIM III pavnim uaoucm' » -v 
strstvu niso znane. Če bi bile znane, bi bilo Ministrstv ^  *  _i  1:   i_ •  QUvk\ notranje zadeve zaradi zavarovanja javnega interesa i 

pavnim 
o Ministi 

. , „ interesa 
o tem obvestiti vlado, ki bi v skladu s svojimi poo° ."e 
ocenila njihov vpliv na opredelitev, ali obstaja naci° 'Ce 
interes za njegov sprejem ali ne. '<>$ 

■(Ji 
Glede upravičenosti do denacionalizacije v povezavi s Pflpt 
Ijenim državljanstvom Carla Johanna VILLAVICENCIA ^ $; 
HERIJA, bo odgovor pripravilo Ministrstvo za pravosodl L 

-dh 

lila 
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gji^biii Cariniki zaradi kršitev zakona kaznovani? 9' 
lei 
ipr* 
ic«^ 

1/94) 

hini*, * P°slanec SKD- ie 1B- 2.1994 ponovno vprašal 
f>»« ^V0 za '*nance 'n sicer ali so bile uvedene preiskava kuR ||,Q ''e Prot* carinskim uradnikom, ki izigravajo izvajanje 
i ijjji8 0 Posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov 

njD 
acla tiu je odgovorila: 

uito* Posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in 
lih l ° oča' da se posebne dajatve plačuje pri uvozu določe- 
no d ■ Proizvodov in živil. Posebne dajatve se plaču- ilaj

Pn carinjenju blaga v skladu s predpisi, ki veljajo za 
j. oseh ?,'e carine- V skladu s to določbo je za pobiranje 

•1 živ? daia,ev Pri uvozu določenih kmetijskih proizvodov 
■°' iJkon od9ovorna Republiška carinska uprava. Vendar pa i«- °s, nirna ustreznih določb na podlagi katerih bi lahko 

!f0» n
Pali P.roti osebam, ki se z napačnim navajanjem podat- 

'[ja1 'aiatev Carins,<i deklaraciji izmikajo plačevanju predpisanih 
>ridc |e 
a #!Posia'Ska carinska uprava preko carinarnic in carinskih 'oskrbi za izvajanje zakona in uredbe, izdane na nje- 

a|je ?!a'a9' od njene veljavnosti dalje, t. j. od 1. avgusta 1993 
osi' a 7q7 c od 31. decembra 1993 je bilo tako obračunanih 
'®|tern/'ui 466 tolarjev posebnih kmetijskih dajatev. Pro- 

^ .1 ki so se pri izvajanju pojavljali, predvsem v začetnem 
^hdobiu * ■ • ,v0 Prava k Prls1°lna ministrstva in Republiška carinska jI t a ob medsebojnem sodelovanju uspešno razreševala. 
■ji« ig.. 

i|j D° konkretno pritožbo v zvezi s plačilom oziroma nepla- 
6uq '?

tojni organi preučijo v skladu s svojimi pooblastili in 
iV'haio " '°' da Je b'la napaka storjena namerno oziroma iz 
dsf 'ajetatrnosti'temu Primerno ukrepajo. Poudariti pa je treba, 
'"ii^Poia ° P°st0Panie mogoče le v primeru, da pristojni organ 
iCf ?ve?j s Podatki o konkretnih primerih kršitev (kdaj, kje in 
jbil s kakšnim blagom, so bili domnevno kršeni predpisi). 
4" 'oleg t 
V"Triesek 'e Republiška carinska uprava, zaradi opozoril, da '|K! Dohranih Hoiotau no nctraio r\ rnrlui/^m rvi in L#*«!! ialt ifii uv ?ot3ran'h dajatev ne ustreza predvidevanjem in koli ,re>,v °ženih proizvodov, za katere se pobira posebna daja- 
l6wn.j/.®Secu februarju izvedla naknadno kontrolo obračuna 
■ri lhl deklaracij, ki so bile v letu 1993 vložene za blago, ki 

lr°i*Vr>rtano P'ačilu posebne dajatve pri uvozu kmetijskih 

'arl" :U!uSecu februarju izvedla naknadno kontrolo obračuna leklaraci 
o plačil 

'■ Ugoto1 

dajatev v carinarnicah pri 107 deklaracijah, pri 
'vVfNH f'"VM" (/vwvwiiv uujuov i i uvucu r\iiiouj<9r\iii 

'^aču ' Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do napak pri ih#*-. daiatP\/ v r.arinarnirah nri 1fi7 HoUarariiuh r»ri 
m-iiara ,?bračunov pa še pri 14 deklaracijah. Vseh uvoznih 

vnHo7nc' ki so i'h obravnavale carinarnice v letu 1993 je bilo 
J tarifa. tis°č. vsebovale pa so več kot 1,5 mio poimenovanj 
fllif| 2a ir evilk' raz,ične9a blaga. Na tej podlagi je bilo vlože- »f Vej J rnil SIT zahtevkov za naknaden obračun dajatev. 
j »v naP3k je povzorčal sistem avtomatske obdelave podat- 
(i6 Sprp^ lo Posebnih dajatev, ki pa je bil v vmesnem času 
^'aPak „rT1enien in dopolnjen, tako da zaradi teh vzrokov do 
j(j 

ne bo več prihajalo. 

){' l°Sebniha,i'ih Preverjanjih, razen v enem primeru obračuna 
al etio J ^metijskih dajatev za vino v Kopru, ni bilo ugotov- 
j *6j0' bi šlo za namerno napačno obračunavanje ali za 

liscipi^lomarnost, ki bi bila lahko podlaga za sprožitev 
•inia D„ e9a postopka. V že omenjenem primeru neobra- 

fl»V9ve r ebnih dajatev pri uvozu vina preko Carinske izpo- 
0,Vt|

ar,nska cona Koper pa je bil, tudi zaradi drugih nepra- 
iV lr6iieSf.0d^ovorn' delavec z mesta šefa carinske izpostave d *0 ur>r na dolovno mesto svetovalca II v referatu za carin- 
^ Mravni postopek. 

>0 ^ 'srn ^ • 
,|l !alatvah 18 P°trebno opozoriti, da zakon o kmetijskih 
ji11 Se j, nirna vgrajenih kazenskih sankcij (npr. zoper osebe, 
„l lre? Vs pikajo plačilu posebnih dajatev). Uvoznik se lahko 
% akrSnega tveganja izogne plačilu dajatev. Zato lahko 
'kSebn>Tn0, da *ud' t0 dejstvo vpliva na izogibanje plačila 

# ;ra«Un daia,ev- Kot dodaten ukrep za pravilno in dosledno 0l i\ui uuuaici i ur\i cp L.O. piavnnu u i 
^opoinjt

avanie posebne dajatve bo Vlada zato predlagala 
i, :ev navedenega zakona z ustreznimi določbami c'iah zoper kršitelje. 

Kako razrešujejo konkretni primer razlastitve 
v Ajdovščini 

MARIJAN POLJŠAK, poslanec Samostojne poslanske sku- 
pine, je 19. 1. 1994, na Ministrstvo za varstvo okolja in 
prostor naslovil vprašanje kako razrešujejo problem razla- 
stitve družine Peternel iz Ajdovščine, 

Prejel je naslednji odgovor ministrstva za pravosodje: 

Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora nam je 
odstopilo vprašanje poslanca Državnega zbora Republike 
Slovenije, gospoda Marjana Poljšaka, ki na podlagi konkret- 
nega primera razlastitve nepremičnin, sprašuje: 

1. ali je predmetna razlastitev Peterneljevih, Župančičeva 8, 
Ajdovščina, v skladu z 33. in 69. členom Ustave Republike 
Slovenije? 

2. ali obstaja možnost, da sodišče odloča o odškodnini tega 
primera, ker Zakon o razlastitvi (Ur. I. SRS, št. 5/80) ne velja 
več, direktno na podlagi določil 69. člena Ustave Republike 
Slovenije in razlaščencem zagotovi nadomestilo v naravi? 
Odgovor se glasi: 
33. člen Ustave RS določa: »Zagotovljena je pravica do 
zasebne lastnine in dedovanja.« 
69. člen Ustave RS določa: »Lastninska pravica na nepremič- 
nini se lahko v javno korist odvzame ali omeji proti nadome- 
stilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa 
zakon. 

Zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 
beni lasti (Ur. I. SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89) še vedno velja na 
podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1). Ministrstvo za pravosodje 
pa ni pristojno ugotavljati ali so posamezni predpisi v skladu 
z Ustavo RS. 

Stranke imajo po pravnomočnosti odločbe na voljo izredna 
pravna sredstva s katerimi to odločbo lahko izpodbijajo. 
V konkretnem primeru je zakonitost odločitve pristojnih 
upravnih organov presojalo tudi Vrhovno sodišče RS. 

Po zakonu o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lasti pripada lastniku za razlaščeno nepremičnino 
pravična odškodnina. Če med razlastitvenim upravičencem in 
razlaščencem ni dosežen sporazum o odškodnini, jo odmeri 
pristojno sodišče v nepravdnem postopku in sicer v skladu 
z določili zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremič- 
nin v družbeni lastnini. 

Vprašanju je priložena tudi dokumentacija v konkretnem pri- 
meru, vendar, v skladu z načelom delitve oblasti na zakono- 
dajno, izvršilno in sodno, Ministrstvo za pravosodje v konkret- 
nem primeru (ker ne gre za postopek odločanja o izrednih 
pravnih sredstvih) ni pristojno ugotavljati in presojati dejan- 
sko stanje in pravno podlago priloženih odločb. 

Koliko uslužbencev VIS-a je bilo predčasno upo- 
kojenih in koliko teh dela v zasebnih detektivskih 
organizacijah? 

Dr. JOŽE PUČNIK, poslanec SDSS, je 8. 3. 1994 pristojne 
vladne službe prosil za podatek o številu predčasno upoko- 
jenih uslužbencev Varnostnoinformativne službe oziroma 
Slovenske obveščevalne agencije, ki delujejo danes v pri- 
vatnih detektivskih organizacijah. 

Prejel je naslednji odgovor Vlade Republike Slovenije: 

V zvezi s poslanskim vorašaniem dr. Jožeta Pučnika o številu 
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predčasno upokojenih delavcev VIS-a oziroma SOVE, ki delu- 
jejo v zasebnih detektivskih organizacijah, vam posredujemo 
naslednji odgovor: 

Vladi Republike Slovenije je poznano, da v posameznih 
zasebnih detektivskih agencijah v Republiki Sloveniji dela 
nekaj (natančno število ni znano, ker SOVA teh podatkov ne 
zbira) nekdanjih delavcev VIS-a oziroma SOVE. Ne vemo, ali 
gre za stalne oziroma honorarne zaposlitve; vemo pa, da je 
nekaj delavcev ustanovilo svoje detektivske agencije. 

7. 4. 1994 je vprašanje ponovil in sicer: 

Zahvaljujem se za cenjeni odgovor generalnega sekretarja 
Vlade RS na moje poslansko vprašanje o številu predčasno 
upokojenih uslužbencev VIS-a oziroma SOVE, ki delujejo 
v zasebnih detektivskih organizacijah. Žal moram iz posre- 
dovanega odgovora sklepati, da svojega vprašanja verjetno 
nisem dovolj natančno zastavil. 

Zato prosim generalnega sekretarja za ponovni odgovor na 
tokrat podrobneje specificirano poslansko vprašanje, in 
sicer: 

Za število bivših uslužbencev VIS-a oziroma Sove, ki so bili 
predčasno upokojeni v času med 1. 6.1992 in 1. 3.1994 in za 
število sodelavcev zasebnih detektivskih organizacij, 
o katerih ima vlada RS podatke, da so bivši člani VIS-a 
oziroma Sove. 

Tokrat je prejel naslednji odgovor: 

V zvezi z dodatnim poslanskim vprašanjem dr. Jožeta Puč- 
nika, ki ga je predložil dne 7/4-1994 v nadaljevanju 19. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije, vam sporočamo, da se 
je v času med 1/6-1992 in 1/3-1994 administrativno upokojilo 
185 delavcev VIS-a oziroma SOVE. 

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija - glede na svoj 
delokrog - nima podatkov oziroma ne vodi evidence o številu 
bivših delavcev VIS-a oziroma SOVE, ki so lastniki oziroma 
delajo v zasebnih detektivskih organizacijah v naši državi. 
Seznanjeni pa smo, da ima nekaj nekdanjih delavcev VIS-a 
oziroma SOVE svoje detektivske agencije v Kopru, Ljubljani in 
Novem mestu. V njih je zaposleno tudi nekaj nekdanjih delav- 
cev agencije oziroma VIS-a. Po naših spoznanjih se omenjene 
zasebne detektivske agencije ukvarjajo z varovanjem premo- 
ženja, osebnim varovanjem, s transportom denarja, idr. 

Drugih podatkov Vlada Republike Slovenije nima. 

O ukrepih za promocijo Slovenije 

MIHAELA LOGAR, poslanka SLS in IVAN VERZOLAK, posla- 
nec SNS, sta postavila naslednji poslanski vprašanji na isto 
temo in sicer je Mihaela Logar vprašala: Točka Promocije 
Slovenije se že vsa leta obstoja naše mlade države pojavlja 
v proračunu, tudi v okviru različnih ministrstev. Zanima me: 

— Kako so bila sredstva porabljena v preteklem letu (katero 
ministrstvo koliko, za kakšne aktivnosti)? 

— V letošnjem proračunu so sredstva predvidena v okviru 
različnih ministrstev - zanima me, na osnovi kakšnih pro- 
gramov se je oblikovala višina sredstev? 

Ker je promocija izrednega pomena za Slovenijo me 
zanima, koliko ljudi dela na tem področju, kako poteka 
koordinacija v okviru vlade in kdo jo vodi? 

Ivana Verzolaka pa je zanimalo katere aktivnosti je naša 
vlada že izvedla v zvezi z ustanovitvijo institucije za promo- 
cijo slovenskega gospodarstva, kulture in turizma? Kdaj bo 
Vlada institucijo ustanovila in ali bo v okviru dejavnosti in 

mreže institucije ustanovila in ali bo v okviru dejavno* 
mreže institucije predvidena možnost profesion'l' 
sodelovanja občin in mest, ki imajo že dolgoletne < ™ 
z mesti po Evropi in drugod po svetu? 
Poslanca sta prejela odgovor, oziroma gradivo, ki ga je P' 
vilo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoi 

POROČILO 
O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU SPLOŠNE TURIST^ 
GOSPODARSKE PROMOCIJE, KI SO JIH IZVAJALI W 
RESORJI IN GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE ^ 
1993 

Gi 

Namen gradiva je opisati glavne aktivnosti upravnih °r' jjj 
in Gospodarske zbornice Slovenije, ki so potekale v letjj 
na področju promocije, predstaviti izkušnje drugih y 
tem področju, oceniti trenutno stanje v Sloveniji ter prl2 ^ 
elemente bodočega sistema gospodarske promocije *< - 
nije v tujini. 

Poročilo je pripravljeno v sodelovanju z Uradom za in'°J 
nje (del, ki se nanaša na splošno promocijo), Ministri 
gospodarske dejavnosti (del, ki se nanaša na turistično 
močijo) ter Gospodarsko zbornico Slovenije (izkušnje^ 
držav, delno organizacija in operacionalizacija bodo'8« 
stema). 

V tem gradivu z izrazom promotivne dejavnosti (P'0"]! 
razumemo predvsem dejavnosti, ki jih načrtujejo, so||P 

rajo in izvajajo vladni resorji sami ali v sodelovanju z 
cami, podjetji in drugimi ustanovami doma in v tuji"1' , 
izbranim tujim javnostim predstavili Slovenijo v ce 
njene posamezne dele in da bi jih »navdušili- za vseS L 
sodelovanje s Slovenijo oz. njenimi podjetji in ustano^J 
tem gre praviloma za ustvarjanje načrtnih stikov z razl J 
javnostmi: predstavitve, poslovno-promocijske kof»£ 

razstave, sejmi, sprejemi, oglaševanje, itd. 

V letu 1993 so se izoblikovale tri specializirane ProrI1^ 
aktivnosti: splošna, turistična in gospodarska (to je p""j 
zunanje trgovine in tujih vlaganj), ki merijo na razlif1® JJ „ 
javnosti in uporabljajo specifične načine in oblike de1" p 
za seznanitev teh javnosti, spodbujanje njihovega inte'^i. 
Slovenijo oziroma ohranjanje in krepitev ugodnega 
(imagea) Slovenije v ciljnih javnostih. 

Poleg Urada Vlade za informiranje, Ministrstva za 9°^ 
ske dejavnosti - Sektor za turizem in Ministrstva za eK j ; 
ske odnose in razvoj - Uprave za ekonomske odnose5 j 
ki so bili nosilci teh treh specializiranih promocijskih aJJ( 
sti v letu 1993, so tudi drugi vladni resorji ter Gosp0 t 
zbornica Slovenije samostojno načrtovali, sofinanc' „ 
izvajali aktivnosti na področju mednarodnega sodelov% 

l 
(4 S 

so imele tudi promocijske cilje in učinke (to je razvj| 
prilog, v katerih so navedene promocijske aktivnosti > P 
stev ter Gospodarske zbornice Slovenije v letu 
izvajanju promocijskih aktivnosti v tujini so aktivno •> j 
vala tudi diplomatsko-konzularna predstavništva 
Slovenije v tujini. 

V večini razvitih držav razvijajo predvsem turistično in^j 
darsko promocijo ter splošno. Zato v tem gradivu P'e 

ljamo cilje in glavne aktivnosti na teh treh področjih- 

ZNAČILNOSTI IN CILJI PROMOCIJE V LETU 1993 

I. Glavne značilnosti načrtovanja, financiranja in 
promocijskih aktivnosti v letu 1993 

Okvirni načrti promocijskih aktivnosti na področju tu^j 
gospodarske in splošne promocije Slovenije so j 
v obdobju, ko še ne obstajajo nujne strateške P° .J 
načrtovanje promocijskih ciljev na omenjenih treh P° ,|i 
S tem mislimo predvsem na dejstvo, da še ne obstajal0 .fl 
gija ekonomskega in družbenega razvoja, strategija 
skih odnosov s tujino in zunanjepolitična strategija Si° 
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Vni«!rta?rt,ako ni bi'° )asno' koliko sredstev bo na razpolago za 
m ..ovane aktivnosti in kateri resorji se bodo ukvarjali s pro- n# u«CI'° oz'r°ma katerim organom bodo za to dodeljena j. .na sredstva (do sprejema proračuna za leto 1993). Zato 
- ""Histrstva vsako zase načrtovala sredstva za izvajanje 
v oniocijskih aktivnosti. Končno je v praksi obveljal model, 
Mit ■m so se P°seb0j profilirala področja splošne, turi- 
srert 'n 9ospodarske promocije, s koncentracijo dela in ^astev pri Uradu Vlade za informiranje (splošna), Ministr- 

stif ea 9°spodarske dejavnosti - Sekretariat za turizem (turi- 
strsf13'ter Sekretariat za drobno gospodarstvo in delno Mini- s'vu za ekonomske odnose in razvoj (gospodarska). Kljub 

TIĆN 
I Vl> 
:temu"jV 

Dro |e.os«aialo odprto vprašanje delitve dela med rednimi in p0d
m°ciiskimi aktivnostmi vladnih resorjev (posebej na 

dPosK • 9°sP°darske in turistične promocije) in zbornic, še 1 lin,6 ' Gospodarske zbornice Slovenije, seveda pa tudi 
J anciranja le-teh. 

P"a 8|rfkU?' .Polovici leta je bilo vprašanje koordinacije promocij- 
|01 Rr."- .'vnosti tako med vladnimi resorji kot tudi med Vlado in r\             _ _____ 

liv 
Sp°darsko zbornico Slovenije deloma razrešeno na opera- 

L.1 ravr|i. to je pri načrtovanju in usklajevanju večine kon- 
<nih aktivnosti in promocijskih gradiv. 

»barska zbornica Slovenije je v zvezi z načrtovanjem in 
^"iem gospodarske promocije že konec leta 1991 opo- 
"stro na Problem gospodarske promocije in predlagala 
fotrri^ne re^',ve' ki jih je Vlada obravnavala in načelno celo 

nmPa st ^'nistrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter GZS j g0 
,a opozorila tudi na problem ekonomskih svetnikov in 

'zf Prohi skih Preds,avnikov v tujini. To vprašanje zadeva tudi 
L i - Qf ma,'ko promocije, in ga je potrebno v letu 1994 razrešiti 

koy f predvsem za vprašanje pošiljanja ekonomskih svetni- 
V6|B'

8r ustreznih gospodarskih strokovnjakov v že odprta 
Poj.Pos'aništva Republike Slovenije v tujini, odpiranje vele- 
5I(0 

an'Stev ali generalnih konzulatov s poudarjeno gospodar- 
pred'"

nkcijo ter vprašanje prednostnih lokacij samostojnih 
lih v 

avniš,ev i" s tem v zvezi rešitev organizacijsko-status- 
*3 Dr a^ani' O vsem tem bi morali ob zagotavljanju sredstev 0račun 1994 doseči ustrezen dogovor. 

S^Plošno promocijo je bilo v letu 1993 namenjeno 100 mio 
' Ttaie23 'ur's'i^no 250 mio SIT, 10 mio SIT za promocijo 
' fy)le^a 9°sPodarstva in 70 mio SIT za trgovinsko središče. 

Pokrj te9a je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
°dDl'Val.0 del gospodarske promocije iz sredstev namenjenih 

j anju novih tržišč (iz teh sredstev katerih višina je bila cca 
I o ""o SIT so se financirala vsa mednarodna pogajanja 
10 c^Podarskem sodelovanju, oblikovanje sporazumov 
Wah svobodne trgovine, pogajanja z Evropsko unijo, 
"°Vlh» • • ■ vs? aktivnosti, ki so prispevale k odpiranju 
*brw r9ov ter del promocije, ki jo je opravljala Gospodarska n,ca Slovenije). 

C.Vlade za informiranje je v letu 1993 deloma operativno 
Pri n'?

Val promocijske aktivnosti vladnih resorjev, posebej 
Vv8čiih °Vaniu in odkupu informativno-promotivnih gradiv in l'n akcijah, kjer je sodelovalo več resorjev. Na področju 

turistične in gospodarske promocije so pristojni resorji vse- 
binsko in operativno določili skupne promocijske akcije, ki 
naj bi se izvajale skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije 
šele v drugi polovici leta 1993. Ni pa bilo v začetku posebej 
razrešeno vprašanje financiranja promocijskih aktivnosti, ki 
jih izvaja Gospodarska zbornica Slovenije. Zato jih je le-ta 
v začetku financirala iz lastnih sredstev oz. prispevkov članic. 
Kasneje je bilo to drugače rešeno in je Gospodarska zbornica 
Slovenije na podlagi usklajenega programa z Ministrstvom za 
ekonomske odnose in razvoj iz sredstev tega ministrstva 
prejela decembra 1993 cca 61 mio SIT za leto 1993, iz prora- 
čuna je pa tudi za pokrivanje stroškov Centra za turistično in 
ekonomsko propagando prejela še 7.413.000 SIT. 

Dosežen je bil dogovor med državnimi organi, da se promocij- 
ske aktivnosti, ki so rezultat privatne inicative oziroma panož- 
nega ali podobnega predloga, sofinancirajo praviloma takrat, 
ko je izražen interes predlagateljev materializiran z lastnim 
prispevkom v višini vsaj 2/3 vrednosti celotnega projekta. 
Državni organi naj bi prednostno sofinancirali tiste projekte, 
kjer je udeleženih več ustanov ali podjetij skupaj in praviloma 
naj bi namensko sofinancirali tiste stroške, ki so povezani 
s skupnim nastopom oziroma predstavitvijo (npr. najem pro- 
storov za poslovne konference, tiskovno-promocijske konfe- 
rence ipd.). 

Pokazalo se je, da je usklajevanje promocijskih aktivnosti, ki 
ga je vzpodbudila že pred časom Gospodarska zbornica Slo- 
venije in začelo v okviru Vlade Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj, nujno in koristno na operativni oziroma 
projektni ravni, oziroma tam, kjer se medsebojno prepleta več 
gospodarskih promocijskih aktivnosti z različnih področij. 

Marca meseca je bil sprejet zakon o zunanjetrgovinskem 
poslovanju, ki med drugim določa, da mora program in orga- 
nizacijo izvajanja nalog za splošno gospodarsko promocijo, 
splošno turistično-informativno dejavnost do tujine, gospo- 
darska predstavništva v tujini in za uporabo drugih ukrepov za 
pospeševanje izvoza blaga in storitev določiti Vlada Repu- 
blike Slovenije v sodelovanju z gospodarsko zbornico. 
V odborih Parlamenta je bilo sprejetih več usmeritev glede 
nujnosti koordiniranja gospodarskih promocijskih aktivnosti 
v tujini ter nujnosti zagotavljanja sredstev v ta namen. 

II. Glavni cilji na področju promocije v letu 1993 so bili: 

- pospeševati izvoz blaga in storitev v tujino,. 
- pospeševati priliv tujih investicij v Slovenijo, 
- v očeh pomembnih tujih javnosti Slovenijo prikazati in 
pozicionirati kot državno, nacionalno in kulturno enoto 
s pozitivnim imenom (imageom), gospodarsko stabilno 
državo in zanimivo za sodelovanje - predstaviti se kot aospo- 
darski partner tujim državam; 
- delovati tako, da bi v Slovenijo prišlo čim več vplivnih 
posameznikov in skupin, ki naj se na kraju samem prepričajo, 
kje Slovenija je, kakšna je in katere so njene prednosti z vidika 
možnega sodelovanja (gospodarskega in širšega) 



ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo ZMAGA 
JELINČIČA za zavrnitev zahtevkov za denaci- 
onalizacijo neslovenskih državljanov, potomcev 
lastnikov podržavljenih zemljišč v Beli krajini. 

Na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča z dne 29. 6.1994, ki se 
nanaša na denacionalizacijske postopke »neslovenskih 
državljanov, potomcev lastnikov podržavljenih zemljišč v Beli 
krajini ob meji s Hrvaško«, odgovarjamo: 

Po Zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-1, 31/ 
93, v nadaljevanju: ZDEN) je pravilo, da je upravičenec tisti, ki 
je bil prejšnji lastnik podržavljenega premoženja in ki mu je 
bilo premoženje podržavljeno na enega izmed načinov (pod- 
lag«, naštetih v čl. 3 do 5 ZDEN ter je bil jugoslovanski 
držažavljan med podržavljanjem in kasneje (ZDEN, čl. 3, 4, 5, 
9/I) Zahtevek za denacionalizacijo lahko vloži, če je upraviče- 
nec npr. mrtev, njegov pravni naslednik (ZDEN, čl. 15/1). Dena- 
cionalizacijska odločba se glasi vedno na upravičenca (ZDEN, 
čl. 67/1, II) ter se, če je upravičenec mrtev, po končanem 
denacionalizacijskem postopku na predlog uvede zapuščin- 
ski postopek (ZDEN, npr. čl. 74, 76/1 in drugi). 

Državljanstvo je pravna vez med fizično osebo in državo ter se 
podeljuje ali ugotavlja v pravnem postopku ob procesnih 
zakonskih jamstvih (Zakon o državljanstvu RS, Uradni list RS, 
št. 1/91-1, 30/91-1, 38/92, 13/94; npr. členi 3, 27, 29, 42). 

Ugotavljanje državljanstva je v takih primerih predhodno 
vprašanje, ki ga meritorno rešujejo na prvi stopnji občinski 
upravni organi, pristojni za notranje zadeve, le-ti pa so pri 
ugotovitvi tega dejstva dolžni upoštevati vse predpise, ki so 
urejali državljanstvo (39. člen Zakona o državljanstvu določa, 
da se šteje za državljana Republike Slovenije oseba, ki je to 
državljanstvo imela po dosedanjih predpisih, kar pomeni uza- 
konitev pravne kontinuitete s prejšnjimi pravnimi redi). Zoper 
morebitno negativno ugotovitev obstaja pravica do pritožbe, 
ki jo rešuje organ druge stopnje, zoper slednjo rešitev, če je 
odločitev enaka prvostopni, je možen sodni preizkus zakoni- 
tosti. Če je ugotovitev državljanstva pozitivna, je možno tak 
akt spodbijati z izrednimi pravnimi sredstvi (Zahteva za var- 
stvo zakonitosti, obnova postopka). Do sprejema posebnega 
zakona tak zakon še ni sprejet, tujci ne morejo pridobiti 
lastninske pravice na nepremičnini (Ustavni zakon za izvedbo 
Ustave Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91-1, 21/94, 
čl. 9/I). 

Navedeno pomeni, da upravičenec do denacionalizacije po 
ZDEN in vlagatelj zahtevka ni nujno ista oseba; pogoji, ki 
upravičujejo denacionalizacijo, veljajo (le) za upravičenca do 
denacionalizacije. 

Ne Ministrstvo za pravosodje ne Ministrstvo za notranje 
zadeve nimata konkretnih podatkov, ki bi pomenili, da so 
pravice državljanov ali drugih oseb, kot nakazuje poslansko 
vprašanje, sistematično kršene. Ob upoštevanju modernih 
standardov pravne države, načelo pravne države je zapisano 
tudi v Ustavi Republike Slovenije, ni dopustno odločati o pra- 
vicah in dolžnostih oseb mimo ustave in zakonov. Poseg 
vlade ali ministrstva v pravne postopke, ki ne bi temeljili na 
ustavi ali zakonu in kar nakazuje vprašanje, bi pomenil očitno 
kršitev načela zakonitosti. 

Po dikciji poslanskega vprašanja lahko domnevamo, da meri 
na osebe, ki so državljani katere od nekdanjih republik SFRJ; 
če je tako, so te osebe po ZDEN upravičenci, vendar ne 
morejo pridobiti v denacionalizacijskem postopku nepremič- 
nine v last, če niso ob izdaji denacionalizacijske odločbe tudi 
državljani Republike Slovenije, so pa upravičeni do odškod- 

nine, npr. v vrednostnih papirjih; če pa gre za osebe nei 
narodnosti, ki živijo v tujini, pa je možna tudi uporaba 
35/II Zakona o državljanstvu FLRJ, seveda ob izpolni' j( i k nounHnnn l/nr /In tn ncflhfi fl™ . pogojih navedene odločbe, kar pomeni, da te osebe 
niso postale državljani FLRJ in hkrati državljani kater® 
republik. 

h 

»n ODGOVOR 
Ministrstva za finance na pobudo ZMAGA J&' t 
ČIČA za urejanje statusa samostojnih kultur" t 
delavcev — tujcev pri nas 

Gospod Zmago Jelinčič je podal pobudo glede urejanja 
tuša samostojnih kulturnih delavcev - tujcev, ki nasWP 
v Republiki Sloveniji. 

V zvezi z navedeno pobudo podajamo naslednji odgovo' 

1. V primeru, da kulturni delavci sklenejo pogodbo o zaP"| s 
tvi oziroma pogodbo o delu z delodajalcem v Republiki S j> )[ 
niji, je le-ta na podlagi Zakona o zaposlovanju tujcev n 
RS, št. 33/92) dolžan zaprositi za delovno dovoljenje PrlJJ 
stojni območni enoti Zavoda za zaposlovanje. Tujec na^Tl, 
lahko sklene delovno razmerje ali opravlja delo v Repu j l( 
Sloveniji le na podlagi delovnega dovoljenja. V primef ^ 
tujec ima delovno dovoljenje, plačuje enake davKe 
domača fizična oseba. 

2. V primeru časovno omejenega kulturnega in umetni^®- 
delovanja tujih državljanov pri nas, ko ne gre za osebe, 
zaposlovale pri domačih delodajalcih, je ena od re®,« 
ustrezna registracija dejavnosti navedene kategorije os^jrii 
Ministrstvu za kulturo. Registracija dejavnosti naj bis® 

TI 
sHan 

analogiji z 10. členom Zakona o zaoposlovanju tujcev Uo 
kot osebno delovno delovanje, z veljavnostjo za čas opra 1'bi 
nja dejavnosti. V tem primeru je glede na obliko po9' 
(pogodbeno delo, avtorsko delo) obdavčen po Zakonu 0 

hodnini. 

V kolikor pa gre za avtorske pogodbe po Zakonu o avt(^ 

jlV 

v r\unr\ui pa yit, c.<x aviuiarve puyuuutJ pu cdKOnu u 
pravici (Ur. I. SFRJ, št. 19/78), je potrebno poudariti, da 
ne sodijo v področje delovnega prava. 

Ministrstvo za finance je v skladu s svojimi pristojnost"1' ac 
sprejelo ustrezne ukrepe z namenom, da se preprečijo Pr"\lr« 
neplačevanja davkov s strani davčnih zavezancev, ki sO0Swi 
nizatorji glasbenih prireditev. 

  
ODGOVOR a 
Vlade Republike Slovenije na pobudo TON^i 
PERŠAKA, za državno podporo za odprtje Jj , j 
nega dopisništva STA v Italiji, kjer živijo pw u 
niki slovenske manjšine  

Na poslansko pobudo gospoda Toneta Peršaka, posljfL 
Državnega zbora Repbulike Slovenije, ki se nana$ | Oj 
državno podporo za odprtje stalnega dopisništva STAV jP 
kjer živijo pripadniki slovenske manjšine smo v sodel° ( 
s Slovensko tiskovno agencijo pripravili naslednji odg0 

»Slovenska tiskovna agencija, ki je začela delovati 20- K 
1991, ima med svojimi programskimi prioritetami tudi o ^ 
čanje o dogajanju med Slovenci v sosednjih državah 
god po svetu, zato sodi pobuda o odprtju dopisniS'va 
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.Jfstu v okvir siceršnjih prizadevanj Slovenske tiskovne 
uencije. 

I«'ki.i® članica Evropskega združenja nacionalnih tiskovnih 
" rjc'l 'n tako v dnevni izmenjavi informacij, sodi z 18 redno 

lenimi delavci in 30 rednimi honorarnimi sodelavci med 
^ ijo'.a9enciie' ki imajo omejen trg občil in seveda potrju- 
■" K nar°čnike zunaj medijskega prostora. Največji upo- 
'%irt Servisov i® država, z razvijanjem programskih 

in5 !n s tehničnim razvojem pa se odpirajo tudi druge '"osti trženja servisov STA. 

ništvo STA v Trstu bi lahko dnevno obveščalo slovensko 
^lavnost o dogajanjih med Slovenci v Italiji, hkrati pa 
»niin 0 ,udi dogajanja v italijanski politiki na tem, za Slo- 1° Pomembnem območju. 

U 

,uio j, 

izračunih bi bil letni strošek za dopisništvo STA 
.,8IU od 9.600.000,00 do 12.000.000,00 SIT, ki pa jih sama 

tiskovna agencija ne more zagotoviti. 

jjjjJi r®?Polaga s kvalificiranimi novinarji oziroma novinar- 
' Kl bi lahko uspešno opravljali naloge v dopisništvu.« 

klad. 
uspešno opravljali naloge v dopisništvu.' 

jjo s povedanim Vlada pobudo sprejema in jo bo skušala 
u s proračunskimi možnostmi postopno uresničiti. 

'fevOR 

™^epublike Slovenije na pobudo dr. JANEZA 
ji' »bi BNIKA, da se čas služenja vojaškega roka 

delovno dobo II:   

Narv i|.ri
8c Državnega zbora, dr. Janez Podobnik, je predložil anlo poslansko pobudo: 

Novaam' da se Prizna ćas služenja vojaškega roka foeil J[n° dobo vsem državljanom Republike Slovenije, ki so 
pk v £*avljanstvo pred osamosvojitvijo in so služili vojaški 

)v Kraljevini Jugoslaviji in SFRJ ter vsem državljanom 
tarTu'.6' so služili oziroma služijo vojaški rok v teritorialni 
^ Slovenije. 

b „.^Publike Slovenije zaradi naslednjih razlogov ne pod- 
POslanske pobude. 

P 
^'C,ol°čbi 24. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
Im anju (Uradni list RS št. 12/92, 5/94) se lahko državljan 

i ^i' e Slovenije vključi v pokojninsko in invalidsko zava- 
dom v ćasu, ko služi vojaški rok oziroma opravlja naloge >SpJ*«ne civilne službe. Če zavarovnec za ta čas plačuje 
nHiiiB od zavarovalne osnove, ki ni nižja od bruto zneska 

"eitil?« Po^ojninske osnove, „0 .—  je zavarovan kot, če bi bil 
ajQ >_nern razmerju, če plačuje prispevke od nižje osnove, 
for^acrvan ie za primer starosti, smrti ali izgube delovne 

o^ien?'1 ,orei mu le teče pokojninska doba za odmero do pokojnine. 

^ojh°'0'bi 216. člena zakona se zavarovancu ali uživalcu 
a|idsk8 ob P090'u' da Plača prispevek za pokojninsko in 

Aienj zavarovanje, upošteva v pokojninsko dobo čas 
"HiT v°jaškega roka v prejšnjem obdobju. Navedeni pri- 

/«S(oD
Se obračuna od zneska najnižje pokojninske osnove pniah, ki veljajo za ožji obseg pravic. 

'^anfVedenih določb je razvidno, da se upravičencem čas 
it °l)oiJiVoiaškega roka že upošteva v zavarovalno dobo pod 
f lr6j da plačajo prispevke. Bistvo poslanske pobude je 
V®dlog, naj se upravičencem upošteva čas služenju 
'o*ho 9a roka v zavarovalno dobo brez plačila. To bi bilo 
Sd.?0seči le s spremembo zakona o pokojninskem in '"sk. 
ski; 

em zavarovanju 

z že uveljavljenimi načeli pokojninskega in invalid- 
*avarovanja, se morajo za zavarovance, ki skladno 
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z zakonom sami ne plačujejo prispevkov, prispevki zagotav- 
ljati iz državnega proračuna. Namesto tega je možna tudi 
rešitev, da se iz državnega proračuna zavodu povrnejo 
izdatki, ki jih je imel z izplačevanjem pokojnin in drugih 
dejatev, ki so jih določene osebe pridobile na podlagi poseb- 
nih zakonskih določb. 

5. Pri presoji tega predloga je nujno upoštevati njegove 
finančne posledice. Finančne posledice pa so odvisne pred- 
vsem od tega, ali naj se upošteva v zavarovalno dobo le čas 
služenja vojaškega roka po uveljavitvi predložene dopolnitve 
zakona, ali tudi čas, ki so ga zavarovanci prebili na služenje 
vojaškega roka pred uveljavitvijo te dopolnitve. 

• Če bi se zakon dopolnil tako, da bi se slovenski državljani, 
ki trenutno služijo vojaški rok oziroma bodo pričeli služiti 
vojaški rok po njegovi spremembi, obvezno vključili v pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje, bi se morali prispevki za to 
zavarovanje zagotavljati iz republiškega proračuna. Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje s takšno rešitvijo ne bi 
bil finančno prizadet, saj bi moral pričeti izplačevati pokoj- 
nine, pri katerih bi bila upoštevana tudi ta obdobja, šele ko 
bodo državljani, ki služijo vojaški rok, dopolnili starost za 
upokojitev. Kratkoročno bi se z vključitvijo navedene skupine 
zavarovancev položaj zavoda celo izboljšal, saj bi se povečalo 
število aktivnih zavarovancev. 

• V primeru, če bi se predlog dopolnitve zakona nanašal na 
vštetje časa služenja vojaškega roka v pokojninsko dobo vseh 
zavarovancev in upokojencev zavoda, bi bile finančne posle- 
dice pomembnejše. Po podatkih zavoda je trenutno med 
uživalci starostnih in invalidskih pokojnin preko 150.000 uži- 
valcev pokojnin, ki so služili vojaški rok. Vojaški rok je do 
osamosvojitve Republike Slovenije trajal od 12 do 36 mese- 
cev, v poprečju pa 18 mesecev. Zavarovancem, ki so služili 
vojaški rok, in še niso dopolnili polne pokojninske dobe ter 
niso dokupili časa služenja vojaškega roka, bi se na tej pod- 
lagi pokojnine v poprečju povečale za 3% njihovih pokojnin- 
skih osvnov. S tem bi se izdatki za izplačevanje pokojnin 
predvidoma povečali za preko 150 mi SIT mesečno. Navedene 
dodatne izdatke za izplačevanje pokojnin bi bilo treba zavodu 
povrniti iz državnega proračuna. 

6. Pri presoji primernosti predložene spremembe zakona bi 
veljalo upoštevati poleg finančnih posledic tudi to, da so 
mnogi zavarovnci zato, ker se doslej čas služenja vojaškega 
roka ni štel v pokojninsko dobo, ostali v delovnem razmerju 
toliko dlje, da so s tem dopolnil polno pokojninsko dobo, 
številni pa so čas služenja vojaškega roka dokupili. Upošteva- 
nje časa služenja vojaškega roka v pokojninsko pri navedenih 
zavarovncih oziroma upokojencih ne bi vplivalo na odmero 
njihovih pokojnin, zato bi bili v neenakopravnem položaju 
z upokojenci s krajšo pokojninsko dobo. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo MARIE 
POZSONEC za spremembo oziroma znižanje kri- 
terijev pri odmeri dohodnine 

Zakon o dohodnini je eden od zakonov iz paketav zakonov, ki 
so konec leta 1990 uvedli reformo javnih financ oziroma so na 
novo urejali davčni sistem v Republiki Sloveniji. Pri pripravi 
zakona je bilo upoštevano načelo univerzalnosti ter nevtral- 
nosti davčnih obveznosti. Zato so bili v obdavčitev zajeti vsi 
dohodki davkoplačevalcev, ne glede na višino. Glede na to, da 
je šlo za bistveno spremembo v sistemu obdavčitve fizičnih 
oseb, ob sprejemanju zakona ni bilo mogoče oceniti vseh 
učinkov in posledic novega mehanizma obdavčitve. 

Izvajanje zakona je pokazalo, da je obdavčitev zavezancev 
v nižjih dohodkovnih razredilh relativno previsoka. To je bil 
tudi eden od bistvenih razlogov za sprejem novega zakona 
o dohodnini, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 
konec decembra 1993 in je začel veljati 1.1.1994. Z zakonom 
o dohodnini je uvedena osebna olajšava v višini 11% pov- 
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prečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, kar bo pome- 
nilo znatno znižanje osnove za dohodnino predvsem pri zave- 
zancih z nizkimi dohodki ter zmanjšanje stopnje v prvem 
davčnem razredu s sedanjih 19% na 17%. S to spremembo 
zakona se znižuje davčna obveznost zavezancev, katerih 
dohodki ne presegajo raven povprečne plače zaposlenih 
v Republiki Sloveniji. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za finance. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zdravstvo na pobudo dr. VLADI- 
MIRA TOPLERJA za financiranje pripravništva 
zdravnikov 

V zvezi s poslansko pobudo, ki jo je g. dr. Vladimir Topler 
naslovil na Ministrstvo za zdravstvo na 22. seji Državnega 
zbora, vam sporočamo naslednje stališče. 

Ministrstvo bo vsekakor upoštevalo pobudo za spremembo 
zakona o zdravstveni dejavnosti, s katero naj bi združili pri- 
pravništvo za zdravnike in sekundariat na skupno trajanje 
dveh let. Tako stališče je sprejel že Zdravstveni svet na eni 
svojih prejšnjih sej, podprla pa ga je tudi Medicinska fakulteta 
v Ljubljani. Ministrstvo bo v okviru predloga sprememb 
zakona, ki jih bo predložilo jeseni, upoštevalo tudi ta sklep. 

Začelo pa je tudi že z aktivnostmi za uskladitev profl" 
šestega letnika medicinskega študija ter pripravni#* 
sekundariata, tako da se ti programi pri zdravnikih, ki ' 
končali študij po šestletnem programu, ne bodo podvaj* 

Glede izvajanja in financiranja pripravništva za zd,a" 
veljajo do teh sprememb sedanji zakoni, na njihovi podli 
ministrstvo pripravlja spremembe izvedbenih predpise" 
je bilo zagotovljeno v odgovoru na poslansko vp,ai 

gospe Danice Simšič. 

Glede sprememb zakona v delu, ki ureja naloge in pristoi' 
Zdravniške zbornice Slovenije, pobuda gospoda posla^ 
povsem jasna. Na podlagi določb 85. člena zakona o z' 
stveni dejavnosti ni mogoče sklepati o dvojnosti, o M* 
govora v poslanski pobudi, medtem ko zakon o zav% 
ureja vprašanj v zvezi z zbornico in njenimi pooblastili' 
niška zbornica Slovenije postopoma prevzema izvajani® 
nih poblastil, ki ji jih nalaga zakon (do današnjega d 
prevzela pooblastili za urejanje sekundariata in za pode'J 
nje licenc). 

Ob tem bi radi poudarili, da je ustanovitev zbornice # 
med drugim omogočil zaradi skupnega interesa in P''1' 
vanj za ustrezen položaj vseh slovenskih zdravnikov. 
čani smo, da je mogoče, pa tudi nujno potrebno, ^ 
uskladitev in razmejitev interesov med zasebnimi zdra"1® 
zdravniki, ki delajo v javnih zdravstvenih zavodih, I®2,1 

zbornice in njenih organov. Ministrstvo si v okviru" 
pristojnosti prizadeva za enakopravno obravnavo vp'a 

interesov vseh zdravnikov. 

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Odgovorna urednica Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana. ^ 
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obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana. 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 12 61-222 (215). $te 
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