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Predlog zakona o

ODLOGU

DOLOČENIH

DAVKOV

IN

PRISPEVKOV
- EPA 1103 - HITRI POSTOPEK

Vlada Republike Slovenije je na 140. seji dne 26. aprila
1995 določila besedilo:

hkrati primerni usmeritvi in zavezi podjetja, da uresničuje
sprejeto politiko plač.

- PREDLOGA ZAKONA O ODLOGU DOLOČENIH DAVKOV IN PRISPEVKOV,

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

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

S predloženim zakonom se bo olajšalo likvidnostno stanje
posameznih gospodarskih subjektov ter hkrati podprla
ekonomska politika vlade. Z možnostjo odloga plačila
dajatev se bo povečala možnost ohranitve podjetij ob

UVOD

merni usmeritvi in zavezi podjetja, da uresničuje sprejeto
politiko plač.

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
III. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA

V predpisih, ki urejajo določene obveznosti, v načelu ni predvidena možnost odloga plačila javnih dajatev, še posebej ne
v primeru, ko je oseba le izplačevalec določenih prejemkov
ter v imenu davčnega zavezanca odtegne in vplača obveznost.

S predloženim zakonom se bo deloma spremenila dinamika
prilivov prihodkov v državni proračun, ki pa ne bo vplivala na
izvrševanje proračuna.

Glede na to, da proces prestrukturiranja gospodarstva še ni
končan, je potrebno tudi z ukrepi delnih odlogov plačil dajatev, omogočiti hitrejše prestrukturiranje gospodarstva.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

Hkrati je mogoče preko instrumenta odlogov davkov in prispevkov vplivati tudi na obnašanje gospodarskih subjektov
pri prilagajanju ekonomski politiki vlade. Zato je predviden
odlog kot generalni ukrep, ki bo preko izpolnjevanja pogoja
(to je upoštevanja politike plač, kot je predvidena z ekonomsko politiko vlade) vplival na splošne pogoje gospodarjenja in
nadaljne stabilizacije gospodarstva.

Gospodarskim družbam (v nadaljnjem besedilu: podjetjem)
se odloži plačilo davkov in prispevkov pod pogoji in na način,
določen s tem zakonom.
&
2. člen

II. CILJ IN NAČELA ZAKONA

Odlog plačila davkov in prispevkov se nanaša na naslednje
davke in prispevke:

S predloženim zakonom se bo olajšalo likvidnostno stanje
posameznih gospodarskih subjektov ter hkrati tudi podprla
dohodkovna politika vlade. Z možnostjo odloga plačila dajatev se bo povečala možnost ohranitve podjetij ob hkrati pri-

- davek od osebnih prejemkov od plač in drugih prejemkov
iz delovnega razmerja;
- prispevek za zaposlovanje delodajalca in za pri njem zaposlene delavce;
3
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- prispevek za porodniški dopust za delodajalca in za pri
njem zaposlene delavce;
- davek od dobička pravnih oseb;
(v nadaljnjem besedilu: obveznosti).

Pismenemu zahtevku iz prejšnjega odstavka se priložijo:
- podatki o številu zaposlenih, znesek poprečne plače na
zaposlenega za zadnje izplačilo plač pred predložitvijo zahtevka (izračunane na podlagi števila zaposlenih za zadnji dan
v mesecu in števila zaposlenih na podlagi delovnih ur), znesek
izplačil drugih prejemkov iz delovnega razmerja za zadnji
mesec pred predložitvijo zahtevka, znesek povračil stroškov
v zvezi z delom po posameznih vrstah stroškov, ki se izplačuje
zaposlenim;
- pismeno soglasje sindikatov v podjetju, da se strinjajo
z izplačili po 3. členu tega zakona;
- podatki o stanju kratkoročnih in dolgoročnih finančnih
naložb podjetja v bankah in drugih pravnih osebah na dan
vložitve zahtevka;
- podatki o vrsti in znesku neporavnanih dospelih davkov in
prispevkov na dan vložitve zahtevka, ki jih potrdi Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: agencija);
- vrsta in znesek obveznosti, za katere se zahteva odlog
plačila ter predlog za rok plačila.

O odlogu plačil obveznosti odloča Vlada Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: vlada) na predlog, ki ga pripravi pristojno ministrstvo, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za
finance, pogodbe pa sklepa minister za finance. Vlada odloča
na podlagi zadnjih znanih podatkov.
Vlada lahko odloži plačilo obveznosti do skupnega zneska, ki
ga za vsako leto določi s sklepom, v skladu z razpoložljivimi
sredstvi.
3. člen
Odlog plačila obveznosti se lahko odobri podjetju, ki se
s pogodbo zaveže, da izplačila plač, drugih osebnih prejemkov v zvezi z delovnim razmerjem in povračila stroškov v zvezi
z delom zaposlenih v podjetju ne bodo presegla višino, ki jo
za vsako leto določi vlada.

8. člen
4. člen

Pismenemu zahtevku iz prejšnjega člena se priloži garancijska ali poroštvena pogodba, s katero se banka, zavarovalnica
ali druga oseba z garancijo ali poroštvom banke oziroma
zavarovalnice nepreklicno zaveže, da bo poravnala odložene
obveznosti po pogodbi ter zamudne obresti, če podjetje ne bo
plačalo obveznosti v roku dospelosti ali če bo prenehalo
izpolnjevati pogoje iz 3. člena tega zakona. Garancija ali
poroštvo se izvaja do končnega poplačila obveznosti dolžnika.
Ministrstvo, pristojno za finance, obvešča agencijo o vnovčitvi
zavarovanj iz prejšnjega odstavka.

Odložene obveznosti se po pogodbi, ki jo po tem zakonu
sklene podjetje za obdobje odloga, obrestujejo po obrestni
meri, ki je enaka eskontni stopnji Banke Slovenije za to
obdobje.
Obresti s6 obračunavajo po navadnem obrestnem računu.
5. člen
Odložene obveznosti morajo biti plačane najkasneje v 360
dneh od dneva sklenitve pogodbe.

9. člen

Dan plačila se določi v pogodbi.

Izvod pogodbe iz 2. člena tega zakona se predloži agenciji.

Od odloženih obveznosti, ki niso plačane v roku, se zaračunajo zamudne obresti v skladu z zakonom.

Agencija spremlja izvajanje pogojev po pogodbi iz 3. člena
tega zakona.
Če podjetje ne izpolnjuje pogojev iz 3. člena tega zakona in če
plačilo odloženih obveznosti ni bilo izvršeno ob dospelosti,
agencija o tem takoj obvesti ministrstvo, pristojno za finance.

6. člen
Če podjetje preneha izpolnjevati določbe pogodbe, sklenjene
v skladu z drugo alineo 3. člena tega zakona, zapadejo odložene obveznosti v plačilo takoj.

10. člen

Od odloženih obveznosti iz prejšnjega odstavka, se zaračunajo zamudne obresti v skladu z zakonom od dneva sklenitve
pogodbe do plačila.

Podrobnejši postopek in način uveljavljanja odloga davkov in
prispevkov v skladu s tem zakonom, lahko predpiše minister,
pristojen za finance.

7. člen

11. člen

Obveznosti se odložijo na podlagi pismenega zahtevka podjetja.

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

OBRAZLOŽITEV
1. S predloženim zakonom se določa možnost odlaganja
določenih dajatev, ki so vir državnega proračuna, podjetjem,
ki se zavežejo, da se bodo držala ukrepov, predvidenih z ekonomsko politiko.

4. Vlada bo lahko odobrila posameznemu podjetju odlog le
v primeru, če bodo izpolnjeni z zakonom določeni pogoji.
Najpomembnejši pogoj je samoomejitev podjetja pri izplačilu
plač, drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter povračil
stroškov v skladu s predpisom vlade.

2. Možnost odloga se nanaša na naslednje dajatve:
- davek od osebnih prejemkov od plač in drugih prejemkov
iz delovnega razmerja,
- prispevek za zaposlovanje za delodajalce in za pri njih
zaposlene delavce;
- prispevek za porodniški dopust za delodajalce in za pri njih
zaposlene delavce;
- davek od dobička pravnih oseb.

Plačilo odloženih dajatev bo moralo biti zavarovano z brezpogojnim prevzemom plačila teh obveznosti s strani banke,
zavarovalnice ali druge osebe z garancijo ali poroštvom
banke oziroma zavarovalnice.
5. V obdobju odloga se bodo odložene obveznosti obrestovale po obrestni meri, ki je enaka eskontni stopnji Banke
Slovenije za obdobje odloga in obračunale po navadnem
obrestnem računu.
Vlada bo lahko obveznosti odložila največ za 360 dni.

3. Možni znesek odloženih obveznosti bo za vsako leto določila Vlada, v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
poročevalec, št. 18
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- EPA 1104 - HITRI POSTOPEK

Vlada Republike Slovenije je na 141. seji dne 4. maja 1995
določila besedilo:

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O PREVZEMU DRŽAVNIH FUNKCIJ, KI SO JIH DO 31. DECEMBRA 1994 OPRAVLJALI
ORGANI OBČIN.
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku s predlogom, da se uvrsti na izredno sejo
Državnega zbora Republike Slovenije v mesecu maju
1995.

- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve.
- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- Lojze JANKO, minister,
- Boštjan KOVAČIČ, minister,
- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Sergij PELHAN, minister za kulturo,
- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejavnosti,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo.
- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Mirko BANDELJ, generalni sekretar Vlade Republike
Slovenije,
- Boris ŽNIDARIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve.

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-l-285/94 z dne 30/31995 v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo
Izvršnega sveta občine Krško in Državnega sveta, odločilo,
da se prvi odstavek 101. člena Zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) in tretji odstavek 99. a člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) razveljavita. Razveljavitev začne učinkovati s 1/6-1995.
Istočasno je Ustavno sodišče naložilo Državnemu zboru
Republike Slovenije, da do 1/6-1995 določi posamične
pristojnosti države. Rok za realizacijo odločbe Ustavnega
sodišča je kratek, interes države pa je, da se v izogib
pravni praznini natančno določijo delovna področja in
pristojnosti tako lokalnih skupnosti kot države oziroma
upravnih enot.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije na podlagi 176. in 268.

UVOD

ustavnega zakona je bila organom prejšnjih občin mandatna
doba podaljšana do 31/12-1994. S 1/1-1995 so začele delovati nove občine na podlagi zakona o lokalni samoupravi in
upravne enote državne uprave na podlagi zakona o upravi.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Izhajajoč iz ustavne opredelitve državne uprave in lokalne
samouprave je Državni zbor Republike Slovenije sprejel
zakone, ki urejajo področje državne uprave in področje
lokalne samouprave in ki opravljajo prejšnji komunalni
sistem, v katerem je občina delovala kot temeljna družbenopolitična skupnost in izvrševalka funkcij države.

Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) je v prvem odstavku
101. člena določil, da s 1/1-1995 prevzame država od občin
vse upravne naloge in pristojnosti na področjih, za katera so
ustanovljena posamezna ministrstva, ter vse druge z zakonom
določene upravne naloge oblastvenega značaja iz pristojnosti
občin.

Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91 in 21/94) je v 5. členu določil, »dokler država
ne prevzame državnih funkcij, ki jih je doslej opravljala
občina, opravljajo te funkcije oraani občine«. Z dopolnitvijo

Ta določba je bila v praksi ustrezno realizirana. Upravne
enote in pristojna ministrstva so v skladu s to določbo prevzele upravne naloge in Dristoinosti na posameznih področjih,
5
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ki sodijo v državno pristojnost. Ta prevzem ni povzročil nobenih motenj pri uveljavljanju pravic državljanov v postopkih
pred državnimi organi, kar je po oceni predlagatelja pomemben dosežek v zahtevnem in obsežnem procesu reorganizacije državne uprave in uvajanja lokalne samouprave, ki poteka
v Republiki Sloveniji.

šati na občine zadeve iz državne pristojnosti po njihovem
predhodnem soglasju.
- Pri določanju posameznih pristojnosti države predlog
zakona upošteva, da so zakoni, sprejeti po uveljavitvi ustave,
z njo usklajeni ter že upoštevajo predvidene nove odnose, ki
so nastali z uvedbo lokalne samouprave. Ti zakoni namreč že
razmejujejo pristojnosti države in pristojnosti lokalnih skupnosti na posameznih področjih.

V postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevi Izvršnega sveta občine Krško in Državnega sveta, je Ustavno
sodišče Republike Slovenije z odločbo št. U-l-285/94-105
z dne 30/3-1995 (Uradni list RS, št. 20/95) razveljavilo prvi
odstavek 101. člena zakona o upravi in v povezavi z njim tudi
tretji odstavek 99. a člena zakona o lokalni samoupravi, s tem
da razveljavitev začne učinkovati 1/6-1995. Po tej odločbi
mora Državni zbor z zakonom določiti posamične pristojnosti,
ki jih prevzame država od občin.

- Pri pripravi predloga zakona je bilo obravnavano tudi vprašanje prenosa državnih pristojnosti v izvirno pristojnost mestnih občin v smislu 141. člena Ustave Republike Slovenije.
Ocenjeno je bilo, da se to vprašanje ne ureja s tem zakonom,
ker bo država prenesla pristojnosti na mestne občine s posebnim zakonom.
- Predlog zakona v skladu z ustavo in odločbo ustavnega
sodišča razmejuje pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo, tako da navaja tiste pred uveljavitvijo ustave sprejete
zakone, v katerih so določene upravne naloge in pristojnosti
prejšnjih občin, ki sodijo v državno pristojnost. Po oceni
predlagatelja je taka metoda najustreznejša in najbolj
natančna ter omogoča jasen pregled nalog, ki jih od prejšnjih
občin prevzema nova državna uprava. Na podlagi analize
navedenih zakonov so tako razmejene pristojnosti prejšnjih
občin, ki jih prevzame država, ter pristojnosti, ki ostanejo
lokalnim skupnostim.
Predlagatelj meni, da bo predloženi zakon z določitvijo posamičnih pristojnosti prejšnjih občin, ki sodijo v državno pristojnost in jih opravljajo upravne enote, odpravil morebitne nejasnosti med upravnimi enotami in občinami tako glede nalog
kot tudi glede delavcev, ki te naloge opravljajo. Osnovno
načelo zakona o upravi, da država hkrati s prevzemom nalog
prevzame tudi delavce, ki so opravljali te naloge, ter sorazmerni del administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev ter nedokončane zadeve in dokumentarno gradivo, ostaja
nespremenjeno.

V skladu s to odločbo ustavnega sodišča vlada predlaga, da
državni zbor sprejme poseben zakon, ki bo določil posamične
pristojnosti, ki jih država prevzame od občin, in nadomestil
101. člen zakona o upravi. Zaradi nemotenega poteka nadaljnih procesov sistemske reorganizacije državne uprave v povezavi z uvajanjem in krepitvijo lokalne samouprave je nastali
problem nujno čimprej rešiti in tako vzpostaviti normalne
pogoje za izvajanje državnih funkcij na lokalni ravni oziroma
za funkcioniranje prve stopnje državne uprave, ki jo predstavljajo upravne enote.
2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
V skladu z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije je
osnovni cilj predloženega zakona določiti posamične pristojnosti države, ki jih v skladu z ustavnim zakonom in zakonom
o upravi prevzame država, opravljajo pa jih upravne enote.
Predloženi zakon temelji na naslednjih načelih:
- Zakon določa, katere pristojnosti, ki so jih imeli po zakonih, sprejetih pred uveljavitvijo ustave, organi občin, prevzema država. Zakon tako loči državne pristojnosti od lokalnih
zadev, ki v skladu s 140. členom ustave sodijo v pristojnost
občine in jih občina ureja samostojno ter zadevajo samo
prebivalce občine. Predloženi zakon ne posega v pristojnosti
lokalnih skupnosti, temveč jih samo razmejuje od državnih
nalog.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Predlagatelj ocenjuje, da uveljavitev predloženega zakona ne
bo povzročila finančnih posledic, ki bi izstopale iz okvirov
planiranih proračunskih sredstev za leto 1995. Tudi morebitna
drugačna določitev pristojnosti od sedaj uveljavljene v upravnih enotah ne bi smela povzročiti zahtev po dodatnih finančnih sredstvih, ampak le prerazporeditev že odobrenih oziroma
planiranih sredstev.

- Pri določanju državnih pristojnosti se zakon omejuje samo
na upravne naloge in ne prenaša na državo normativnih
pristojnosti občin, določenih z zakoni, sprejetimi pred uveljavitvijo ustave. Normativnih pristojnosti občin, določenih
s temi zakoni, namreč v večini primerov ni mogoče ločiti na
državne in lokalne zadeve. Zato bo razmejitev normativnih
pristojnosti med državo in občine mogoče določiti šele
z novimi zakoni, ki bodo uredili posamezna področja.
V skladu z ustavo in zakonom o lokalni samoupravi bodo
občine svoje normativne pristojnosti, določene z navedenimi
zakoni, lahko izvrševale le glede lokalnih zadev in s svojimi
predpisi ne bodo mogle posegati v urejanje zadev, ki so
v državni pristojnosti.

Akti o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest
v upravnih enotah, ki so sicer že pripravljeni in usklajeni
s posameznimi ministrstvi, niso bili posredovani v nadaljnji
postopek zaradi odločbe Ustavnega sodišča. Te akte sprejemajo načelniki upravnih enot v soglasju z Vlado Republike
Slovenije, vendar je bila njihova uveljavitev odložena do določitve pristojnosti s predlaganim zakonom.
Po uveljavitvi predloženega zakona bodo upravne enote
dokončno oblikovale svoje delovno področje in sistematizacijo delovnih mest, kar bo lahko vplivalo na število sistemiziranih in na število zasedenih delovnih mest v državni upravi.
•

- Zakon prenaša na državo le tiste upravne naloge, ki so
s predpisi, izdanimi pred uveljavitvijo ustave, določene kot
pristojnosti občinskih organov. Med te naloge ne sodijo ustanoviteljske pravice občin do javnih zavodov in javnih podjetij,
upravljalska upravičenja, dajanje predlogov in mnenj v upravnih in drugih postopkih ter druga materialna dejanja, ki
nimajo značaja upravnega odločanja (spremljanje stanja,
pospeševanje dejavnosti in podobno).

BESEDILO ČLENOV
1-člen
Državne funkcije, ki so jih po 5. členu ustavnega zakona za
izvedbo ustave Republike Slovenije do 31. 12. 1994 opravljali
organi občin na podlagi predpisov, izdanih pred uveljavitvijo
ustave Republike Slovenije, opravljajo od 1. 1. 1995 dalje
pristojni državni organi.

- S tem zakonom se še ne realizira ustavna določba, po
kateri lahko država z zakonom prenese na občine opravljanje
posameznih nalog iz državne pristojnosti po njenem predhodnem soglasju. Po mnenju predlagatelja je potrebno najprej
ustrezno organizirati in utrditi državno upravo in lokalno
samoupravo na novih temeljih ter izvesti reorganizacijo v vseh
njenih razsežnostih (kadrovskih, materialno tehničnih prostorskih ter finančnih). Šele nato bo mogoče z zakoni prenaporočevalec, št. 18

2. člen
Upravne naloge, ki so s predpisi iz prejšnjega člena določene
kot pristojnosti občinskih organov in so jih do 31. 5. 1995
6

opravljale upravne enote in ministrstva v skladu s 101. členom
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), opravljajo od 1. 6.
1995 ti organi v skladu z določbami tega zakona.

5. Zakon o vinu in o drugih proizvodih iz grozdja in vina
(Uradni list SRS, št. 16/74 in 29/86),

3. člen

6. Zakon o higieni proizvodnje in prometa z mlekom (Uradni
list SRS, št. 14/61 in 42/86),

Upravne enote opravljajo upravne naloge, ki so določene kot
pristojnosti občinskih organov v naslednjih zakonih:

7. Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76
in 42/86),

I. Na delovnem področju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:

8. Zakon o morskem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76, 29/
86 in 47/87),

1. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni
list SRS, št. 14/89 - prečiščeno besedilo),

9. Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju
lovišč (Uradni list SRS. št. 25/76 in 29/86),

2. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91
in 71/93),

10. Zakon o sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS, št.
33/79),

3. Zakon o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin
padlih borcev (Uradni list SFRJ, št. 68/81,41/83, 75/85,44/
89, 87/89, 20/90 in 42/90),

11. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS. št. 27/91-1 in 31/
93).

4. Zakon o varstvu žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 12/91),

12. Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev - kmetij (Uradni list SRS, št. 26/73,
29/73 in 1/86).

5. Zakon o vojaških invalidih (Uradni list SRS, št. 30/78, 12/
85, 11/88 in Uradni list RS, št. 5/90),

IV. Na delovnem področju Ministrstva za kulturo:

6. Zakon o varstvu udeležencev vojne (Uradni list RS, št. 14/
90),

1. Zakon o naravni in kulturni dediščini (Uradni list št. 1/81 in
26/92), razen 18., 26. in 29. člena,

7. Zakon o temeljnih pravicah imetnikov »Partizanske spomenice 1941« (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 40/73, 33/76, 32/
81. 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90),

2. Zakon o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82).
V. Na delovnem področju Ministrstva za notranje zadeve:

8. Zakon o temeljnih pravicah odlikovancev z redom narodnega heroja (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 21/74, 33/76, 32/
81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90).

1. Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-1, 30/91-1, 13/94),
2. Zakon o matičnih knjigah (Uradni list RS, št. 2/87 - prečiščeno besedilo),

9. Zakon o temeljnih pravicah borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 (Uradni
list SFRJ, št. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81,10/82, 25/85,
75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90).

3. Zakon o osebnem imenu (Uradni list SRS, št. 2/87 - prečiščeno besedilo)

10. Zakon o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in
slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912-1918 (Uradni
list SRS, št. 51/71 in 19/73)

4. Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1)

II. Na delovnem področju Ministrstva za gospodarske dejavnosti:

6. Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list
SRS, št. 20/73 in 42/86)

1. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 13/
93),

7. Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva (Uradni list SRS, št. 6/83 in Uradni list SRS. št. 26/
90 in 11/91-1)
•
8. Zakon o enotni matični številki občanov (Uradni list SRS,
št. 1/80)

5. Zakon o društvih (Uradni list SRS, št. 37/74 in 46/82)

2. Zakon o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št.
33/81).
3. Zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75, 29/86 in 24/
89).

9. Zakon o orožju (Uradni list SRS, št. 17/81 - prečiščeno
besedilo in Uradni list RS, št. 44/90)

4. Zakon o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št.
18/91),

10. Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih
ter o drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77)

III. Na delovnem področju Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano:

11. Zakon o osebni izkaznici (Uradni list SRS, št. 16/74, 29/79
in 42/86)

1. Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79,
11/81 in 1/86 in Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91)

12. Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije
(Uradni list RS. št. 1/91-1)

2. Zakon o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73,45/
73 in 29/86)

13. Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št.
40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91-1)

3. Zakon o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in
29/86)

14. Zakon o temeljih varnosti prometa (Uradni list SRS, št. 50/
88, popravek v št. 63/88, 80/89, 29/90 in 11/90)

4. Zakon o prepovedi nomadske paše (Uradni list SRS, št.
11/81 in 42/86)

15. Zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 1/91-1)
7
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6. Zakon o lukah (Uradni list SRS, št. 7/77 in 26/86),
7. Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/
94).

16. Zakon o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS,
št. 16/74 in 42/86),
17. Zakon za izvrševanje kazenskih sankcij (Uradni list SRS,
št. 17/78 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92 in 58/93),

VIII. Na delovnem področju Ministrstva za šolstvo in šport:

18. Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76, 42/86 in Uradni list
RS, št. 22/91),

1. Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Ur. list SRS,
št. 5/80),

19. Zakon o postopku z najdenimi stvarmi (Uradni list SRS,
št. 31/76),

2. Zakon o osnovnem šolstvu (Ur. list SRS, št. 5/80 in 29/86),
3. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, 11/91-1), razen 32., 33. in 34. člena.

20. Zakon o overitvi podpisov, pisave in predpisov (Uradni list
SRS, št. 29/72),

IX. Na delovnem področju Ministrstva za zdravstvo:

21. Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86).

1. Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do
svobodnega odločanja o rojstvu otrok (Uradni list SRS, št.
11/77 in 42/86),

VI. Na delovnem področju Ministrstva za okolje in prostor:

2. Zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi
(Uradni list SRS, št. 18/87).

1. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93),

4. člen
Pristojna ministrstva in upravni organi v njihovi sestavi neposredno opravljajo upravne naloge, ki so s predpisi iz 1. člena
tega zakona določene kot pristojnosti občinskih organov na
področjih:

2. Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/
86),
3. Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/
85, 33/89),

1. geodetske službe,
2. upravnega in inšpekcijskega nadzorstva,
3. obrambe in zaščite.

4. Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 1/
86, in 17/86 - prečiščeno besedilo ter Uradni list RS, št. 9/
90 in 5/91,

5. člen
Šteje se, da so posamične upravne akte, ki so jih izdale
upravne enote, ministrstva in organi v njihovi sestavi na podlagi 101. člena zakona o upravi do dneva uveljavitve tega
zakona, izdali pristojni organi.

5. Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin
v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89),
6. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/
93),
7. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94),
8. Zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81),
9. Zakon o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 13/81, 42/86, Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92), razen 18., 26.
in 29. člena.

6. člen
Vlada Republike Slovenije lahko z uredbo določi, da pristojni
državni organi opravljajo tudi posamezne upravne zadeve, ki
so po predpisih iz 1. člena tega zakona v pristojnosti organov
občin in niso določene v 2. in 3. členu tega zakona, če
ugotovi, da ne gre za lokalne zadeve.

VII. Na delovnem področju Ministrstva za promet in zveze:
1. Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list
SRS, št. 17/88)

7. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona neha veljati 101. člen zakona
o upravi.

3. Zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88 - prečišeno
besedilo),
4. Zakon o varnosti na javnih smučiščih (Uradni list SRS, št.
16/77 in 42/82), .
5. Zakon o varnosti na žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS
št. 17/81),

8. člen
Ta zakon začne veljati 1. junija 1995.

OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona se pri tem omejuje samo na upravne naloge
in ne prenaša na državo tudi normativnih pristojnosti občin,
določenih z navedenimi zakoni. Normativnih pristojnosti
občin, določenih s temi zakoni, namreč v večini primerov ni
mogoče ločiti na državne in lokalne zadeve. Zato bo razmejitev normativnih pristojnosti med državo in občino mogoče
določiti šele z novimi zakoni, ki bodo uredili posamezna
področja. V skladu z ustavo in zakonom o lokalni samoupravi
bodo občine svoje normativne pristojnosti, določene z navedenimi zakoni, lahko izvrševale le glede lokalnih zadev in
s svojimi predpisi ne bodo mogle posegati v urejanje zadev, ki
so v državni pristojnosti.

V skladu z odločbo ustavnega sodišča o razveljavitvi prvega
odstavka 101. člena zakona o upravi in tretjega odstavka 99.
a člena zakona o lokalni samoupravi, ki začne učinkovati 1/
6-1995, je potrebno, da državni zbor v tem času z zakonom
nadomesti razveljavljeno določbo tako, da določi posamične
pristojnosti in naloge, ki jih od občin prevzame država.
Predlog zakona določa, katere pristojnosti, ki so jih imeli po
zakonih, sprejetih pred uveljavitvijo ustave, organi občin,
prevzema država. Zakon tako loči državne pristojnosti od
lokalnih zadev, ki v skladu s 140. členom Ustave Republike
Slovenije sodijo v pristojnosti občine in jih občina ureja samostojno ter zadevajo samo prebivalce občine. Predloženi zakon
ne posega v pristojnosti lokalnih skupnosti. Določa samo
pristojnosti prejšnjih občin, ki se nanašajo na zadeve iz
državne pristojnosti in jih od 1. 1. 1995 opravljajo državni
organi.
poročevalec, št. 18

Predlog zakona prenaša na državo le tiste upravne naloge, ki
so s predpisi, izdanimi pred uveljavitvijo Ustave Republike
Slovenije, določene kot pristojnosti občinskih organov. Med
te naloge ne sodijo ustanoviteljske pravice občin do javnih
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zavodov in javnih podjetij, upravljalska upravičenja, dajanje
predlogov in mnenj v upravnih in drugih postopkih ter druga
materialna dejanja, ki nimajo značaja upravnega odločanja.
Te naloge še naprej ostajajo v izvirni pristojnosti občin.

101. člena zakona o upravi se namreč navezuje na prvi odstavek tega člena, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo, zato je
potrebno s tem zakonom nadomestiti celoten 101. člen
zakona o upravi, torej tudi tisti del drugega odstavka tega
člena, ki določa upravne naloge prejšnjih občin, ki jih neposredno opravljajo ministrstva in upravni organi v njihovi
sestavi. V skladu s tem je v 7. členu predloga zakona določeno, da z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
v celoti 101. člen zakona o upravi.

Pri določanju posamičnih pristojnosti države predlog zakona
upošteva, da so zakoni, sprejeti po uveljavitvi Ustave Republike Slovenije z njo usklajeni ter že upoštevajo nove odnose,
ki so nastali z uvedbo lokalne samouprave. Ti zakoni že
razmejujejo pristojnosti države in lokalnih skupnosti na posameznih področjih.

Določbo 5. člena predloga zakona je potrebna zaradi zagotovitve pravne varnosti državljanov in pravnih oseb. Z njo se
izključujejo dvomi o tem, ali so posamične upravne akte, ki so
jih do 31. 5. 1995 izdale upravne enote, ministrstva in upravni
organi v njihovi sestavi po 101. členu zakona o upravi, izdali
pristojni organi.

Predlog zakona v skladu z ustavo in odločbo ustavnega
sodišča razmejuje pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo, tako da navaja tiste zakone, sprejete pred uveljavitvijo
ustave, v katerih so določene upravne naloge in pristojnosti
prejšnjih občin, ki sodijo v državno pristojnost. Pri tem posebej navaja določbe teh zakonov, v katerih so opredeljene
upravne naloge, ki ostajajo v pristojnosti občin (3. člen predloga zakona).

Ne glede na to, da so bili v pripravi tega zakona natančno
proučeni vsi zakoni, izdani pred uveljavitvijo ustave, ki določajo pristojnosti prejšnjih občin, ki sodijo v državno pristojnost, obstaja možnost, da s tem zakonom niso določene vse
tiste pristojnosti prejšnjih občin, ki jih prevzamejo državni
organi. Zato je v 6. členu predloga zakona dano pooblastilo
vladi, da lahko z uredbo določi pristojnosti državnih organov
tudi za upravljanje posameznih upravnih zadev, ki niso zajete
v 2. in 3. členu predloga zakona, če ugotovi, da ne gre za
lokalne zadeve.

Občinam ostajajo tudi vse tiste upravne naloge in pristojnosti,
določene v zakonih, ki niso navedeni v predlogu tega zakona.
Predlog zakona v 4. členu določa tudi upravne naloge, ki so
bile s predpisi, sprejetimi pred uveljavitvijo ustave, v pristojnosti občin in so jih po drugem odstavku 101. člena zakona
o upravi prevzela neposredno ministrstva. Drugi odstavek
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19.

LOKALNI

SAMOUPRAVI
- EPA 1088
Poslanka Breda Pečan
».i
ji 208. člena
»i
„Poslovnika
i .i Državnega zbora
u
...
Na podlagi
predlagam, da Državni zbor na podlag. 211 člena Poslovnika
Državnega zbora sprejme predlog za obvezno razlago 19.

H
člena
zakona o lokalni
samoupravi
(Uradni list RS, štev.
72/93) 2 vidjk
ali jma krajev na S|iupnost kot ožjj de,
£hko status p'ravne
občine če tako do|očj statut obči

osebe

Predlagam, da se obvezna razlaga glasi:

svet v skladu s 47. členom zakona o lokalni samoupravi
svetovalni referendum za vso občino ali njen del, da ugotovi
voljo prebivalcev glede vprašanja razdelitve občine na ožje
dele, ta referendum ne zavezuje občinskih organov.«

»19. člen zakona o lokalni samoupravi določa, da statut
občine podrobneje določa naloge, ki jih oi|l deli občine
opravljajo samostojno, način njihovega financiranja, načela
za organiziranost in delovanje njihovih organov ter njihov
pravni status. Kot ožje dele občine isti zakon v predhodnem,
to je 18. členu, navaja krajevne, vaške In četrtne skupnosti,
na katere je lahko razdeljeno območje občine v skladu s statutom. Pravni status smiselno zajema tudi opredelitev o tem, ali
je tak, s statutom določen ožji del občine (krajevna skupnost),
pravna oseba. Krajevna skupnost je s tem, ko je opredeljena
v statutu občine kot pravna oseba, hkrati opredeljena tudi kot
oseba javnega prava v splošnem smislu z razliko od oseb
zasebnega prava in jo kot tako v tem smislu ni potrebno še
dodatno kvalificirati.

Utemeljitev
V procesu uresničevanja reforme lokalne samouprave in izvajanja zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93;
odločba Ustavnega sodišča RS št. U-l-13/94-65, Uradni list
RS, št. 6/94; odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-l-144/
94-18, Uradni list RS, št. 45/94), zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
57/1994), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 15/1995) se v novoustanovljenih občinah pogosto pojavlja vprašanje tolmačenja
19. člena zakona o lokalni samoupravi. To vprašanje se je še
posebej izpostavilo ob pripravi in sprejemanju statutov občin
oziroma usklajevanju njihovih splošnih aktov, sprejetih do
uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 15/95), ki je začel
veljati 11/3-1995, z določbami tega zakona.

Po dosedanji ureditvi so bile krajevne skupnosti pravne osebe
z lastnim finančnim računom. Na podlagi 22. člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, štev. 14/1995) so (bili) občinski sveti dolžni do
30. aprila 1995 sprejeti statute občin, v katerih na podlagi 18.
člena zakona o lokalni samoupravi lahko določijo, da se
občina razdeli na krajevne, vaške in četrtne skupnosti, če je to
utemeljeno z v zakonu določenimi razlogi oziroma, če je (bilo)
to v interesu prebivalcev dela občine (npr. obstoječe krajevne
skupnosti). V primeru, da statut občine ni predvidel delitev
občine na nove krajevne skupnosti in njihovo konstituiranje,
(lahko v mejah obstoječih krajevnih skupnosti), velja določba
4. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (Uradni list RS, štev. 60/94), po kateri obstoječe
krajevne skupnosti in njihovi organi prenehajo s svojim delovanjem. V primeru, če ni bil upoštevan interes prebivalcev
dela občine in na območju tega dela s statutom predvideno
konstituiranje krajevne skupnosti, lahko občani oziroma
volilci (najmanj pet odstotkov vseh volilcev v občini) zahtevajo
razveljavitev statuta občine v skladu z 48. členom zakona
o lokalni samoupravi. Najmanj deset odstotkov volilcev
v občini pa lahko zahteva, da v skladu s 46. členom zakona
o lokalni samoupravi občinski svet razpiše referendum o svojem aktu (npr. o statutu občine oziroma o odločitvi o (ne)razdelitvi občine na ožje dele). V primeru, da razpiše občinski

S statutom naj bi občina lahko določi(la) pravni status ožjih
delov občine (ki jih 18. člen zakona določa kot krajevne, vaške
ali četrtne skupnosti) oziroma uredila njihov status kot status
pravnih oseb, na katere lahko občinski oziroma mestni svet
s svojim statutom v skladu z določbo 19. člena zakona prenese naloge, ki jih le-ti opravljajo samostojno in opredeli
način njihovega financiranja ter načela za organiziranost in
delovanje njihovih organov.
Dvomi, ki se pojavljajo v številnih občinah glede vprašanja, ali
občina lahko s statutom opredeli pravno subjektiviteto krajevni skupnosti, so pogosto tudi posledica različnih mnenj
pravnih strokovnjakov glede tolmačenja 19. člena zakona
o loklani samoupravi, saj nekateri utemeljujejo, da to lahko
stori samo zakon. Zato menim, da naj bi Državni zbor
z obvezno razlago 19. člena zakona o lokalni samoupravi dal
jasen odgovor na vprašanje, ali lahko občinski svet s statutom
določi, da ima krajevna skupnost status pravne osebe oziroma, da je oseba javneqa prava.
Breda PEČAN I. r.
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PODJETJA
LJUBLJANA

- EPA 1108 - HITRI POSTOPEK
uveljavljen pred dospetjem prvega obroka odloženih
obveznosti (25/7-1995), zato Vlada Republike Slovenije
predlaga, da se zakon sprejme po hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na 141. seji dne 4. maja 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PORAVNAVANJU DAVKOV IN PRISPEVKOV JAVNEGA PODJETJA SLOVENSKE ŽELEZNICE
LJUBLJANA,

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

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu
finance,
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu
finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
nance,
- Boris KOVAČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
nance.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja
Slovenske železnice, Ljubljana predlaga za dve leti začetek odplačevanja obveznosti iz naslova odloženih davkov
in prispevkov javnega podjetja Slovenskih železnic, Ljubljana. Za nemoteno in uspešno izvajanje že začetega programa sanacije javnega podjetja mora biti zakon sprejet in

za
za
fifi-

- Sanacijski načrt za javno podjetje Slovenske železnice,
- Operacionalizacijo sanacijskega načrta slovenskih železnic.

UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

Med predlaganimi ukrepi za zagotovitev finančnega ravnotežja in pogojev za normalno poslovanje je bilo tudi preloženo, da država prevzame obveznosti Slovenskih železnic na
osnovi Zakona o poravnavanju davkov in prispevkov javnega
podjetja Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 12/93).

Državni zbor Republike Slovenije je na seji, dne 25. februarja
1993 sprejel Zakon o poravnavanju davkov in prispevkov
javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana (Uradni list
RS, št. 12/93). Zakon je stopil v veljavo naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije, oziroma 6. marca 1993.
Po tem zakonu javno podjetje Slovenske železnice Ljubljana,
p.o., poravnava dospele in neporavnane obveznosti iz naslova
davkov in prispevkov za obdobje od leta 1991 do 30. 6. 1993
v 48 enakih mesečnih obrokih, začenši s 25. 7.1995. Obveznosti se preračunajo na dan zapadlosti v obračunsko enoto ECU
po srednjem tečaju Banke Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije je pri obravnavi izhodišč za
pripravo sanacijskega načrta slovenskih železnic, sanacijskega načrta za javno podjetje Slovenske železnice in operacionalizacijo sanacijskega načrta Slovenskih železnic na 22.
seji, dne 29. 6. 1994 sprejel sklep, v katerem podpira usmeritve in že izvedene ukrepe iz sanacijskega načrta za javno
podjetje Slovenske železnice. Poudaril je, da je uresničitev
teh ukrepov prvi predpogoj za normalno in poslovno uspešno
delovanje sistema slovenskih železnic. Vladi Republike Slovenije je naložil, da uskladi finančne obveznosti, ki izvirajo iz
sanacijskega načrta za javno podjetje Slovenske železnice,
s proračunskimi možnostmi, ki so opredeljene za leto 1994.
Usklajen načrt naj bo podlaga za opredelitev finančnih sredstev v prihodnjih državnih proračunih.

Znesek odloženih obveznosti znaša po ugotovitvah Agencije
RS za plačilni promet, nadziranje In informiranje 51.439.106
ECU oziroma 7.979.887.399 SIT po srednjem tečaju tečajne
liste Banke Slovenije na dan 31. 12. 1994 (1 ECU = 155,1327
SIT).
Vlada Republike Slovenije je na 34. seji, dne 1. julija 1993
obravnavala in sprejela:

V sanacijskem načrtu je ugotovljena podkapitaliziranost Slovenskih železnic ob koncu leta 1992 v višini 8,5 mlrd SIT, kar
znaša 12,4 mlrd SIT po cenah na koncu leta 1994. Za vzposta-

- Izhodišča za pripravo sanacijskega načrta slovenskih železnic,
13
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vitev finančnega ravnotežja in zagotovitev pogojev za normalno poslovanje Slovenskih železnic, kot je zapisano v sanacijskem načrtu in operacionalizaciji sanacijskega načrta, je
potrebno zagotoviti dodatna, nepovratna sredstva v tej višini.

vanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana.

Na tej predpostavki so izdelane finančno-ekonomske ocene
in projekcija izvajanja programa sanacije Slovenskih železnic
v obdobju 1993-1996.

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana.se v letu 1995 in 1996 Slovenskim železnicam
zagotovi nadaljnje nemoteno in uspešno izvajanje sanacije ter
načrtovan tehnološki razvoj in posodobitev tehnološkega
procesa, kot predpogoj za vključitev v evropske transportne
tokove.

II. CIUI IN NAČELA ZAKONA

V letu 1995 zapadejo v odplačilo obveznosti, ki se nanašajo na
odplačilo kreditov v znesku 5.489,3 mio SIT in odložene
obveznosti iz naslova davkov in prispevkov v znesku 997,5
mio SIT. V proračunu za leto 1995 bodo zagotovljena sredstva
za zapadle obveznosti iz naslova kreditov. S preložitvijo
odplačila obveznosti, ki zapadejo v letu 1995 v višini 997,5 mio
SIT in 1.995 mio SIT v letu 1996 naj bi bilo slovenskim
železnicam zagotovljeno enako stanje financiranja sredstev iz
naslova dolgoročnih virov kot je to bilo doseženo konec leta
1994. Ob načrtovani amortizaciji v letu 1995 v višini 1.001 mio
SIT, bo omogočena slovenskim železnicam izvršitev nekaterih
nujno potrebnih investicijskih naložb, ki so predvidene v letu
1995 in 1996 ter zagotovitev potrebnih sredstev za odplačilo
neporavnanih obveznosti tujim železniškim upravam iz
obdobja oktober 1991 - december 1992.

S tem se bo omogočilo doseganje načrtovanih ciljev sanacije
javnega podjetja Slovenske železnice tudi v letu 1995 in 1996,
ki se izvaja po programu v obdobju 1993-1996.
III. FINANČNE POSLEDICE
S sprejetjem tega zakona se bo priliv iz naslova odloženih
davkov in prispevkov, ki je bil predviden v letih 1995 in 1996,
preložil na leto 1997 in nadaljnja leta.
BESEDILO ČLENOV
1. člen

Reorganizacija slovenskih železnic v javno podjetje v obliki
delniške družbe je bila izvršena na podlagi Zakona o načinu
opravljanja financiranja prometa na obstoječi železniški mreži
ter reorganizacij in lastninskem preoblikovanju javnega
podjetja Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 71/93). Ob tej
priliki je bila na podlagi sklepa Vlade z dne 4. 8. 1994 nepokrita izguba iz preteklih let v višini 12.054,6 mio SIT odpisana
v breme poslovnega sklada.

V 3. členu zakona o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana (Uradni list RS,
št. 12/93) se v prvem odstavku letnica »1995« nadomesti
z letnico »1997«.

Zaradi navedenega je potrebno spremeniti zakon o poravna-

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

2. člen

OBRAZLOŽITEV
V letu 1993 je bilo na podlagi zakona o poravnavanju davkov
in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana
(Uradni list RS, št. 12/93) odloženo plačilo dospelih in neporavnavnih obveznosti javnega podjetja do proračuna Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in do Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. Odložene so bile obveznosti v znesku 51.439.106
ECU. Odložene obveznosti naj bi se plačale v 48 mesečnih

obrokih, začenši s 25. 7. 1995.
Glede na finančno stanje Slovenskih železnic se predlaga
podaljšanje moratorija na začetek odplačevanja s 25. 7. 1995
na 25. 7. 1997. S tem se preloži za dve leti začetek odplačevanja obveznosti iz naslova odloženih davkov in prispevkov
javnega podjetja Slovenskih železnic Ljubljana iz let 1991,
1992 in 1993.

ČLEN ZAKONA, KI SE SPREMINJA
3. člen
Obveznosti se poravnavajo v 48. enakih mesečnih obrokih.
Prvi obrok zapade v plačilo 25. 7. 1995.
Obveznosti dospevajo v plačilo 25. dan v mesecu, poravnajo
pa se v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije ob zapadlosti.

poročevalec, št. 18
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Predlog zakona o

SKLADU

ZA

POPLAČILO

VOJNE

ODŠKODNINE
EPA 1101 - PRVA OBRAVNAVA

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 140. seji dne 26. aprila
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SKLADU ZA POPLAČILO
VOJNE ODŠKODNINE,

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,

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

- mag. Tone ROP, državni sekretar v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Sprejem zakona o Skladu za poplačilo vojne odškodnine
narekuje 33. člen zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93), ki določa, da se
v okviru sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, v skladu
s posebnim zakonom ustanovi tudi Sklad za poplačilo vojne
odškodnine. Namen uporabe sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine, ki v skladu z določbami zakona o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij pripadajo Skladu za poplačilo
vojne odškodnine, je določen že v prvem odstavku 33. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. V skladu
z navedeno zakonsko določbo se sredstva iz navedenega
naslova namenijo plačilu vojne odškodnine zlasti internirancem in preganjancem ter civilnim invalidom vojne, kakor tudi
političnim preganjancem. Predloženi zakon se po svoji vsebini navezuje na zakon, ki ureja žrtve vojnega nasilja ter
zakon, ki ureja popravo krivic, ki sta že v zakonodajnem
postopku. Navedena predloga zakonov urejata predvsem status žrtev vojnega nasilja oziroma status političnega preganjanca, pravice navedenih upravičencev iz naslova zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja kakor
tudi postopek za pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja oziroma političnega preganjanca. Ker navedena predloga zakonov ne urejata pravice do odškodnine oziroma postopka za
uveljavitev navedene pravice, se le-ta urejuje s predloženim
zakonom o Skladu za poplačilo vojne odškodnine.

tev, poslovanje in obveznosti Sklada za poplačilo vojne
odškodnine, ter vrsti in višino odškodnine ter postopek za
uveljavitev pravice do odškodnine po tem zakonu.
Sklad za poplačilo vojne odškodnine se ustanovi z zakonom
in posluje v imenu in za račun Republike Slovenije. Sklad ni
pravna oseba, temveč se sredstva, ki predstavljajo prihodke
sklada zbirajo na posebnem računu pri ministrstvu, pristojnem za finance, ločeno od ostalih proračunskih sredstev. Ker
gre za neprofitni sklad bo administrativne in tehnične posle
pri izvrševanju odločb opravljalo ministrstvo, pristojno za
finance.
Glede na dejstvo, da predloga zakona o žrtvah vojnega nasilja
in zakona o popravi krivic, ki sta v drugi oziroma prvi obravnavi v Državnem zboru, ne urejata izplačila odškodnin, se
s predloženim zakonom ureja tudi navedeno področje.
Pri določitvi upravičencev do odškodnine po tem zakonu je
predlagatelj izhajal iz besedila prvega odstavka 33. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki opredeljuje
namene uporabe sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ter
določb predlogov zakona o žrtvah vojnega nasilja in zakona
o popravi krivic. Glede na navedene zakonske rešitve so kot
upravičenci do odškodnine po predloženem zakonu določene
osebe, ki imajo status izgnancev, taboriščnikov, internirancev, zapornikov in delovnih deportirancev po zakonu, ki ureja
žrtve vojnega nasilja ter civilnih invalidov vojne po posebnem
zakonu, ki so postali invalidni v izgnanstvu, taborišču, internaciji, zaporu in delovnem zaporu v času od 6. 4. 1941 do 15.
5. 1945, kakor tudi politični preganjanci po zakonu, ki ureja
popravo krivic.

2. NAČELA IN CIUI
Predloženi zakon ureja dve vrsti vprašanj, in sicer: ustanovi15
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Ne glede na dejstvo, da to ni izrecno opredeljeno v 33. členu
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij je pravica do
odškodnine po predloženem zakonu dana tudi osebam s statusom prisilnega mobiliziranca vendar le kot pogojna možnost. Tako ureditev narekuje dejstvo, da imajo državljani
Republike Slovenije, ki so bili med drugo svetovno vojno
prisilno mobilizirani v enote redne nemške vojske, oziroma
njihovi sorodniki ob izpolnjenih pogojih (invalidnost ali smrt
v času služenja v nemški armadi) po nemškem zveznem
zakonu o socialnem varstvu pravico do pokojnine oziroma
oskrbnine, ki se plačuje preko Oskrbovalnega urada v Fuldi.
Ureditev pravice do odškodnine prisilnim mobilizirancem
v nemško vojsko kot pogojne pravice narekuje tudi dejstvo,
da v skladu z določbo navedenega nemškega zveznega
zakona obveznost Nemčije do plačila pokojnin oziroma
oskrbnin tujim državljanom preneha, če imajo navedene
osebe iz istega naslova pravico do zahtevka do lastne države.
Glede na navedeno zakonsko ureditev, bi v primeru, če bi
s predloženim zakonom bila prisilnim mobilizirancem priznana avtomatska pravica do odškodnine iz navedenega
naslova, obveznost Nemčije do poravnave le-te prenehala
oziroma bi prešla na slovensko državo. Predlagatelj je pri
določitvi pravice do odškodnine prisilnim mobilizirancem kot
pogojne pravice izhajal iz dejstva, da je obveznost plačila
odškodnine primarna obveznost tiste države, v katere redne
vojaške enote so navedene osebe bile prisilno mobilizirane,
če pa država-obveznica zavrne izplačilo take odškodnine,
imajo upravičenci pravico do zahtevka za plačilo odškodnine
po predloženem zakonu.

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Predloženi zakon bo obremenil proračun Republike Slovenije
za del manjkajočih sredstev po vplačilu celotnega dela kupnine iz naslova lastninskega preoblikovanja podjetij, ki pripada Skladu za poplačilo vojne škode. Natančnega zneska
obremenitve v tem času ni moč opredeliti, saj natančni
podatki o številu upravičencev in višini kupnine niso znani, po
oceni predlagatelja pa navedeni znesek ob upoštevanju predhodno navedenega števila potencialnih upravičencev, povprečnega trajanja zapora in predlagane višine odškodnine
lahko znaša 320.000.000 OEM.
Obremenitve proračuna iz navedenega naslova bi nastale po
letu 2001.
Zaradi povečanega obsega dela upravnih organov v postopkih odmere odškodnin po tem zakonu se bodo tudi povečala
obremenitve proračuna namenjene pokrivanju stroškov
dodatnega dela oziroma dodatnega zaposlovanja na navedenih področjih.
BESEDILO ČLENOV
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se ureja ustanovitev, poslovanje in obveznosti
Sklada za poplačilo vojne odškodnine (v nadaljnjem besedilu:
Sklad) ter vrsta in višina odškodnin, ki jih bo izplačeval Sklad
po tem zakonu.
2. člen

Odškodnini po predloženem zakonu se izplačujeta v obliki
odškodnine za izgubo življenja in odškodnine za pretrpljeno
negmotno škodo. Ker gre v primeru smrti najožjega sorodnika
oziroma duševnih bolečin zaradi zmanjšanja kvalitete življenja, okrnitve prostosti oziroma strahu za življenje za osebno
škodo, je predlagatelj pri opredelitvi upravičenca do le-te
izhajal iz načela, da je zahtevek za izplačilo odškodnine iz
navedenega naslova strogo oseben zahtevek, ki se ne deduje.
Izjema je možna samo v primeru že izdane pravnomočne
odločbe, ker je v navedenem primeru odškodnina priznana in
je postala del zapuščinske mase.

S tem zakonom se za izplačilo odškodnin upravičencem po
tem zakonu ustanovi Sklad za poplačilo vojne odškodnine.
Sklad posluje v imenu in za račun Republike Slovenije.
Sklad ni pravna oseba.
II. SREDSTVA SKLADA

Pri opredelitvi višine odškodnin je predlagatelj izhajal iz uradnih podatkov o možnih upravičencih do odškodnine, ocene
prihodkov Sklada iz naslova kupnine na podlagi zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, možnih bodočih obremenitvah proračuna iz navedenega naslova ter postavljenih
zahtevkov s strani predstavnikov upravičencev do odškodnin
po tem zakonu. Ob upoštevanju določb predloga zakona
o uporabi sredstev iz naslova kupnine na podlagi zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki je v drugi obravnavi,
bo po oceni predlagatelja iz naslova kupnine (6%) Sklad za
poplačilo vojne škode do leta 2000 pridobil sredstva v višini
od 3,285 mio SIT do 4,557 mio SIT. Po podatkih, s katerimi
razpolaga predlagatelj, znaša število izgnancev in taboriščnikov 26.194, število prisilno mobiliziranih 16.000, število političnih preganjancev 10800, kar pomeni, da je potencialnih
upravičencev do odškodnine torej 52.994 oseb. Povprečno
trajanje zapora, ujetništva, internacije oziroma izgnanstva
znaša 17,5 mesecev.

3. člen
Prihodki Sklada so:
- sredstva, pridobljena na podlagi zakona, ki ureja uporabo
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij,
- sredstva, pridobljena iz naslova vojne odškodnine na podlagi meddržavnih sporazumov,
- prihodki iz poslovanja Sklada,
- sredstva iz državnega proračuna ter
- sredstva iz drugih virov.
4. člen
Sredstva iz 3. člena tega zakona se zbirajo na posebnem
računu pri ministrstvu, pristojnem za finance, ločeno od ostalih proračunskih sredstev.
S prostimi denarnimi sredstvi na računu iz prejinjega
odstavka upravlja ministrstvo, pristojno za finance.
Prosta denarna sredstva mora imeti ministrstvo, pristojno za
finance, do njihove namenske porabe, naložena v državne
vrednostne papirje.
Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vplačujejo na poseben račun iz prvega odstavka tega člena.

Izhajajoč iz navedenih podatkov se predlaga odmera odškodnine za izgubo življenja v pavšalnem znesku 200.000,00 SIT,
pri odmeri odškodnine za negmotno škodo pa se predlaga
izdelava posebne metodologije za izračun višine odškodnine
s tem, da je predlagatelj v zakonu opredelil kriterije, za
odmero odškodnine ter najvišjo in najnižjo odškodnino za
vsak dopolnjen mesec trajanja odvzema prostosti.
Ker bo eden od temeljnih virov sredstev za izplačilo odškodnin kupnina iz naslova lastninskega preoblikovanja podjetij,
le-ta pa se bo natekala v prvem in nadaljnjih štirih letih po
izvedbi lastninskega preoblikovanja podjetij, se bodo tudi
odškodnine izplačevale na enak način, v petih letnih obrokih.

III. ODŠKODNINA
1. Upravičenci do odškodnine

Z zakonom je tudi opredeljen postopek za uveljavitev pravic
po predloženem zakonu v skladu s sistemskimi rešitvami na
navedenem področju.
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5. člen
Upravičenci do odškodnine iz sredstev Sklada so fizične
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11. člen

osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona državljani Republike Slovenije in imajo status:

Odškodnina za pretrpljeno negmotno škodo se odmeri
v enkratnem znesku na podlagi metodologije iz 12. člena tega
zakona.

- izgnancev, taboriščnikov, internirancev, zapornikov, ali
delovnih deportirancev po zakonu, ki ureja žrtve vojnega
nasilja ter civilnih invalidov vojne po posebnem zakonu, ki so
postali invalidni v izgnanstvu, taborišču, internaciji, zaporu ali
delovnem zaporu v času od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945;

Višina odškodnine ne sme biti nižja od 10.000,00 in ne višja od
30.000,00 tolarjev za vsak dopolnjen mesec trajanja prisilnega
ukrepa.

- političnih preganjancev po zakonu, ki ureja popravo krivic.

12. člen

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so upravičenci do
odškodnine iz sredstev Sklada tudi osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona državljani Republike Slovenije in imajo
status prisilnega mobiliziranca po zakonu, ki ureja žrtve vojnega nasilja, pod pogojem, da jim je bila zahteva za izplačilo
odškodnine iz naslova mobiliziranosti zavrnjena s strani pristojnih organov države, v katere redne vojaške enote so bili
mobilizirani.

Vlada Republike Slovenije, na predlog ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve v roku šest mesecev
po uveljavitvi tega zakona predpiše metodologijo za izračun
višine odškodnine po tem zakonu ob upoštevanju naslednjih
kriterijev:
- vrste oziroma stopnje pretrpljene škode in

Upravičenci do odškodnine za izgubo življenja so pokojnikovi
otroci in zakonec, v primeru smrti mladoletne osebe pa njegovi starši.
6. člen

- dolžine trajanja prisilnega izgona, internacije, ujetništva,
zapora oziroma drugega odvzema prostosti.

Odškodnina po tem zakonu se izplača pod pogojem, da
upravičenci iz 5. člena tega zakona niso uveljavili pravice do
odškodnine po drugem zakonu.

13. člen

6. Postopek za uveljavitev pravice do odškodnine

Postopek za uveljavitev pravice do odškodnine po tem
zakonu se začne na zahtevo upravičenca.

7. člen

Zahteva za izplačilo odškodnine mora biti vložena najkasneje
v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona.

Pravice do odškodnine po tem zakonu ni mogoče prenesti na
drugega.
Pravica do odškodnine po tem zakonu ni predmet dedovanja.
Terjatev za plačilo odškodnine po tem zakonu preide na
dediče samo, če je bila priznana s pravnomočno odločbo.

14. člen
Zahteva iz 13. člena tega zakona vsebuje podatke o upravičencu, o pravnem temelju pravice do odškodnine ter vrsti
odškodnine, ki se zahteva.

2. Obliki odškodnine

Odškodnina po tem zakonu je:

Zahtevi mora upravičenec, poleg pravnomočne odločbe
o priznanju statusa upravičenca iz 5. člena tega zakona,
priložiti ustrezno dokumentacijo.

1. Odškodnina za izgubo življenja
2. Odškodnina za pretrpljeno negmotno škodo.

Podrobnejša navodila glede dokumentacije, ki jo mora upravičenec priložiti zahtevi, predpiše Vlada Republike Slovenije
v roku 90 dni po uveljavitvi tega zakona.

3. Odškodnina za izgubo življenja

15. člen
•
V postopku odmere odškodnine po tem zakonu odločajo
organi, ki odločajo na prvi stopnji v postopku uveljavljanja
statusa in pravic žrtev vojnega nasilja, po posebnem zakonu,
ki ureja žrtve vojnega nasilja, oziroma organi, ki odločajo na
prvi stopnji v postopku uveljavljanja pravic do povrnitve
škode, po posebnem zakonu, ki ureja popravo krivic.

8. člen

9. člen
Odškodnina za izgubo življenja se izplača upravičencem, če
je smrt nastopila v izgnanstvu, internaciji, koncentracijskem
ali delovnem taborišču oziroma zaporu in kot posledica nasilnih dejanj okupatorja.
Če ni v drugem zakonu drugače določeno, se odškodnina za
izgubo življenja izplača tudi v primeru smrti osebe iz druge
alinee prvega odstavka 5. člena tega zakona, če je smrtna
obsodba bila izvršena na osnovi protizakonite ali nične sodbe
ali če je pokojnikovo smrt povzročilo namerno delovanje
državnih oblasti v času izvršitve sodbe ali kazenskega
postopka ali v drugih s posebnimi zakoni določenih primerih.

Zoper odločbo pristojnega organa iz prejšnjega odstavka ni
dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor.
V postopku odmere odškodnin po tem zakonu se smiselno
uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku.
Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve,
zagotavlja nadzorstvo in strokovno pomoč pri delu organov iz
prvega odstavka tega člena v postopku odmere odškodnin
upravičencem iz prve alinee prvega odstavka 5. člena tega
zakona, ministrstvo, pristojno za pravosodje, pa zagotavlja
nadzorstvo in strokovno pomoč pri delu organov iz prvega
odstavka tega člena v postopku odmere odškodnin upravičencem iz druge alinee prvega odstavka 5. člena tega zakona.

Odškodnina za izgubo življenja se določi v enkratnem znesku
in znaša 200.000,00 SIT.
Odškodnina za izgubo življenja se na upravičence iz tretjega
odstavka 5. člena tega zakona razdeli po enakih delih.
4. Odškodnina za pretrpljeno negmotno škodo
10. člen

16. člen

*
Odškodnina za pretrpljeno negmotno škodo se izplača upravičencu za pretrpljene telesne in duševne bolečine zaradi
zmanjšanja kvalitete življenja, okrnitve svobode in za strah za
življenje.

Z odločbo iz 15. člena tega zakona odloči pristojni organ
o upravičencu, ki ima pravico do odškodnine, ter o vrsti in
višini odškodnine.
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V odločbi pristojni organ izda tudi nalog Skladu za izvršitev
odločbe. En izvod odločbe pristojni organ po uradni dolžnosti
pošlje Skladu.
Odločbe izdane po tem zakonu izvrši Sklad. Administrativne
in tehnične posle pri izvrševanju odločb opravlja ministrstvo,
pristojno za finance.

Z izplačilom odškodnine po tem zakonu za izgubo življenja
oziroma za pretrpljeno negmotno škodo se šteje, da je vsa
škoda, ki izvira iz dogodkov vojne, poravnana.

Sklad prične z izvrševanjem odločb iz prejšnjega odstavka
v roku 15 mesecev po uveljavitvi tega zakona.
17. člen

Sklad preneha z delovanjem po izpolnitvi obveznosti, zaradi
katerih je bil ustanovljen.
19. člen

Odškodnine po tem zakonu se izplačujejo v petih letnih
obrokih.

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

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen

OBRAZLOŽITEV
K 1. členu

K 9. členu

Navedeni člen določa področje, ki ga ureja zakon. V skladu
z navedeno določbo predloženi zakon ureja dve področji, in
sicer ustanovitev in poslovanje Sklada za poplačilo vojne
odškodnine ter vrsto in višino odškodnin, ki se izplačujejo iz
sredstev Sklada.

Z določbo 9. člena se opredeljuje osnova za pridobitev
odškodnine za izgubo življenja ter višina navedene odškodnine.
K 10. členu
Z določbo 10. člena se opredeljuje osnova za pridobitev
odškodnine za pretrpljeno negmotno škodo.

K 2. členu
Navedena člena opredeljujeta statusne značilnosti Sklada za
poplačilo vojne odškodnine. Sklad se ustanovi z zakonom in
ni pravna oseba. Sklad posluje v imenu In za račun Republike
Slovenije

K 11. in 12. členu
Odškodnina za pretrpljeno negmotno škodo se odmeri
v enkratnem znesku na podlagi posebne metodologije, ki jo
na predlog ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
predpiše Vlada Republike Slovenije. Kriterija za določitev
višine odškodnine sta vrsta in stopnja pretrpljene škode ter
dolžina trajanja prisilnega ukrepa. Z določbo drugega
odstavka 11. člena se določa zgornja in spodnja meja pri
izračunu višine odškodnine.

K 3. členu
Navedeni člen opredeljuje prihodke Sklada za poplačilo vojne
odškodnine.
K 4. členu
Ker sklad ni pravna oseba se z navedenim členom ureja način
zbiranja ter upravljanje s sredstvi Sklada. Sredstva sklada se
zbirajo na posebnem računu pri ministrstvu, pristojnem za
finance, ločeno od ostalih proračunskih sredstev. S prostimi
sredstvi, do njihove namenske uporabe upravlja ministrstvo,
pristojno za finance.

K 13. in 14. členu
Z navedenima členoma se določa postopek za uveljavitev
pravice do odškodnine po tem zakonu. Postopek se začne na
zahtevo upravičenca, ki jo le-ta mora vložiti najkasneje v roku
enega leta po uveljavitvi tega zakona. Zahtevi, v skladu
z določbo 14. člena predloga zakona, mora upravičenec
obvezno priložiti pravnomočno odločbo o priznanem statusu
upravičenca po zakonu, ki ureja žrtve vojnega nasilja oziroma
po zakonu, ki ureja popravo krivic. Poleg navedene odločbe
mora upravičenec priložiti zahtevi tudi drugo dokumentacijo
potrebno za odmero dohodnine.
Navodila glede dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti predpiše Vlada Republike Slovenije v roku 90 dni po uveljavitvi
tega zakona.

K 5. in 6. členu
Z določbo 5. člena so opredeljeni upravičenci do odškodnine
iz sredstev Sklada. Pogoj za pridobitev statusa upravičenca
do odškodnine iz sredstev Sklada je državljanstvo Republike
Slovenije na dan uveljavitve predloženega zakona ter status
izgnanca, taboriščnika, interniranca, zapornika ali delovnega
deportiranca po zakonu, ki ureja žrtve vojnega nasilja, ter
civilnega invalida vojne po posebnem zakonu, ki je postal
invaliden v taborišču, internaciji, zaporu ali delovnem zaporu
v času od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 vojne, oziroma status
političnega preganjanca po zakonu, ki ureja popravo krivic.
Status upravičenca se prizna tudi osebi, ki je državljan Republike Slovenije na dan uveljavitve predloženega zakona in ima
status prisilnega mobiliziranca po zakonu, ki ureja žrtve vojnega nasilja, pod pogojem, da ji je bil zahtevek za izplačilo
odškodnine zavrnjen s strani države, v katere redne vojaške
enote je bil mobiliziran.

K 15. in 16. členu
Z določbo 15. člena se odločajo pristojni organi za odločanje
v postopku odmere odškodnine. V primeru odškodnine upravičencem s statusom žrtve vojnega nasilja odločajo upravne
enote, pristojne za žrtve vojnega nasilja, v primeru odškodnine političnim preganjancem pa organ, pristojen za odločanje na prvi stopnji po zakonu o popravi krivic.
Zoper navedene odločbe ni dovoljena pritožba možen pa je
upravni spor. Odločbe izvrši Sklad.

K 7. členu

K 8. členu

Z zadnjim odstavkom 16. člena je določen rok za začetek
izplačevanja odškodnin.
K 17. členu
Navedeni člen opredeljuje način izplačila odškodnine.

Navedeni člen opredeljuje vrste odškodnin, ki se izplačujejo iz
sredstev Sklada. Odškodnina po predloženem zakonu se
izplača kot odškodnina za izgubo življenja ali kot odškodnina
za pretrpljeno negmotno škodo.

K 18. členu
Navedeni člen opredeljuje čas delovanja Sklada za poplačilo
vojne odškodnine.

Z določbo 7. člena se določa, da pravice do odškodnine po
tem zakonu, ki je osebna pravica, ni moč prenesti na drugega
oziroma, da navedena pravica ni predmet dedovanja.
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Predlog zakona o

URADNEM

LISTU

REPUBLIKE

SLDVENIJE
- EPA 869 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 141. seji dne 4. maja 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O URADNEM LISTU REPUBLIKE
SLOVENIJE,

- Lojze JANKO, minister,
- Pavle SVETE, namestnik vodje Službe Vlade Republike
Slovenije za zakonodajo,
- Jasna POGAĆAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 27. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 20/12-1994 in 187. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Na zahtevo državnega zbora, vlade ali predstojnika službe
izide uradni list tudi večkrat na teden.

1. člen

Dan izida uradnega lista je dan, označen na uradnem listu.

Uradni list Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uradni
list) je uradno glasilo, v katerem se objavljajo državni predpisi
in drugi akti, kadar je z zakonom ali drugim predpisom tako
določeno.

5. člen
Uradni list ima odgovornega urednika. Naloge odgovornega
urednika opravlja direktor javnega podjetja.

V uradnem listu se objavljajo tudi predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti.
2. člen

Odgovorni urednik odredi, v kateri številki in v kakšnem
vrstnem redu se bodo objavili predpisi in drugi akti, ki so
v skladu s tem zakonom pravilno predloženi v objavo.

Uradni list izdaja Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: služba).

Odgovorni urednik odgovarja za redno in pravočasno izhajanje uradnega lista.

Služba skrbi za pravilno in pravočasno objavo predpisov in
drugih aktov, ki so v skladu s tem zakonom predloženi v objavo.

6. člen
Predstojnik službe nadzoruje delo odgovornega urednika.

3. člen

Predstojnik službe lahko predlaga razrešitev odgovornega
urednika, če ta ne opravlja svojih nalog v skladu s tem zakonom.

Založnik uradnega lista je javno podjetje Uradni list Republike
Slovenije, ki se ustanovi v skladu s tem zakonom kot podjetje
z vložki zasebnega kapitala (v nadaljnjem besedilu: javno
podjetje).

7. člen
Pri vsakem državnem organu, ki ima določene uradne ure za
poslovanje s strankami, mora biti med uradnimi urami na
razpolago uradni list na brezplačen vpogled

Založnik opravlja tehnično pripravo za tisk, organizira tiskanje, odpremo in prodajo uradnega lista, ter opravlja druge
zadeve po tem zakonu.

II. VSEBINA OBJAVLJANJA

4. člen

8. člen

Uradni list izhaja praviloma enkrat na teden, na dan, ki ga
določi predstojnik službe.

V uradnem listu se objavljajo:
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- izdajanje in prodajo knjig, časopisov, revij in periodike,
posnetih nosilcev zvočnega zapisa ter drugo založništvo;

- ustava, zakoni in drugi akti državnega zbora:
- ratificirane mednarodne pogodbe in obvestila o začetku
njihove veljavnosti;

- pripravo tiskovnih sestavkov in druge s tiskarstvom povezane storitve;

- akti državnega sveta;

- predpisi in drugi akti vlade in ministrov;

- razmnoževanje in prodajo posnetih nosilcev zapisa: razmnoževanje in prodajo zvočnih zapisov, razmnoževanje in prodajo videozapisov in razmnoževanje in prodajo računalniških
zapisov;

- splošni akti, izdani za izvrševanje javnih pooblastil;

- organiziranje strokovnih posvetovanj;

- predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo
njihovi statuti;

- druge storitve v zvezi z izdajateljsko-založniško dejavnostjo.

- akti predsednika republike;

15. člen

- drugi akti, za katere tako določa zakon ali drug predpis.

Delavci javnega podjetja morajo v primeru stavke redno in
nemoteno opravljati naloge zalaganja uradnega lista. Neizpolnjevanje te dolžnosti je hujša kršitev delovne obveznosti, za
katero se izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.

V uradnem listu se enkrat letno objavi register izdanih predpisov.
9. člen
V uradnem listu se objavljajo javni razpisi, javni natečaji, vpisi
v sodni in druge registre, preklici in druge objave, ki se
morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem
listu.
V uradnem listu se lahko objavljajo tudi druge objave, ki se
morajo objaviti po zakonu ali drugem predpisu.

V. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE
16. člen
Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: časopisni zavod) se lastninsko preoblikuje v skladu
s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij, če ta zakon
ne določa drugače.

III. NAČIN OBJAVLJANJA
10. člen

17. člen

Predpisi in drugi akti, ki se po tem zakonu objavljajo v uradnem listu, se objavijo po odredbi organa, ki je takšen akt izdal.

Celotna sredstva časopisnega zavoda po stanju na dan
01.01.1993 oceni od Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) pooblaščeni ocenjevalec podjetij po opravljeni reviziji
računovodskih izkazov, ki jo opravi revizijska gospodarska
družba.

Predpisi in drugi akti iz prejšnjega odstavka se objavijo v prvi
naslednji številki uradnega lista, če so v objavo predloženi
pravočasno in pravilno.
Prioriteto objav in način ter pogoje objavljanja v uradnem
listu podrobneje določi Vlada Republike Slovenije.

Iz celotnih sredstev, ugotovljenih na način iz prejšnjega
odstavka, se izloči 40 odstotkov sredstev, ki preidejo v last
Republike Slovenije.

11. člen

Predmet lastninjenja je 60 odstotkov celotnih sredstev časopisnega zavoda, ugotovljenih na način iz prvega odstavka
tega člena.

Če predstojnik službe ugotovi, da predpis ali drugi akt ni
predložen v objavo na način iz prejšnjega člena, da je nepopoln ali kako drugače neprimeren za objavo, nemudoma
zadrži njegovo objavo do odprave nepravilnosti.

18. člen

Če predstojnik službe meni, da predpis ministra ni v skladu
z ustavo, zakonom, drugim predpisom državnega zbora ali
predpisom vlade, zadrži njegovo objavo in na to opozori
ministra. Če minister vztraja pri objavi, predstojnik službe
obvesti o tem predsednika vlade, ki odloči o objavi.

Lastninsko preoblikovanje časopisnega zavoda se izvede na
način notranjega odkupa delnic skupaj s prenosom navadnih
delnic na sklade po zakonu o lastninskem preoblikovanju
podjetij in z interno razdelitvijo delnic (25. člen zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij).

12. člen

Časopisni zavod pripravi otvoritveno bilanco na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca podjetij iz prvega odstavka
prejšnjega člena.

Na zahtevo organa iz prvega odstavka 10. člena tega zakona
ali predstojnika službe daje odgovorni urednik, na podlagi
izvirnega besedila sprejetega predpisa ali drugega akta,
popravke morebitnih napak v objavljenem besedilu.

19. člen
Program lastninskega preoblikovanja sprejme organ upravljanja časopisnega zavoda v roku 90 dni od uveljavitve tega
zakona in ga najkasneje v roku 15 dni od sprejema posreduje
agenciji v odobritev.

IV. JAVNO PODJETJE
13. člen
Javno podjetje se ustanovi kot družba z omejeno odgovornostjo po zakonu o gospodarskih družbah.

Agencija odloči o programu lastninskega preoblikovanja
časopisnega zavoda v roku 15 dni od prejema programa.
Šteje se, da je agencija program odobrila, če ga ne zavrne
v roku 15 dni od prejema.

14. člen
Dejavnost javnega podjetja obsega:

20. člen

- zalaganje uradnega lista: pripravo za tisk, organizacijo
tiskanja in odpreme ter prodajo uradnega lista;
poročevalec, št. 18

Časopisni zavod izvede lastninsko preoblikovanje v skladu
s sprejetim programom lastninskega preoblikovanja in vloži
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prijavo za vpis v sodni register najkasneje v roku 12 mesecev
od uveljavitve tega zakona.

22. člen
Ne glede na predpisan rok za vlaganje lastniških certifikatov
lahko upravičenci do notranjega odkupa delnic v postopku
lastninskega preoblikovanja časopisnega zavoda pravno
veljavno vlagajo neizkoriščene lastniške certifikate v roku, ki
bo določen z javnim pozivom za predložitev lastniških certifikatov.

Če časopisni zavod ne izvede lastninskega preoblikovanja
v roku iz prejšnjega odstavka, preidejo pristojnosti glede
izvedbe postopka na agencijo.
Pred vpisom v sodni register mora časopisni zavod pridobiti
soglasje agencije. Agencija izda pisno soglasje k preoblikovanju ali zavrne njegovo izdajo v roku 15 dni od prejema
popolne vloge.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen

21. člen

Do ustanovitve javnega podjetja zalaga uradni list Časopisni
zavod Uradni list Republike Slovenije.

Ustanovni akt javnega podjetja je sestavni del vpisa izvedenega lastninskega preoblikovanja časopisnega zavoda
v sodni register.

24. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o objavljanju zakonov, drugih predpisov in aktov ter o časopisni
organizaciji »Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije« (Uradni list SRS, št. 13/81 in 13/89).

Ustanovni akt javnega podjetja sprejmeta Vlada Republike
Slovenije in organ upravljanja časopisnega zavoda.
Ustanovni akt javnega podjetja mora vsebovati tudi opredelitev družbenikov do tujih vlaganj, posebne pogoje za izvajanje
dejavnosti, način zagotavljanja javnosti dela javnega podjetja
in način oblikovanja cene objavljanja v uradnem listu ter
prodajne cene uradnega lista.

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

pravne zadeve in vgradil v predloženi zakon rešitve, na katere
napotuje 4. člen zakona o gospodarskih javnih službah,
namreč da se na način in v oblikah izvajanja gospodarskih
javnih služb lahko opravljajo tudi druge storitve, če so takšne
dejavnosti pogoj za izvrševanje nalog iz državne pristojnost.
Funkcija zalaganja uradnega lista je vsekakor takšne narave,
da jo je potrebno zaradi javnega interesa opravljati na podoben način kot gospodarske javne službe. Temu ustrezno je
predlagatelj spremenil 3. in 13. člen predloga zakona.

Državni zbor Republike Slovenije je na 27. seji dne 20.12.1994
ob prvi obravnavi predloga zakona o Uradnem listu Republike
Slovenije sprejel stališča in sklepe, ki naj jih predlagatelj
upošteva pri pripravi zakonskega predloga za drugo obravnavo.
Za drugo obravnavo je predlagatelj oblikoval zakonski predlog v skladu s sprejetimi stališči in sklepi, pri tem pa je
upošteval tudi pripombe in opozorila Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, Odbora za notranjo politiko in pravosodje in Komisije za spremljanje In nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine. Poleg navedenega je predlagatelj opravil še pravnotehnično redakcijo besedila predloga
zakona.

Glede na 6. člen zakona o gospodarskih javnih službah je
predlagatelj izbral obliko zagotavljanja zalaganja uradnega
lista v ustanovitvi javnega podjetja, ker ocenjuje, da to narekuje monopolna dejavnost zalaganja uradnega lista, ki jo je
mogoče opravljati kot profitno. Ker pa predlagatelj ne želi
izgubiti strokovnosti in ekspeditivnosti obstoječe časopisne
organizacije, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, predlaga po 25. členu zakona o gospodarskih javnih službah
ustanovitev javnega podjetja z vložki zasebnega kapitala lastnikov, ki bodo znani po opravljenem postopku lastninskega
preoblikovanja obstoječe časopisne organizacije. Takšna
ustanovitev po mnenju predlagatelja ni v nasprotju z javnim
interesom, ki se bo v javnem podjetju glede zalaganja uradnega lista zagotavljal s kapitalskim deležem Republike Slovenije, s posebno odgovornostjo odgovornega urednika in
z določenimi medsebojnimi pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi izdajatelja, ki je državni organ, in založnika.
Državni organ bo preko vseh teh mehanizmov nadzoroval
dejavnost javnega podjetja v zvezi z zalaganjem uradnega
lista. V interesu države pa je tudi, da javno podjetje nadaljuje
z izdajateljsko založniško dejavnostjo drugih publikacij, predvsem strokovne literature, učbenikov, raznih komentarjev
predpisov in tudi s prirejanjem raznih strokovnih seminarjev.
Ta dejavnost pa ni monopolnega značaja, takšna dejavnost se
mora opravljati na trgu. Da bo javno podjetje lahko opravljalo
tudi takšno dejavnost, je predlagatelj uvrstil v predlog zakona
novo določbo o dejavnosti javnega podjetja (14. člen). Pri tem
je predlagatelj sledil tudi mnenju Komisije Državnega zbora
za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine in natančno opredelil dejavnost in statusno
obliko javnega podjetja.

Besedilo predloga zakona za drugo obravnavo se od besedila
zakonskega predloga, ki je bil predložen v prvo obravnavo
razlikuje v naslednjem:
1. V skladu z 2. točko stališč in sklepov je predlagatelj glede
na načelne pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve dogradil določbe zakonskega predloga glede izdajanja iz zalaganja uradnega lista. Naloga izdajanja uradnega
lista je po mnenju predlagatelja državna naloga, ki zagotavlja
uveljavljanje ustavnega načela obveznega objavljanja predpisov, preden začno ti veljati. Ta naloga se mora stalno in
nepretrgoma opravljati, saj je ena izmed atributov pravne
države. Po vsebini pomeni izdajanje skrb za pravilno in pravočasno objavljanje aktov, ki se morajo javno objaviti, da bi se
vsakdo lahko vnaprej seznanil s pravicami in dolžnostmi, ki
mu od uveljavitve posameznega akta gredo. Vsled temu je
predlagatelj jasneje opredelil naloge izdajatelja uradnega
lista. Skrb za pravilno in pravočasno objavo aktov se kaže
v določitvi dneva izida uradnega lista (4. člen), možnosti
zadržanja posameznih objav (11. člen), zahtevi za objavo
popravka (12. člen) in nadzorstvu nad delom odgovornega
urednika (6. člen). Naloge zalaganja, ki so pravzaprav tehnično pomožna dela, so zaradi svoje povezanosti z državnimi
nalogami vsekakor storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja država zaradi zadovoljevanja javnih potreb. Vendar pa teh nalog po mnenju predlagatelja ni mogoče uvrstiti v gospodarsko javno službo v smislu
2. člena zakona o gospodarskih javnih službah, saj ne sodijo
na področje gospodarske infrastrukture. Ker pa jih je zaradi
javnega interesa potrebno izvajati redno in nemoteno, je
predlagateli sledil mnenju Sekretariata za zakonodajo in

Ker glede položaja javnega podjetja že sam zakon o gospodarskih javnih službah (28. člen) napotuje na uporabo predpisov, ki urejajo položaj gospodarskih družb, je predlagatelj
določil, da bo javno podjetje delovalo kot družba z omejeno
odgovornostjo. Temu ustrezno je predlagatelj dopolnil
določbe predloga zakona o statusno pravni obliki, o vsebini
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ustanovne pogodbe, o celotni dejavnosti javnega podjetja in
o posebnih pogojih izvajanja dejavnosti zalaganja uradnega
lista. Določb o publiciteti, javnosti podatkov in nadzoru nad
poslovanjem javnega podjetja po mnenju predlagatelja ni
potrebno vključiti v predlog zakona, ker so te zadeve ustrezno
urejene že v zakonu o gospodarskih družbah, po katerem se
bo moralo ravnati javno podjetje kot družba z omejeno odgovornostjo. Predloženi predlog zakona naj bi tako določil samo
posebne zahteve glede izvajanja monopolne dejavnosti v javnem interesu.

Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo. Pooblaščeni
ocenjevalec podjetij bo ocenil vrednost časopisne organizacije po opravljeni reviziji računovodskih izkazov, ki jo bo
opravila revizijska gospodarska družba, ustanovljena na podlagi zakona o revidiranju (prvi odstavek 17. člena). Revidiranje
bo potekalo na način, ki ga predpisuje zakon o revidiranju in
zatorej v predloženem zakonu niso potrebne tovrstne
določbe. Predlagatelj ocenjuje, da je takšna določitev
zadostna garancija za realno oceno vrednosti družbenega
kapitala.
Glede načina lastninskega preoblikovanja je določen notranji
odkup delnic (prvi odstavek 18. člena) po 25. členu zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij. Notranji odkup delnic
je način lastninskega preoblikovanja, ki se mora izvesti v kombinaciji s prenosom delnic na Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, Odškodninski sklad in Sklad
Republike Slovenije za razvoj ter z interno razdelitvijo delnic.
Predlagatelj ocenjuje, da je to najprimernejši način lastninskega preoblikovanja majhne organizacije, kjer je mogoče in
potrebno doseči identifikacijo ciljev zaposlenih s cilji
podjetja. Tako zasnovana lastniška struktura je po mnenju
predlagatelja tudi eden izmed pogojev za dobro delo novo
ustanovljenega javnega podjetja. Hkrati z določitvijo načina
lastninskega preoblikovanja, so zaradi uporabe predpisov
o lastninskem preoblikovanju podjetij, znani tudi subjekti
lastninskega preoblikovanja. Glede na 24. in 25. člen zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij so to v prvi vrsti zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci časopisne organizacije (zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci v družbah, ki so v lasti časopisne organizacije ne pridejo v poštev,
ker takšnih družb ni), v drugi vrsti pa so to še njihovi družinski
člani. Predlagatelj ocenjuje kot potrebno dopustiti tudi prenos nerazdeljenih delnic na Sklad Republike Slovenije za
razvoj v primeru, da bi z notranjim odkupom ne bilo mogoče
v celoti razdeliti tiste vrednosti družbenega kapitala, ki je
predviden za notranji odkup in interno razdelitvijo delnic po
prenosu delnic na sklade iz 22. člena zakona o lastninskem
problikovanju podjetij. Ker je po oceni predlagatelja za
uspešno izvedbo lastninskega preoblikovanja potrebno dopustiti sodelovanje vseh subjektov, ki jih glede tega načina že
določa zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, v predloženi zakon ni vključil posebnih določb glede tega. Predloženi
zakon je dopolnjen z roki poteka lastninskega preoblikovanja.
Predlagatelj je določil rok za sprejem programa lastninskega
preoblikovanja, rok za posredovanje programa agenciji, rok
za odločitev agencije in rok za izvedbo lastninskega preoblikovanja. Rok za sprejem programa lastninskega preoblikovanja (90 dni od uveljavitve predloženega zakona) in rok za
posredovanje sprejetega programa agenciji (15 dni od sprejema) sta takšna roka, ki bosta v pomoč časopisni organizaciji
pri izdelavi terminskoga plana izvedbe postopka lastninskega
preoblikovanja. Da bo postopek lastninskega preoblikovanja
mogoče hitreje izpeljati, je predlagatelj določil krajši rok za
odločitev agencije in v primeru njenega molka glede odobritve programa lastninskega preoblikovanja določil molk agencije za dano soglasje. Predlagatelj je tudi določil rok za
izvedbo lastninskega preoblikovanja v trajanju najdalj 12
mesecev od uveljavitve predloženega zakona. Ta rok je po
mnenju predlagatelja nujno potreben za samo izvedbo lastninskega preoblikovanja, saj po njegovem preteku preidejo
pristojnosti glede izvedbe postopka preoblikovanja na agencijo.
Da pa bo lastninsko preoblikovanje na način notranjega
načina odkupa delnic sploh mogoče izpeljati v času po uveljavitvi predloženega zakona in po verjetnem preteku predpisanega roka za vlaganje lastniških certifikatov, je predlagatelj
v predlog zakona vključil novo določbo 22. člena, s katero bo
omogočeno vlaganje neizkoriščenih lastniških certifikatov.

V skladu z 2. točko stališč in sklepov je predlagatelj jasnejše
opredelil naloge odgovornega urednika z določitvijo njegove
odgovornosti, vzpostavil pa je tudi nadzor nad njegovim
delom in določil, da je odgovorni urednik hkrati tudi direktor
javnega podjetja (5. člen). Predlagatelj meni, da je nadzor
izdajatelja nad delom odgovornega urednika nujno potreben,
saj so naloge zalaganja uradnega lista tesno povezane z njegovim izdajanjem. Da pa bo lahko odgovorni urednik zagotavljal redno, pravočasno in pravilno izhajanje uradnega lista je
določeno, da je hkrati tudi direktor javnega podjetja. Le s pooblastili, ki jih ima direktor, bo lahko odgovorni urednik
uspešno opravljal svoje naloge in skrbel za zakonito in pravilno opravljanje nalog zalaganja uradnega lista. Z določitvijo,
da je odgovorni urednik hkrati tudi direktor javnega podjetja,
po oceni predlagatelja v predlogu zakona ni več potrebe po
določbi o njegovem imenovanju, ker to že ureja 27. člen
zakona o gospodarskih javnih službah. Skladno navedenemu
je predlagatelj črtal določbo o imenovanju odgovornega
urednika.
V skladu š pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve glede pomanjkljive ureditve medsebojnih pravic, dolžnosti in odgovornosti izdajatelja in založnika je predlagatelj
z jasnejšo določitvijo nalog izdajatelja, založnika in odgovornega urednika, in sicer z dopolnitvami oziroma spremembami
2., 3., 5., 6. in 10. člena ter z vklučitvijo novega 12. člena,
podrobnejše opredelil funkciji izdajanja in zalaganja uradnega lista. Izdajatelj bo svoje pravice in dolžnosti do založnika
uresničeval preko odgovornosti odgovornega urednika,
založnik pa bo zagotavljal redno in nemoteno opravljanje
založniške dejavnosti z vplivom kapitalskega deleža Republike Slovenije v javnem podjetju; posebna garancija za redno
in nemoteno opravljanje dejavnosti javnega podjetja pa so
tudi nove določbe o načinu opravljanja dejavnosti (14., 15. in
tretji odstavek 21. člena).
2. V skladu s 3. točko stališč in sklepov je predlagatelj v predlog zakona vključil določbo, da se v uradnem listu enkrat
letno objavi register izdanih predpisov (drugi odstavek 8.
člena).
3. Glede na 4. točko sklepov in stališč je predlagatelj v predlog
zakona vključil novo določbo 15. člena glede ravnanja delavcev javnega podjetja v primeru stavke. Predlagatelj ocenjuje,
da glede na ustavno pravico do stavke, delavcem javnega
podjetja te pravice ni mogoče odvzeti, jo je pa mogoče, če to
zahteva javna korist, z zakonom omejiti. Predloženi 15. člen
omejuje pravico delavcev javnega podjetja do stavke z določitvijo dolžnosti rednega in nemotenega opravljanja nalog zalaganja uradnega lista med stavko. Kršitev te dolžnosti je predlagatelj sankcioniral z določitvijo hujše kršitve delovne obveznosti, za katero se izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja. Takšna omejitev pravice do stavke je poseben pogoj za
izvajanje dejavnosti zalaganja uradnega lista, kot takšno jo bo
po predlaganem tretjem odstavku 21 člena predloga zakona
moral določiti tudi ustanovni akt javnega podjetja. Podrobnejše določbe glede uveljavljanja pravice do stavke pa bo
vseboval statut javnega podjetja.
4. V skladu s 5. točko stališč in sklepov je predlagatelj preciznejše uredil potek lastninskega preoblikovanja časopisne
organizacije Uradni list Republike Slovenije. Ker se bo lastninsko preoblikovanje opravilo po predpisih o lastninskem
preoblikovanju podjetij, so v predlog zakona vključene takšne
določbe, ki omogočajo uporabo teh predpisov in zagotavljajo
hitro izvedbo lastninskega preoblikovanja. Ugotovitev vrednosti družbenega kapitala je predlagatelj vezal na oceno
ocenjevalca podjetij, ki ima pooblastilo Agencije Republike
poročevalec, št. 18

V zvezi s pripombo, da naj predlagatelj v predlog zakona
vključi tudi opredelitev glede eventuelnih tujih vlaganj, je
predlagatelj dopolnil obvezne sestavine ustanovnega akta
javnega podjetja (tretji odstavek 21. člena). Opredelitev do
tujih vlaganj je namreč pristojnost ustanoviteljev javnega
podjetja. Ustanovitelji pa bodo pri takšni opredelitvi morali
izhajati iz načel, ki jih glede tujih vlaganj določajo strategija
do tujih vlaganj in predpisi o tujih vlaganjih.
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Predlog zakona o

POŠTNI

DEJAVNOSTI

- EPA 931 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 141. seji dne 4. maja 1995
določila besedilo:

dejavnosti - druga obravnava.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O POŠTNI DEJAVNOSTI,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov 27. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21/12-1994 in 187. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Stanko PERPAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze.

Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o poštni
BESEDILO ČLENOV

- navadne pošiljke so pisma, dopisnice, tiskovine, odtisi za
slepe, letalske zalepke in paketi brez označene vrednosti,
- knjižene pošiljke so EMS - pošiljke, priporočene pisemske
pošiljke, vrednostna pisma, paketi z označeno vrednostjo,
poštne in telegrafske nakaznice in telegrafska sporočila,

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)

- pismo je vsako pisno sporočilo v zaprtem ovitku, na katerem ni označene vrednosti, ter vsaka druga pošiljka, ki glede
velikosti in mase ustreza pogojem, določenim za pismo,
čeprav ne vsebuje pisnega sporočila,

S tem zakonom se opredeljujejo poštne storitve, določajo
pogoji in načini njihovega opravljanja ter razmerja med uporabniki in izvajalci poštnih storitev.
2. član
(poman pojmov, uporabljanih v tam zakonu)

- dopisnica je pošiljka z odprtim pisnim sporočilom,

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji
pomen:

- tiskovina je odprta pošiljka, ki vsebuje knjige, časopise,
revije ali druge tiske,

- poštne storitve so storitve prenosa pisemskih pošiljk,
paketnih pošiljk, poštnih in telegrafskih nakaznic ter telegrafskih sporočil v notranjem in mednarodnem prometu,
- poštna infrastruktura so objekti, naprave oziroma omrežja
ter mobilna in druga sredstva, ki so medsebojno povezani
v enotno tehnično in tehnološko celoto, namenjeno opravljanju poštnih storitev v notranjem in mednarodnem poštnem
prometu,

- odtisi za slepe so odprte pošiljke, ki vsebujejo tiskane
znake za slepe, zvočne posnetke ali računalniške zapise,
- vrednostno pismo je zaprta knjižena pošiljka z označeno
vrednostjo, ki sme vsebovati vrednostne predmete, denar,
vrednostne papirje ali pisno sporočilo,
- paket je zaprta pošiljka z ali brez označene vrednosti, ki
sme vsebovati blago in predmete. Paket z označeno vrednostjo pa sme vsebovati tudi denar, vrednostne papirje ter
pisno sporočilo,

- nomenklatura poštnih storitev določa vrste poštnih storitev,
stopnjo mase poštnih pošiljk, vrednostne lestvice vrednostnih
pošiljk in določenih poslov blagajniških storitev ter cenovna
razmerja za poštne storitve v notranjem in mednarodnem
poštnem prometu,

- poštna in telegrafska nakaznica je knjižena pošiljka,
s katero pošiljatelj nakaže naslovniku določen denarni
znesek,

- pisemske pošiljke so standardizirana in navadna pisma,
standardizirane in navadne dopisnice, tiskovine in odtisi za
slepe,

- EMS - pošiljka je zaprta knjižena pošiljka z ali brez označene vrednosti, ki sme vsebovati blago in predmete, denar,
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vred- nostne papirje ter pisno sporočilo, ki se prenaša z najhitrejšimi prevoznimi sredstvi,

- soodvisnost med stroški, nastalimi s to vrsto storitev in
ceno za posamezno storitev,
- enakost cen za celo območje delovanja in za vse istovrstne
uporabnike,
- takšna raven cen, da zagotavlja potrebna sredstva za razvoj
poštnega omrežja in storitev,
- primernost cen poštnih storitev in njihova mednarodna
primerljivost.

- poštne vrednotnice so standardizirana pisma in dopisnice
z natiskano poštno znamko ter mednarodni kuponi za odgovor.
- poštne znamke so sredstvo za označevanje plačane poštnine. Poštne znamke so lahko redne ali priložnostne,

(2) O cenah iz prejšnjega odstavka odloča ustanovitelj javnega podjetja na podlagi predhodnega soglasja k cenam
s strani Vlade Republike Slovenije ali ministrstva, pristojnega
za nadzor nad cenami ali pa koncedent s koncesijsko pogodbo.

- priložnostni bloki so bloki s priložnostnimi poštnimi znamkami,
- mednarodni kuponi za odgovor so vrednotnice, zamenljive
za poštno znamko v vrednosti poštnine za prenos navadnega
letalskega pisma do mase 20g za tujino,

8. člen
(računovodstvo In revizija)

- telegrafsko sporočilo je pisno ali grafično sporočilo, ki se
prenaša po telekomunikacijskih napravah,

(1) Javno podjetje iz 5. člena tega zakona vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun za poštne storitve iz drugega odstavka 5. člena tega zakona in za ostale
storitve.

3. člen
(nacionalni program)
Z nacionalnim programom razvoja poštne dejavnosti, ki ga
sprejme Državni zbor, se določajo načela in cilji poštne politike, dolgoročni razvoj poštne dejavnosti in ekonomska upravičenost tega.

(2) Računovodski izkazi javnega podjetja se obvezno letno
revidirajo v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
9. člen
(zagotavljanje poštnih storitev ob stavki)

II. GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA

(1) Javno podjetje in koncesionar morata med stavko zagotoviti prenos:
- nujnih pisemskih pošiljk.

4. člen
(gospodarska javna služba)
Republika Slovenija zagotavlja kot obvezno gospodarsko
javno službo poštne storitve iz 5. člena tega zakona na celotnem ozemlju države tako, da so v enakih okoliščinah zagotovljene vsem uporabnikom pod enakimi pogoji.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morata javno
podjetje in koncesionar opraviti prenos:
- knjiženih pošiljk, ki so bile oddane pred pričetkom stavke,
- sodnih pisem, pisem v upravnem postopku in postopku
zaradi prekrška,
- pisemskih pošiljk za potrebe obrambe in zaščite.

5. člen
(izvajanje gospodarske javne službe)

(3) Javno podjetje in koncesionar s sklepom določi delavce, ki
opravijo naloge prenosa iz prvega in drugega odstavka tega
člena.

(1) Javna gospodarska služba se zagotavlja z ustanovitvijo
javnega podjetja oziroma s podeljevanjem koncesij (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).

(4) Delavci iz prejšnjega odstavka, ki ne opravijo nalog iz
prvega in drugega odstavka tega člena, storijo hujšo kršitev
delovne discipline, za kar se jim izreče ukrep prenehanja
delovnega razmerja.

(2) Javno podjetje je izključni izvajalec naslednjih poštnih
storitev:
- prenos pisem do mase 2000 g,
- prenos dopisnic.
(3) Javno gospodarsko službo lahko opravljajo poleg javnega
podjetja le tiste pravne ali fizične osebe, ki jim je Vlada
Republike Slovenije kot koncedent podelila koncesijo.

III. POŠTNE STORITVE
10. člen
(pogoji za opravljanje poštnih storitev)

(4) Koncesijo iz prejšnjega odstavka se podeli za:
- prenos pisem nad maso 2000 g,
- prenos paketov.
Koncesije ni možno podeliti za opravljanje storitev iz drugega
odstavka tega člena in 38. člena tega zakona.

(1) Poštne storitve se opravljajo v skladu s tem zakonom,
konvencijo Svetovne poštne zveze in drugimi mednarodnimi
predpisi ter pravilnikom o splošnih pogojih za opravljanje
poštnih storitev, ki ga izda minister, pristojen za promet in
zveze.

6. člen
(financiranje)

7. člen
(cene poštnih storitev)

(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka ureja:
- vrste in standarde poštnih storitev,
- pogoje, pod katerimi izvajalec opravlja prenos poštnih
pošiljk,
- odpravljanje in vračanje telegrafskih sporočil,
- roke prenosa poštnih pošiljk,
- merila za določanje delovnega časa, ko gre za neposredno
delo z uporabniki poštnih storitev,
- merila za določitev poštnih okolišev,
- način vračanja poštnih pošiljk,
- postopke reševanja reklamacij uporabnikov poštnih storitev,
- druge zadeve, pomembne za opravljanje poštnih storitev.

(1) Pri oblikovanju cen poštnih storitev iz 5. člena tega zakona
se upoštevajo naslednja načela.

(3) Sestavni del pravilnika iz prvega odstavka tega člena je
tudi nomenklatura poštnih storitev.

Sredstva za financiranje opravljanja dejavnosti javnega
podjetja se zagotavljajo:
- s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem poštnih in drugih
storitev,
- iz proračuna,
- iz sredstev domačih In tujih vlagateljev,
- s posojili,
- iz drugih sredstev, pridobljenih v skladu z zakonom.
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11. člen
(Izbira poštnih storitev)

16. člen
(neplačana poštnina)

Uporabniki imajo pravico in obveznost, da izberejo tisto vrsto
poštnih storitev, ki ustreza vrsti in vsebini oziroma vrednosti
pošiljke.

Izvajalec opravi prenos navadnega pisma in dopisnice tudi
takrat, ko poštnina ni bila plačana vnaprej ali je bila plačana
premalo. Neplačano oziroma premalo plačano poštnino in
stroške izterjave izvajalec izterja ob vročitvi take pošiljke od
naslovnika ali pri vračilu pošiljke od pošiljatelja.

12. člen
(tajnost poštnih pošiljk)

17. člen
(razpolaganje s poštno pošiljko)

(1) Izvajalec pri opravljanju poštnih storitev zagotavlja varovanje tajnosti.

Pošiljatelj ima pravico razpolagati z oddano poštno pošiljko
do njene vročitve naslovniku in lahko proti doplačilu ustrezne
poštnine zahteva:
- da se naslov na pošiljki spremeni ali dopolni,
- da se mu pošiljko vrne,
- da se knjiženo pošiljko obremeni z odkupnino, da se
odkupnina zviša ali zniža ali da se odreče odkupnini,
- da se pošiljko pošlje za naslovnikom ali da se je ne pošlje za
njim.

(2) Od načela varovanja tajnosti poštnih pošiljk in telegrafskih
sporočil se sme odstopiti samo na podlagi sodne odločbe.
(3) Delavcem izvajalca je prepovedano:
- na neupravičen način izvedeti za vsebino poštnih in telegrafskih sporočil ali zadržati ali prikriti ali poštno pošiljko ali
telegrafsko sporočilo izročiti neupravičeni osebi;
- sporočiti neupravičenim osebam znano jim vsebino poštne
pošiljke, čas, ko je bila poštna pošiljka oddana ali je prispela,
kdo je pošiljatelj oziroma naslovnik, obseg in maso poštne
pošiljke, znano jim vsebino prejetega ali odpravljenega telegrafskega sporočila, od koga ali kdaj je bilo telegrafsko sporočilo prejeto oziroma komu ali kdaj je bilo dostavljeno;
- neupravičenim osebam omogočiti dejanje iz prve ali druge
alinee tega odstavka ali jim pri tem pomagati.
(4) Prepoved iz prejšnjega odstavka velja za delavce izvajalca
tudi potem, ko jim preneha delovno razmerje pri izvajalcu
storitev.

18. člen
(vročitev)
(1) Poštne pošiljke se vročajo osebno naslovniku ali osebi, ki
jo ta pooblasti za njihovo sprejemanje, v njegovem stanovanju
oziroma poslovnem prostoru, z vložitvijo v hišni predaičnik ali
poštni predal v poslovnih prostorih izvajalca ter neposredno
v poslovnih prostorih izvajalca.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo:
- posamezne vrste poštnih pošiljk vročiti tudi odraslemu
članu gospodinjstva, osebi, ki je zaposlena v gospodinjstvu
naslovnika oziroma v njegovem poslovnem prostoru ali po
posredniku na način, ki ga določi pravilnik iz 10. člena tega
zakona;
- navadne pošiljke vročiti tako, da se vložijo v hišni ali
izpostavljeni predaičnik naslovnika oziroma njegov poštni
predal v poslovnih prostorih izvajalca;
- knjižene pošiljke, ki jih ni bilo mogoče vročiti neposredno, vročiti tako, da se vloži obvestilo o prispeli knjiženi pošiljki
v hišni predaičnik naslovnika oziroma poštni predal v poslovnih prostorih izvajalca, na katerem se označi, v kakšnem roku
in kje je možno prevzeti knjiženo pošiljko, ker bo sicer vrnjena
pošiljatelju.

13. člen
(prepovedi)
(1) Prepovedan je prenos poštnih pošiljk:
- ki vsebujejo eksplozivne in lahko vnetljive predmete ter
predmete, katerih prenos je nevaren za druge pošiljke, poštne
naprave in prevozna sredstva ali za zdravje in življenje ljudi ter
okolje;
- ki vsebujejo mamila, razen kadar sta pošiljatelj ali naslovnik osebi, ki sta po zakonu pooblaščeni za promet oziroma uporabo mamil;
- ki vsebujejo žive živali v pisemskih pošiljkah, razen čebel,
pijavk ali sviloprejk;
- ki vsebujejo druge predmete, promet s katerimi prepoveduje zakon,
- ki so lahko glede na način, kako so pakirane, nevarne za
delavce ali objekte izvajalca in lahko umažejo ali poškodujejo druge pošiljke ali poštno opremo.

19. člen
(vročitev sodnih pisem, pisem v upravnem postopku in
postopku zaradi prekrška)

(2) Poštne pošiljke, ki vsebujejo predmete iz prejšnjega
odstavka, se v nobenem primeru ne pošiljajo na cilj, niti se ne
vročajo naslovnikom, niti se ne vračajo v odhodni kraj. Če je
podan utemeljen sum, da vsebuje poštna pošiljka navedene
predmete, mora izvajalec komisijsko pregledati vsebino
poštne pošiljke in z njo ravnati v skladu s pravilnikom o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev.

Sodna pisma, pisma v upravnem postopku in postopku zaradi
prekrška (v nadaljevanju: pisanje), ki se osebno vročajo, se
izročijo neposredno naslovniku. Če tistega, kateremu mora
biti pisanje osebno vročeno ni tam, kjer naj se vročitev opravi,
poizve dostavljalec, kdaj in kje bi ga mogel najti ter mu pusti
pri katerem od oseb, omenjenih v prvem odstavku 20. člena
tega zakona (v nadaljevanju: prejemniki) ali v hišnem predalčniku pisno sporočilo, naj bo določenega dne ob določeni uri
v svojem stanovanju ali v poslovnem prostoru, da sprejme
pisanje. Če dostavljalec tudi potem ne najde tistega, ki bi mu
moral vročiti pisanje, ravna po prvem odstavku 20. člena tega
zakona. S tem se šteje, da je vročitev opravljena.

14. člen
(notranja zaščita pošiljke)
Pošiljatelj mora poskrbeti za notranjo zaščito vsebine pošiljke
in odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi neustrezne notranje zaščite pošiljke.

20. člen
(1) Pisanja, za katera ni določeno, da morajo biti osebno
vročena, se prav tako vročajo osebno. Vendar pa se v primeru,
če naslovnika ni v stanovanju ali v poslovnem prostoru, lahko
izročijo kateremu od njegovih odraslih družinskih članov, ki je
pisanje dolžan sprejeti. Če niti teh ni v stanovanju, se pisanje
izroči hišniku ali sosedu, če v to privolita. Če pa se vroča
pisanje v poslovnem prostoru tistega, kateremu naj bo vročeno, in tega ni tam, se lahko izroči osebi, pooblaščeni za
sprejemanje pošte, ki je pisanje dolžna sprejeti, ali komu, ki
dela v istem prostoru, če v to privoli.

15. člen
(poštnina)
(1) Poštna storitev se praviloma plača vnaprej po veljavnem
ceniku, ki ga je izvajalec dolžan izobesiti v svojih prostorih na
vidnem mestu.
(2) Poštnina za poštne storitve, ki jih opravlja izvajalec, se
plača z zakonitimi plačilnimi sredstvi.
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- če je naslovnik noče sprejeti,
- če je naslovnik neznan,
- če pošiljke ni bilo mogoče vročiti zato, ker je naslovnik
odpotoval ali se je odselil, razen kadar se pošiljka pošilja za
naslovnikom po tem zakonu;
- če pošiljke ni bilo mogoče vročiti naslovniku zaradi nepopolnega naslova na njej,
- če naslovnik ne prevzame pošiljke v roku,
- če je naslovnik umrl, razen navadne pisemske pošiljke, ki se
lahko vroči članom gospodinjstva umrlega naslovnika.

(2) Će pisanja ni mogoče vročiti osebam iz prejšnjega
odstavka, se naslovniku pusti sporočilo o prispeli pošiljki
z obvestilom, v kateri enoti izvajalca in v katerem roku lahko
prevzame pisanje. Pisanje, ki v določenem roku ni prevzeto,
se vrne.
(3) Če se ugotovi, da je tisti, kateremu bi bilo treba vročiti
pisanje, odsoten in da mu zaradi tega osebe iz prvega
odstavka tega člena pisanja ne bi mogle pravočasno izročiti,
se pisanje vrne z navedbo, kje je odsotni.

28. člen
(nevročl|lva poštna pošiljka)

21. člen
(1) Potrdilo o vročitvi podpišeta naslovnik oziroma prejemnik
in dostavljalec. Naslovnik oziroma prejemnik zapiše sam
z besedo na vročilnici datum prejema.

(1) Poštno pošiljko, za katero se ugotovi, da je ni mogoče
vročiti naslovniku niti vrniti pošiljatelju, izvajalec komisijsko
pregleda zaradi ugotovitve naslovnikovega ali pošiljateljevega naslova.

(2) Če je naslovnik oziroma prejemnik nepismen, ali če se ne
more podpisati, ga podpiše dostavljalec in navede datum
prejema s pripombo, zakaj je podpisal naslovnika oziroma
prejemnika.

(2) Če poštne pošiljke niti na podlagi komisijskega pregleda iz
prejšnjega odstavka ni mogoče vročiti naslovniku in ne vrniti
pošiljatelju, mora izvajalec:
- navadno pisemsko pošiljko, ki vsebuje samo pisna sporočila, takoj komisijsko uničiti,
- druge pošiljke hraniti eno leto, računano od dneva komisijskega pregleda.

(3) Če naslovnik ali njegov odrasli družinski član noče podpisati vročilnice, zapiše dostavljalec to na vročilnici in navede
datum vročitve; s tem je vročitev opravljena.
(4) Če naslovnik ali njegov odrasli družinski član pisanja noče
sprejeti, zapiše dostavljalec na vročilnici datum, uro in razlog
odklonitve sprejema, pisanje pa pusti v naslovnikovem stanovanju ali v prostoru, kjer ta dela; s tem je vročitev opravljena.

(3) Poštno in telegrafsko nakaznico, za katero se ugotovi, da
je ni mogoče izplačati mora izvajalec hraniti tri leta, računano
od dneva, ko je bila ugotovljena njena nevročljivost.

22. člen
(sprememba naslovnikovega naslova)

29. člen
(nepoškodovana poštna pošiljka)

Izvajalec mora pisemske pošiljke, razen pisem iz 19. člena
tega zakona, poslati za naslovnikom, ki je odpotoval ali se je
preselil v drug kraj, če izve za njegov novi naslov.

Po tem zakonu se poštna pošiljka šteje za nepoškodovano:
- če se ob vročitvi knjižene pošiljke naslovniku oziroma
pooblaščencu ugotovi, da je njena masa enaka masi, ugotovljeni ob oddaji pošiljke v prenos;
- če na njenem zunanjem ovoju ni vidnih znakov poškodbe
ter če so pečati in druga sredstva za zapiranje ali povezovanje
pošiljke nepoškodovani.

23. člen
(dostava)
Dostava se opravlja v naseljih oziroma tistim uporabnikom, do
katerih so poti prehodne oziroma prevozne.

30. člen
(reklamacija)
Naslovnik ali pooblaščenec ima pravico vložiti pri izvajalcu
reklamacijo zaradi poškodbe ali zmanjšanja vsebine poštne
pošiljke, in sicer:
- takoj ob njeni vročitvi, če so pomanjkljivosti na pošiljki
vidne od zunaj,
- v naslednjih dveh delovnih dneh po prejemu pošiljke, če
pomanjkljivosti od zunaj niso bile vidne.

24.člen
(hišni predalčniki)
Upravljavci v večstanovanjskih hišah ter lastniki družinskih
stanovanjskih hiš so dolžni ob vhodu v objekt na primernem
dostopnem mestu namestiti in vzdrževati hišne predalčnike
za vročanje poštnih pošiljk.
25. člen
(Izpostavljeni predalčnikl)

31. člen
(pisna reklamacija)
(1) Če pošiljatelj oziroma pooblaščenec meni, da poštna
pošiljka oziroma telegrafsko sporočilo ni bilo vročeno naslovniku ali da je bilo vročeno z zamudo ali da ni bila opravljena
zahtevana posebna storitev, lahko pri izvajalcu vloži pisno
reklamacijo v treh mesecih po oddaji pošiljke.

Uporabnikom, katerih bivališče je zunaj strnjenega naselja ali
je od dostavljavčeve poti oddaljeno več kot 200 m, se poštne
pošiljke vročajo preko izpostavljenih predalčnikov za vročanje poštnih pošiljk, ki jih uporabnik namesti in vzdržuje na
primernem kraju ob dostavljalčevi poti.
26. člen

(2) Reklamacija iz prejšnjega odstavka se vloži pri izvajalcu,
pri katerem je bila poštna pošiljka oddana; če je ugodnejše za
pošiljatelja, pa izjemoma tudi pri kateri koli drugi enoti izvajalca.

(1) Izpostavljeni predalčniki in hišni predalčniki morajo biti
oblikovani in postavljeni tako, da omogočajo varen dostop in
zagotavljajo varno vročanje poštnih pošiljk.

(3) Izvajalec mora na reklamacijo glede poslovanja s poštno
pošiljko odgovoriti:
- v 30 dneh, kadar se poizveduje po pošiljki v notranjem
prometu,
- v 5 mesecih, kadar se poizveduje po pošiljki v mednarodnem prometu.

(2) Če varno vročanje ni možno, mora izvajalec o tem pisno
obvestiti uporabnika.
(3) Če uporabnik ravna v nasprotju s členi 24 in 25 tega
zakona ter s prvim odstavkom tega člena izvajalec ni dolžan
dostavljati poštnih pošiljk.

32. člen
(Izguba pravice do reklamacije)

27. člen
(vračilo poštne pošiljke)
Če pošiljatelj ni odredil drugače, se poštna pošiljka vrne
pošiljatelju;
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nec ne vloži reklamacije iz 30. člena tega zakona, izgubi
pravice, določene v členih 34 in 35 tega zakona.

36. člen
(najdena poštna pošiljka)

33. člen
(odgovornost Izvajalca)

(1) Če se izgubljena poštna pošiljka ali njen del najde po
izplačilu zneska, določenega s tem zakonom, ali po izplačilu
odškodnine, mora izvajalec o tem obvestiti pošiljatelja ali
pooblaščenca, ki mu je bil ta znesek oziroma odškodnina
izplačana.

(1) Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo zaradi izgube ali
poškodbe poštne pošiljke in zmanjšanja njene vsebine, popačenja vsebine telegrafskega sporočila in prekoračitve roka za
prenos in vročitev pošiljke.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko pošiljatelj ali pooblaščenec zahteva, da se mu najdena poštna pošiljka oziroma
njen del izroči pod pogojem, da vrne znesek, ki mu je bil
izplačan. To lahko stori v 15 dneh od dneva obvestila o najdbi.

(2) Ob izgubi, poškodbi ali zmanjšanju vsebine pisma ali
paketa z označeno vrednostjo ima pošiljatelj pravico do
odškodnine v višini dejanske škode. Znesek ne more biti višji
od označene vrednosti pisma ali paketa.

(3) Če pošiljatelj ali pooblaščenec ne vloži zahteve za izročitev
najdene poštne pošiljke ali njenega dela v roku iz prejšnjega
odstavka, pridobi izvajalec pravico do razpolaganja z najdeno
pošiljko oziroma njenim delom.

(3) Izvajalec je oproščen odgovornosti, če dokaže, da je do
dogodkov iz prejšnjih odstavkov tega člena prišlo zaradi
zunanjih vzrokov, ki jih ni mogel predvideti in se jim tudi ne
izogniti ali jih odvrniti zaradi narave pošiljke ali po pošiljateljevi krivdi.

37. člen
(zastaranje)

(4) Izvajalec ne odgovarja za posredno škodo in izgubljeni
dobiček.

(1) Terjatve izvajalca do uporabnikov in terjatve uporabnikov
do izvajalca zastarajo:
- v šestih mesecih: terjatve zaradi premalo ali preveč zaračunane cene za poštne storitve ali druge stroške,
- v enem letu: preostale terjatve.

(5) Ob izplačilu nadomestila se pošiljatelju v ustreznem delu
vrne tudi poštnina, zmanjšana za plačano poštnino za deklarirano vrednost pisma ali paketa z označeno vrednostjo.
34. člen
(višina odškodnine)

(2) Zastaranje začne teči:
- od dne plačila: za terjatve za premalo ali preveč zaračunano ceno za poštne storitve ali za druge stroške,
- po poteku 15 dni od dne, ko je potekel rok za prenos poštne
pošiljke za terjatve, ki se nanašajo na odkupnino,
- od dne vročitve poštne pošiljke za terjatve zaradi delne
izgube ali poškodbe oziroma zmanjšanja vsebine pošiljke ter
zaradi prekoračitve roka prenosa poštne pošiljke,
- po poteku 30 dni od dne, ko je potekel rok za prenos
pošiljke za terjatve zaradi izgube knjižene pošiljke,
- po poteku 30 dni od dne, ko je potekel rok za vročitev
telegrafskega sporočila za terjatve zaradi izgube,
popačenja ali prekoračitve roka za posredovanje telegrafskih sporočil,
- od dne, ko je terjatev nastala za terjatve v vseh drugih
primerih.

(1) Izvajalec je dolžan pošiljatelju ali pooblaščencu izplačati
odškodnino v višini nastale škode, vendar največ do:
1. za izgubo ali popolno poškodovanje poštne pošiljke
- za pošiljko z označeno vrednostjo do označene vrednosti,
- za priporočeno pošiljko in EMS - pošiljko do 15-kratnega
zneska cene, plačane za njen prenos,
- za nakaznico do višine zneska na tej nakaznici,
- za navadno pošiljko do višine dokazane škode,
2. za delno poškodovanje poštnepošiljke ali zmanjšanje vsebine poštne pošiljke
- za pošiljko z označeno vrednostjo do označene vrednosti,
- za priporočeno pošiljko in EMS - pošiljko ter telegram do
10-kratnega zneska cene, plačane za njen prenos,
- za navadno pošiljko do višine dokazane škode,

(3) Za pretrganje teka rokov zastaranja veljajo predpisi
o zastaranju terjatev.

3. za popačenje telegrafskega sporočila do 15-kratnega zneska cene, plačane za njegov prenos,
IV. POŠTNE ZNAMKE IN VREONOTNICE

4. za prekoračitev roka prenosa in vročitve
- za pošiljko brez nujne storitve 5-kratni znesek cene, plačane za njen prenos,
- za nujno in zelo nujno pošiljko 10-kratni znesek cene,
plačane za njen prenos,
- za EMS - pošiljko 20-kratni znesek cene, plačane za njen
prenos,
- za telegrafsko sporočilo 25-kratni znesek cene, plačane za
njegov prenos.

38. člen
(izdaja poštnih znamk)
Minister za promet in zveze letno določi program izdaje poštnih znamk in priložnostnih blokov ter izdaja sklepe, s katerimi
določi vrsto znamk, opis/tiskarsko tehniko, nazivno vrednost
serije in vsake poštne znamke v seriji oziroma nazivno vrednost priložnostnega bloka ter dan izročitve v obtok.

(2) V primerih iz prve in druge točke prejšnjega odstavka je
izvajalec dolžan poleg odškodnine vrniti tudi plačano poštnino za prenos pošiljke, razen dela poštnine, ki je bila plačana
za zavarovanje pošiljke.

39. člen
(Izključna pravica do Izdajanja poštnih znamk)
Javno podjetje ima izključno pravico do izdajanja poštnih
znamk na podlagi sklepov iz prejšnjega člena. V zvezi s tem
javno podjetje:
- izdaja redne in priložnostne poštne znamke,
- izdaja poštne vrednotnice: dopisnice, ovitke z natiskano
znamko,
- notificira poštne znamke pri poštnih upravah članicah
Svetovne poštne zveze,
- prodaja in zamenjuje mednarodne kupone za odgovor,
- izdeluje in dovoljuje uporabo priložnostnih poštnih žigov,
- izvaža poštne znamke.

35. člen
(odgovornost Izvajalca za odkupno knjlieno pošiljko)
(1) Če je odkupna knjižena pošiljka vročena naslovniku oziroma pooblaščencu, izvajalec odgovarja za odkupni znesek
pošiljke.
(2) Če je odkupna knjižena pošiljka izgubljena, uničena,
poškodovana ali se je zmanjšala njena vsebina, je izvajalec
odgovoren v mejah določil tega zakona.
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V. INŠPEKCIJSKI NADZOR

zapisnik, ki mora vsebovati zlasti podatke o:
- dnevu in času inšpekcijskega nadzora,
- izvajalcu,
- ugotovljenem stanju,
- ukrepih ter o pravni podlagi za izrečene ukrepe.

40. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona, na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter pravilnika
o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev opravlja
Prometni inšpektorat Republike Slovenije.

(2) Zapisnik se izroči oziroma pošlje izvajalcu, pri katerem je
bil opravljen inšpekcijski pregled.
46. člen
Pri opravljanju Inšpekcijskega nadzora po tem zakonu se
uporabljajo določbe zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/
94).

41. člen
(inšpektor)
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo opravlja inšpektor.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

(2) Inšpektor mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visoka strokovna izobrazba,
- pet let delovnih izkušenj na področju poštne dejavnosti,
- opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi,
- splošne pogoje, predpisane za delavce v državni upravi.

47. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
- ki nepooblaščeno opravlja storitve iz 4. člena (5. člen),
- ki pri opravljanju poštnih storitev ne zagotavlja tajnosti
poštnih pošiljk v skladu s 12. členom,
- ki ne pridobi predhodnega soglasja k cenam v skladu
z drugim odstavkom 7. člena tega zakona.

(3) Pri opravljanju inšpekcije mora imeti inšpektor izkaznico,
s katero dokazuje svoj status oziroma pooblastila.
42. člen
(opravljanje Inšpekcijskega nadzora)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravico pregledati poslovne prostore izvajalca, poslovne knjige,
pogodbe, listine in drugo dokumentacijo in opraviti preiskave
ter vsa druga dejanja, potrebna za ugotavljanje dejanskega
stanja v inšpekcijskih zadevah.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
- ki ne opravi dostave poštne pošiljke, razen v primerih,
določenih v tretjem odstavku 26. člena (23. člen),
- ki ne upošteva rokov prenosa poštnih pošiljk, določenih
v pravilniku iz 10. člena,
- ki krši določbe o delovnem času izvajalcev poštnih storitev, določene s pravilnikom iz 10. člena,
- ki obračunava poštnino v nasprotju s 15. členom,
- ki krši določbe o vročitvi poštnih pošiljk (18., 19. in 20.
člen).

(2) Ob začetku opravljanja inšpekcijskega nadzora mora
inšpektor o svoji navzočnosti obvestiti izvajalca oziroma
odgovorno osebo izvajalca.
(3) Izvajalec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzora.
(4) Izvajalec oziroma njegova odgovorna oseba je lahko prisoten pri opravljanju inšpekcijskega nadzora.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

(5) Inšpektor mora kot uradno tajnost varovati podatke, za
katere izve pri opravljanju inšpekcije.

(4) Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
drugega odstavka tega člena.

43. člen
(pravice in dolžnosti inšpektorja)

48. člen
(prekrški uporabnikov)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti izvajalcu odpravo kršitev
pravic uporabnikov poštnih storitev, storjenih z dejanjem,
opustitvijo dejanja oziroma aktom izvajalca v roku, ki ga
določi.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik:
- ki ne namesti ali vzdržuje hišnih ali izpostavljenih predalčnikov v skladu z 24. in 25. členom.

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za
izjemno nujne ukrepe, tudi ustna. Inšpektor mora izdati pisno
odločbo najkasneje v osmih dneh od dneva po opravljenem
inšpekcijskem nadzorstvu.

Vil. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
(javno podjetje)

(3) Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je
dovoljena pritožba na Ministrstvo za promet in zveze v osmih
dneh od dneva njene vročitve.

(1) Poštne storitve iz drugega odstavka 5. člena tega zakona
opravlja Pošta Slovenije d.o.o., ki jo je Vlada Republike Slovenije ustanovila z uredbo o ustanovitvi Pošte Slovenije d.o.o.
(Uradni list RS, št. 76/94) na podlagi 2. člena zakona o Pošti
Slovenije (Uradni list RS, št. 73/94).

(4) Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega
člena ne zadrži izvršitve odločbe.
44. člen

(2) Vlada Republike Slovenije uskladi organiziranost in delovanje Pošte Slovenije d.o.o. kot javnega podjetja v skladu
s tem zakonom v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
zakona.

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi,
da je kršen zakon ali na podlagi zakona izdan predpis, ima
pravico in dolžnost predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma prijaviti kaznivo dejanje.

(3) Javnemu podjetju iz prvega odstavka pripada sorazmerni
delež družbene lastnine Telekoma Slovenije p.o., ki ni postal
lastnina Republike Slovenije na podlagi 73. člena in prvega
odstavka 76. člena zakona o javnih gospodarskih službah
(Uradni list RS, št. 32/93).

45. člen
(zapisnik o inšpekcijskem pregledu)
(1) O opravljenem inšpekcijskem pregledu sestavi inšpektor
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(4) Sorazmerni delež iz prejšnjega odstavka, ki pripada Pošti
Slovenije d.o.o. se določi v sorazmerju z osnovnim kapitalom,
ugotovljenim z zaključnim računom za leto 1994 v PTT
podjetju Slovenije p.o. na dan 31. 12. 1994.

52. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma prenehajo
veljati)

(5) Javno podjetje iz prvega odstavka tega člena opravlja vse
naloge in zadeve, ki po konvenciji Svetovne poštne zveze
zadevajo poštne uprave.

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati:
- zakon o poštnih, telegrafskih in telefonskih storitvah v delu,
ki se nanaša na poštno dejavnost (Uradni list SFRJ, št. 2/86 in
26/90),
- zakon o sistemih zvez v delu, ki se nanaša na poštno dejavnost (Uradni list SFRJ, št.41/88, 80/89 in 29/90).

50. člen
(Nadzorni svet Javnega podjetja)

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon
o upravnem organu za opravljanje inšpekcije PTT prometa in
PTT storitev v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 31/65), v delu,
ki se nanaša na poštno dejavnost.

(1) Nadzorni svet v javnem podjetju iz prejšnjega člena šteje
7 članov.
(2) Predsednika nadzornega sveta in 4 člane imenuje Vlada
Republike Slovenije, 2 člana pa imenuje svet delavcev.

53. člen
(podzakonski predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih)

51. člen
(pristojnosti Vlade Republike Slovenije)

(1) Do izdaje novih predpisov uporablja javno podjetje iz 49.
člena tega zakona samoupravni sporazum o splošnih pogojih
za opravljanje poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev
(Uradni list, SFRJ 35/88 in 11/91) in na njegovi podlagi izdan
pravilnik o opravljanju storitev v poštnem prometu (PTT Vestnik, št. 28/89).

Vlada Republike Slovenije:
- daje soglasje k statutu javnega podjetja in njegovim statusnim spremembam,
- daje soglasje k poslovnemu načrtu javnega podjetja,
- sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun
javnega podjetja,
- imenuje direktorja in namestnika direktorja javnega podjetja,
- daje soglasje k pogodbam o pravnem prometu s poštno
infrastrukturo.

54. člen
(začetek veljavnosti zakona)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je prvo obravnavo predloga
zakona o poštni dejavnosti opravil na svoji 27. seji dne
21.12.1994 in ga sprejel kot primerno podlago za nadaljnjo
pripravo zakona. Hkrati je zadolžil predlagatelja, da pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteva njegova
stališča in pripombe in stališča, ki izhajajo iz mnenja Sekretariata za zakonodajo Državnega zbora.
Predlagatelj je stališča in pripombe Državnega zbora, ki so se
nanašale na posamezne zakonske rešitve v celoti upošteval
ter v skladu z njimi dopolnil zakonsko besedilo za drugo
obravnavo. Nekaterih stališč in pripomb iz obrazloženih razlogov ni mogel podpreti ali vsaj ne v predlagani rešitvi, zato
v amandmajski obliki predlaga njihovo opustitev ali drugačno
rešitev. Z amandmaji predlagatelja so predlagane še nekatere
spremembe posameznih rešitev iz prve obravnave predloga
zakona z namenom, da se izboljšajo.

Koncesije ni možno podeliti za opravljanje storitev iz drugega
odstavka tega člena in 38. člena tega zakona.
Obrazložitev:
Navedene spremembe in dopolnitve upoštevajo mnenje
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega
zbora, da naj predlagatelj razmeji tiste storitve, ki se bodo
zagotavljale v organizacijskih oblikah javne službe od tistih, ki
se bodo opravljale na podlagi koncesije.
S spremembami in dopolnitvami 4. člena pa je poudarjena
univerzalnost poštnih storitev. Univerzalnost storitev pomeni,
da se le - te opravljajo na celotnem ozemlju države in so
dostopne vsem uporabnikom. Pri tem ne sme prihajati do
diskriminacij glede cene storitev, enaki za vse uporabnike pa
morajo biti tudi pogoji, pod katerimi se te storitve opravljajo.
To je eno temeljnih načel, ki se v svetu uporablja pri opredeljevanju poštnih storitev. Tudi sodobne evropske zakonodaje
to načelo univerzalnosti dosledno upoštevajo.
V okviru univerzalnih poštnih storitev predstavljajo poseben
del rezervirane oz. storitve, katerih izključni izvajalec je javno
podjetje Pošta Slovenije d.o.o. in so obvezna gospodarska
javna služba.

Predlagatelj je za drugo obravnavo predloga zakona opravil
še redakcijske izboljšave predloga zakona, ki v nobenem
primeru ne spreminjajo vsebine prvotnih rešitev.
I.
V 2. členu: se doda nova prva alineja, ki je bila dosedanji drugi
odstavek 4. člena.

33. člen
31. in 32. člen se združita, črta se prvi odstavek 32. člena.

4. člen se spremeni tako, da se glasi:
Republika Slovenija zagotavlja kot obvezno gospodarsko
javno službo poštne storitve iz 5. člena tega zakona na celotnem ozemlju države tako, da so v enakih okoliščinah zagotovljene vsem uporabnikom pod enakimi pogoji.

Obrazložitev:
Predlagatelj je upošteval pripombe Sekretariata za zakonodajo v tej smeri, da je predpisal objektivno odgovornost izvajalca poštnih storitev. Črtal je ureditev odgovornosti za škodo,
nastalo zaradi izgube ali poškodbe navadne pošiljke, ker pri
teh pošiljkah sprejem pri izvajalcu ni zabeležen. Tudi Svetovna poštna konvencija ureja zgolj odgovornost za priporočene pošiljke, pošiljke s potrjeno vročitvijo, ter za pisma
z označeno vrednostjo.

5. člen se dopolni tako, da se za prvim odstavkom doda nov
drugi odstavek, drugi odstavek postane tretji, za katerim se
doda nov četrti odstavek:
(2) Javno podjetje je izključni izvajalec naslednjih poštnih
storitev: - prenos pisem do mase 2000 g,
- prenos dopisnic.

46. člen:
pred besedo -uprava' se črtajo besede -ki urejajo-, beseda
'uprava« se postavi v ustrezen sklon, ostali del besedila se
črta.

(4) Koncesijo iz prejšnjega odstavka se podeli za:
- prenos pisem nad maso 2000 g,
- prenos paketov.
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za nadzor nad cenami ali pa koncedent s koncesijsko pogodbo.

Obrazložitev:
Predlagatelj je tekst člena uskladil glede na ureditev inšpekcijskega nadzora v skladu z zakonom o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94).

Obrazložitev:
Državni zbor je predlagatelja zadolžil, da v predlogu zakona
opredeli kdo in na kakšen način verificira predloge izračunov
ekonomskih cen poštnih storitev, kakor tudi, da opredeli
ekonomske pogoje gospodarjenja.

49. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Poštne storitve iz drugega odstavka 5. člena tega zakona
opravlja Pošta Slovenije do.o., ki jo je Vlada Republike Slovenije ustanovila z Uredbo o ustanovitvi Pošte Slovenije d.o.o.
(Uradni list RS, št. 76/94) na podlagi 2. člena zakona o Pošti
Slovenije (Uradni list RS, št. 73/94).

Predlagatelj se strinja s stališčem Državnega zbora, da morajo
cene poštnih storitev temeljiti na ekonomskih načelih. Ker pa
gre hkrati za opravljanje monopolnih storitev oziroma storitev
pod pogoji omejene konkurence, predlagatelj zastopa stališče, da mora take cene verificirati Vlada Republike Slovenije
oziroma ministrstvo, pristojno za cene.
Načela, ki so v predlogu tega člena, so v soglasju z načeli
sodobne evropske zakonodaje, ki ima jasno opredeljeno
načelo oblikovanja cen poštnih storitev skladno z ekonomskimi načeli, s čimer se zagotavlja ekonomičnost poslovanja
izvajalca poštnih storitev. Ce naj bi Pošta kot javni izvajalec
poslovala pozitivno in neodvisno od javnih nadomestil s strani
države je potrebno, da se tarifna politika glede poštnih storitev oblikuje na ekonomski osnovi.

(2) Vlada Republike Slovenije uskladi organiziranost in delovanje Pošte Slovenije d.o.o. v skladu s tem zakonom v roku
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Tretji odstavek ostane nespremenjen.
Obrazložitev:
S spremembo 49. člena je predlagatelj upošteval dejansko
stanje, ki je nastalo z ustanovitvijo Pošte Slovenije na podlagi
zakona o Pošti Slovenije in tako predvidel zgolj reorganizacijo Pošte Slovenije d.o.o.
Dodata se nova člena, ki se glasita:
50. člen:
(1) Nadzorni svet v javnem podjetju iz prejšnjega člena šteje
sedem članov.
(2) Predsednika Nadzornega sveta in 4 člane imenuje Vlada
Republike Slovenije, 2 člana pa imenuje svet delavcev.

Finski zakon o pošti in telekomunikacijah v 4. členu izrecno
določa, da se cene storitev in proizvodov, ki jih opravlja pošta,
določajo na ekonomski osnovi. Podobno je tudi določilo
ustavnega zakona o nemški pošti, ki v poglavju o gospodarskem upravljanju v 37. členu določa: podjetje je potrebno
upravljati na tak način, da bodo stroški poslovanja pokriti
z nadomestili za opravljanje storitev in zagotoviti doseganje
določenega dobička.

51. člen:
Vlada Republike Slovenije:
- daje soglasje k statutu javnega podjetja in njegovim statusnim spremembam,
- daje soglasje k poslovnemu načrtu javnega podjetja,
- sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun
javnega podjetja,
- imenuje direktorja in namestnika direktorja javnega podjetja,
- daje soglasje k pogodbam o pravnem prometu s poštno
infrastrukturo.

IV.
V18. členu se črta tretji odstavek, ki se nadomesti z novim 19.
20. in 21. členom:
19. člen

II.

Sodna pisma, pisma v upravnem postopku in postopku zaradi
prekrška (v nadaljevanju: pisanje), ki se osebno vročajo, se
izročijo neposredno naslovniku. Če tistega, kateremu mora
biti pisanje osebno vročeno ni tam, kjer naj se vročitev opravi,
poizve dostavljalec, kdaj in kje bi ga mogel najti ter mu pusti
pri katerem od oseb, omenjenih v prvem odstavku 20. člena
tega zakona (v nadaljevanju: prejemniki) ali v hišnem predalčniku pisno sporočilo, naj bo določenega dne ob določeni uri
v svojem stanovanju ali v poslovnem prostoru, da sprejme
pisanje. Če dostavljalec tudi potem ne najde tistega, ki bi mu
moral vročiti pisanje, ravna po prvem odstavku 20. člena tega
zakona. S tem se šteje, da je vročitev opravljena.

V 9. členu se za besedami 'javno podjetje« v prvem, drugem
in tretjem odstavku doda besedi 'in koncesionar-.

20. člen

Obrazložitev:
Z novima členoma je predlagatelj uredil sestavo Nadzornega
sveta javnega podjetja predvsem glede sodelovanja delavcev
v upravljanju, kakor to dopušča določba drugega odstavka 1.
člena zakona o sodelovanju delavcev v upravljanju (Uradni list
RS, št. 42/93), ter določil pravice Vlade Republike Slovenije, ki
jih ima pri upravljanju Pošte Slovenije d.o.o. kot javnega
podjetja.

(1) Pisanja, za katera ni določeno, da morajo biti osebno
vročena, se prav tako vročajo osebno. Vendar pa se v primeru,
če naslovnika ni v stanovanju ali v poslovnem prostoru, lahko
izročijo kateremu od njegovih odraslih družinskih članov, ki je
pisanje dolžan sprejeti. Ce niti teh ni v stanovanju, se pisanje
izroči hišniku ali sosedu, če v to privolita. Če pa se vroča
pisanje v poslovnem prostoru tistega, kateremu naj bo vročeno, in tega ni tam, se lahko izroči osebi, pooblaščeni za
sprejemanje pošte, ki je pisanje dolžna sprejeti, ali komu, ki
dela v istem prostoru, če v to privoli.

Obrazložitev:
Državni zbor je zadolžil predlagatelja, da dopolni predlog
zakona z določbo, ki zagotavlja opravljanje poštnih storitev
ob stavki tudi za koncesionarje.
III.
7. člen se spremeni tako, da glasi:
(1) Pri oblikovanju cen poštnih storitev /.? 5. člena tega zakona
se upoštevajo naslednja načela:
- soodvisnost med stroški, nastalimi s to vrsto storitev in
ceno za posamezno storitev,
- enakost cen za celo območje delovanja in za vse istovrstne
uporabnike,
- takšna raven cen, da zagotavlja potrebna sredstva za razvoj
poštnega omrežja in storitev,
- primernost cen poštnih storitev in njihova mednarodna
primerljivost.
(2) O cenah iz prejšnjega odstavka odloča ustanovitelj javnega podjetja na podlagi predhodnega soglasja k cenam
s strani Vlade Republike Slovenije ali ministrstva, pristojnega
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(2) Če pisanja ni mogoče vročiti osebam iz prejšnjega
odstavka, se naslovniku pusti sporočilo o prispeli pošiljki
z obvestilom, v kateri enoti izvajalca in v katerem roku lahko
prevzame pisanje. Pisanje, ki v določenem roku ni prevzeto,
se vrne.
(3) Če se ugotovi, da je tisti, kateremu bi bilo treba vročiti
pisanje, odsoten in da mu zaradi tega osebe iz prvega
odstavka tega člena pisanja ne bi mogle pravočasno izročiti,
se pisanje vrne z navedbo, kje je odsotni.
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Z upoštevanjem zgoraj omenjenih načel predlagatelj dosega
usk- lajenost zakona s predpisi UPU in drugih držav ter se
istočasno izogne nepotrebnemu dvotirnemu urejanju notranjega in mednarodne- ga prometa.

21. člen
(1) Potrdilo o vročitvi podpišeta naslovnik oziroma prejemnik
in dostavljalec. Naslovnik oziroma prejemnik zapiše sam
z besedo na vročilnici datum prejema.

Gledano v celoti je predlog zakona o poštni dejavnosti usklajen tako z regulativnimi predpisi držav EU kot s predpisi UPU.

(2) Če je naslovnik oziroma prejemnik nepismen, ali če se ne
more podpisati, ga podpiše dostavljalec in navede datum
prejema s pripombo, zakaj je podpisal naslovnika oziroma
prejemnika.

VI.
41. člen se dopolni tako, da se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
(2) Inšpektor mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visoka strokovna izobrazba,
- 5 let delovnih izkušenj na področju poštne dejavnosti,
- opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi,
- splošne pogoje predpisane za delavce v državni upravi.

(3) Če naslovnik ali njegov odrasli družinski član noče podpisati vročilnice, zapiše dostavljalec to na vročilnici in navede
datum vročitve; s tem je vročitev opravljena.
(4) Če naslovnik ali njegov odrasli družinski član pisanja noče
sprejeti, zapiše dostavljalec na vročilnici datum, uro in razlog
odklonitve sprejema, pisanje pa pusti v naslovnikovem stanovanju ali v prostoru, kjer ta dela; s tem je vročitev opravljena.

Obrazložitev:
Predlagatelj je na predlog Državnega zbora opredelil pogoje,
ki jih mora izpolnjevati inšpektor.

Obrazložitev:
Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora in predpisal enoten način vročanja sodnih pisem, pisem v upravnem
postopku in postopku zaradi prekrška.

VII.
49. člen se dopolni tako, da se dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
(3) Javnemu podjetju iz prvega odstavka pripada sorazmerni
delež družbene lastnine Telekoma Slovenije p.o., ki ni lastnina Repub- like Slovenije, ki je na podlagi prvega odstavka
76. člena zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list
RS, št. 32/93) z dnem uveljavitve navedenega zakona postal
lastnina Republike Slove- nije.
(4) Sorazmerni delež iz prejšnjega odstavka, ki pripada Pošti
Slovenije d.o.o. se določi v sorazmerju z osnovnim kapitalom,
ugotovljenim z zaključnim računom za leto 1994 v PTT
podjetju Slovenije p.o. na dan 31.12.1994.

V.
Skladno s sklepom Državnega zbora je predlagatelj preveril
vse rešitve primerjalno z napotki Evropske unije in Svetovne
poštne zveze. Pri pripravi predloga zakona o poštni dejavnosti
je predlagatelj upošteval zlasti:
- regulativno ureditev sektorja poštnih storitev v evropskih
državah, predvsem članicah Evropske unije (EU),
- izhodišča bodočega urejanja poštnih storitev v EU, ki so
zajeta v Zeleni knjigi (Green Paper on Development of Postal
Services),
- pravila urejanja poštnega prometa, kot so dogovorjena
v aktih Svetovne poštne zveze (UPU). Pri tem so upoštevane
spremembe aktov UPU, ki so bile sprejete na zadnjem kongresu leta 1994 in so pričele veljati v začetku letošnjega leta.

Obrazložitev:
Državni zbor je zadolžil predlagatelja, naj predvidi možnost
lastninskega preoblikovanja po zakonu o gospodarskih javnih
službah oziroma zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Splošne določbe predloga zakona - pomen izrazov, ki se
uporabljajo v zakonu; gospodarska javna služba in iz nje
izhajajoče obveznosti ter opredelitev rezerviranih oziroma
monopolnih storitev - so usklajene tako z akti UPU kot
ureditvijo v državah EU.

Predlagatelj opozarja na dejansko stanje, ki je:
Vlada Republike Slovenije je dne 30.6.1994 sprejela sklep
o obsegu lastnine Republike Slovenije v družbenem podjetju
PTT podjetje Slovenije p.o.. S sklepom je bilo ugotovljeno, da
je z dnem uveljavitve zakdna o gospodarskih javnih službah
postalo lastnina Republike Slovenije 78,4% celotnega družbenega kapitala PTT podjetja Slovenije.
S 1.1.1995 se je poštna dejavnost izločila iz PTT podjetja
Slove- nije, ki se je z Uredbo o reorganizaciji PTT podjetja
Slovenije v Telekom Slovenije p.o. (Uradni list RS, št. 76/94)
preimenovalo v Telekom Slovenije p.o. Ta ločitev dejavnosti je
bila izvedena tako, da je Vlada Republike Slovenije na podlagi
Zakona o Pošti Slovenije (Uradni list RS, št. 73/94) z uredbo
o ustanovitvi Pošte Slovenije d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/94)
ustanovila Pošto Slovenije d.o.o. kot družbo v lasti Republike
Slovenije. Osnovni kapital Pošte Slovenije d.o.o. predstavlja
poleg gotovin- skega vložka v znesku 100 mio SIT še stvarni
vložek Republike Slovenije, ki bo ugotovljen z zaključnim
računom za leto 1994 v PTT podjetju Slovenije p.o. na dan
31.12.1994 in ki pripada poštni dejavnosti. V naravi predstavljajo osnovni kapital Pošte Slovenije d.o.o. infrastrukturni
objekti, namenjeni opravljanju poštne dejavnosti.
Glede na zadolžitve s strani Državnega zbora in upoštevaje
dejan- sko stanje, je predlagatelj preizkusil model možnega
lastninjenja Pošte Slovenije d.o.o.:
Po izločitvi zgoraj navedenega državnega deleža infrastrukturnih objektov PTT podjetja Slovenije p.o., preostane 21,6
% celotnega družbenega kapitala ali 7.532,1 mio SIT za lastninjenje po zako- nu. Zaradi bilančno neopravljene delitve PTT
podjetja Slovenije p.o. na poštno in telekomunikacijsko dejavnost, ni možno natančno razdeliti teh 21,6% na obe dejavnosti. Predpostavljamo, da na poštno dejavnost odpade 13
% infrastrukture. Tako pripada poštni dejavnosti 13% družbenega kapitala, ki se lastnini, kar znese 979,173 mio SIT.

Predpisi, ki urejajo monopolne storitve so si v državah EU zelo
podobni in uporabljajo enaka izhodišča. Tudi pri sami opredelitvi monopola (pisemske pošiljke do 2 kg in dopisnice)
med zakonodajami ni omembe vrednih razlikovanj. Kriterij,
kot je predlagan v predlogu zakona velja skoraj povsod.
Obveznosti javne gospodarske službe - opravljanje poštnih
storitev na tak način, da so zagotovljene vsem uporabnikom
pod enakimi pogoji - temeljijo na načelu univerzalnosti storitev. To je eno temeljnih načel UPU, močno pa je poudarjeno
tudi v zakonodajah držav EU ter vseh dokumentih, ki se
nanašajo na bodoče, bolj usklajeno urejanje sektorja poštnih
storitev v EU.
Naslednje zelo pomembno vprašanje so cene poštnih storitev.
Zahodnoevropske zakonodaje imajo bolj ali manj izraženo
načelo ekonomičnosti opravljanja storitev. To pomeni, da se
cene oblikujejo na način, ki zagotavlja vsaj pokrivanje lastnih
stroškov storitev. Nekatere države imajo izrecno določene
tudi načine pokrivanja razlike do polne cene, kadar država
pošti naloži opravljanje določene storitve po ceni, ki je nižja
od ekonomske.
Poglavje zakona, ki govori o poštnih storitvah (III. poglavje)
ureja že bolj tehnična oz. tehnološka vprašanja. Glede na to,
da se bo zakon uporabljal pri opravljanju storitev tako v notranjem kot mednarodnem prometu, je predlagatelj pri oblikovanju tega poglavja v največji meri upošteval določila aktov UPU
in usmer- itve PostEurop. To se nanaša npr. na: tajnost
poštnih pošiljk, prepovedi oz. omejitve, razpolaganje
s pošiljko, pogoje, ki jim mora ustrezati pošiljka, reklamacije
in odgovornost ter ostala vprašanja.
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Skladno z zakonom bi bilo na sklade preneseno 40% kapitala,
za interno razdelitev in notranji odkup pa bi preostalo 587,5
mio SIT oziroma 92.695,00 SIT na zaposlenega v Pošti Slove-

nije d.o.o., kar je prikazano tudi v spodnji tabeli. Upoštevaje
sode- iovanje pri lastninjenju tudi s strani bivših zaposlenih
in upokojencev bi bil ta znesek še nižji.

interna razd.
% 40% za sklade 'notranji odkup

Postavke - deleži
Knjigov. vredn. družb,
kapitala PTT 31.12.92

34.888,90 mio

100,00

Delež Rep. Slovenije
Delež za lastninjenje
za poštno dejavn.
za telekom. dejavn.

27.356,80 mio
7.532,10 mio
979,173 mio
6.552,979 mio

78,40
21,60
13,00
87,00

Vrednost

4.519,26 mio
587,50 mio

v SIT
vložek na
zaposlenega

9.524
6.338

474.513,00
92.695,00

uniji izrecno poudar- jajo pomen opredelitve univerzalnih
storitev ter določitve re- zervirane oz. monopolne sfere kot
sredstva zaščite javnih izva- jalcev poštnih storitev.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Vlada Republike Slovenije vlaga k predlogu zakona o poštni
dejav- nosti - druga obravnava naslednje amandmaje:

2. amandma k 7. členu
7. člen se spremeni tako, da se v drugem odstavku črtajo
besede 0909 »ali pa koncedent s koncesijsko pogodbo«.
Obrazložitev:
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z amandmajem k 5.
členu.

1. amandma k 5. členu
5. člen se spremeni tako, da se:
- v prvem odstavku črtajo besede »oziroma s podeljevanjem
konce- sij«
- črta tretji in četrti odstavek

3. amandma k 9. členu
9. člen se spremeni tako, da se v prvem, drugem in tretjem
od- stavku črtajo besede »in koncesionar«.

Obrazložitev:
Predlagani amandma ureja opravljanje poštnih storitev na
način, kakršen je običajen pri ostalih evropskih državah.
Z zakoni je določeno, da se za del poštnih storitev podeli
monopol, ostale storitve pa so prepuščene trgu. Od javnega
podjetja se zahteva gradnja in vzdrževanje široko razpredenega poštnega omrežja. Vzdrževanje tega omrežja kot tudi
opravljanje poštnih storitev na ozemlju celotne države po
enotnih in hkrati sprejemljivih cenah terja opredelitev določenih storitev kot monopolnih.

Obrazložitev:
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z amandmajem k 5.
členu.
4. amandma za nov 9.a člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen:
(1) Javno podjetje opravlja storitve prenosa odtisov za slepe
brezplačno na način, določen s pravilnikom o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev.

Z vidika stroškov je opravljanje poštnih storitev v urbanih
naseljih dohodkovno zanimivo, medtem ko na ruralnih
področjih stroški opravljanja storitev presegajo ceno storitve,
kot jo plača uporabnik. Da se zagotovi ekonomičnost poslovanja izvajal- ca, je le tega potrebno ustrezno zaščititi.
Z določitvijo določenih storitev kot rezerviranih oz. monopolnih, se izvajalcu omogoči opravljati storitve tako, da bo večje
stroške, ki nas- tanejo pri delu v ruralnih okoljih nadomestil
z ustreznim dohod- kom, ustvarjenim v urbanih okoljih.

Obrazložitev:
Dopolnitev temelji na potrebah slepih in slabovidnih. Brezplačno opravljanje poštnih storitev za slepe in slabovidne je
pravica, ki jo priznava tako Svetovna poštna konvencija kakor
tudi zakono- daje drugih držav.
5. amandma za nov 9.b člen
Za 9. členom se doda nov 9.b člen, ki se glasi:
Javno podjetje mora najmanj enkrat letno v množičnih občilih
ali na krajevno običajen način oziroma tako, da so pogoji za
opravi- janje poštnih storitev vedno dostopni, uporabnike
obveščati o:
- pogojih za opravljanje poštnih storitev,
- spremembah cen iz 7. člena tega zakona,
- vseh vprašanjih povezanih s svojo dejavnostjo, pomembnih
za uporabnike.

Navedeno načelo nikakor ni v nasprotju z načelom prostega
tržišča in poslovanja v pogojih konkurence. Tudi v zahodnoevropskih državah oz. v članicah Evropske unije je pošta kot
izvajalec storitev v javnem interesu na enak način zaščitena
pred konkuren- co. Dodelitev izključne pravice do opravljanja določenih storitev v bistvu pomeni kompenzacijo za
obveznost upoštevanja načela univerzalnosti.
Evropske države, članice Evropske Unije, imajo kot monopolne opredeljene:
- pisemske pošiljke do 1 kg ali 2 kg ali do določene vrednosti
(Velika Britanija),
- dopisnice.

Obrazložitev:
Z objavljanjem pogojev za opravljanje poštnih storitev, sprememb cen in drugih vprašanj, pomembnih za uporabnike, želi
predlaga- telj zagotoviti javnost poslovanja javnega podjetja
in zaščititi uporabnike.

V mednarodnem prometu je monopol običajno zagotovljen
z obvez- nostjo, da se tovrstne pošiljke po vnosu na državno
ozemlje prepustijo pošti, ki opravi vse potrebne faze storitve
prenosa do naslovnika. To pomeni, da mora pošiljke, ki jih
v državo prinese nek drug izvajalec le ta prepustiti pošti, če
taka pošiljka spada v kategorijo rezerviranih oziroma monopolnih.

6. amandma k 10. členu
10. člen se spremeni tako, da se doda nova predzadnja alinea:
- posebne pogoje in postopke za sprejem, prenos in vročitev
pisemskih pošiljk, ki vsebujejo zdravila, kužne in biološko
pokvarljive snovi ter radioaktivne snovi.
Obrazložitev:
Opravljanje poštnih storitev za navedene pošiljke je dovoljeno, s pravilnikom pa bo potrebno predpisati posebne
pogoje, ki jim bodo morali zadostiti pošiljatelji takih nevarnih
snovi.

Vprašanje univerzalnosti in rezerviranih storitev - monopola
je deležno velike pozornosti tudi v državah Evropske unije,
kar se izraža tudi v zeleni knjigi (Green Paper on Development
of Postal Services). Priporočilo Evropske komisije in izhodišča za regula- tivno urejanje poštnih storitev v Evropski
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3.012,84 mio
391,67 mio

sodelujoči
pri lastninjenju
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7. amandma k 16. članu
16. člen se spremeni tako, da se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
(2) Izvajalec sme pisma in dopisnice, oddane v večjem številu,
za katere poštnina ni bila plačana ali je bila plačana premalo,
vrniti pošiljatelju zaradi plačila ali doplačila.

Obrazložitev:
Predlagatelj se je odločil, da delavci PTT podjetja Slovenije
p. o. pravice iz zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
uveljavljajo v Telekomu Slovenije p.o. iz razloga, ker odpade
na telekomunikacijsko dejavnost večji del premoženja in zato
tudi večji del premoženja, ki se lastnini, kot je razvidno iz
tabele (obrazložitev k stališču Državnega zbora - tretji in
četrti odstavek 48. člena). Zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci PTT podjetja Slovenije p.o. pa bi v Pošto Slovenije
lahko vložli le sorazmerno manjši delež certifikatov. Pri navedeni odločitvi pa je predlagatelja vodilo tudi dejstvo, da ima
telekomunikacijska dejavnost zelo hiter razvoj, je zelo
donosna dejavnost in tako zanimiva za notranje lastninjenje.

Obrazložitev:
Obveznost izvajalca, da opravi prenos pošiljk, za katere poštnina ni plačana ali je premalo plačana tudi v primeru, ko gre
za večjo količino pošiljk, je neprimerna z vidika ekonomičnosti poslovanja. Izterjava neplačane oz. premalo plačane poštnine je skoraj nemogoča in tudi nesorazmerno draga. Zato je
primerneje, da se v takem primeru pošiljka vrne pošiljatelju.

Spremenjeni model lastninjenja ptt dejavnosti ima po mnenju
predlagatelja lahko poleg navedenih pomanjkljivosti še
naslednje posledice:
- glede na to, da je bil osnovni kapital Pošte Slovenije d. o.o.
določen z zakonom o Pošti Slovenije, je pravna podlaga za
lastninjenje v Pošti Slovenije d.o.o. zakon o poštni dejavnosti,
kar pomeni, da se z lastninjenjem ne more pričeti pred uveljavitvijo tega zakona;
- v Telekomu Slovenije p.o. je že izdelan preliminarni program lastninjenja, za katerega se računa da bo sprejet takoj
po sprejetju zaključnega računa Ptt podjetja Slovenije za leto
1994 in izločitvi infrastrukturnih sredstev, ki pripadajo Pošti
Slovenije d.o.o.. Uveljavitev lastninjenja v Pošti Slovenije
d.o.o. bi tako imela za posledico novo pripravo lastninskega
programa Telekoma Slovenije p.o. z velikim časovnim zamikom lastninjenja.

8. amandma k 31. členu
31. člen se spremeni tako, da se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
(4) Zoper odločitve izvajalca o reklamaciji je dovoljena pritožba na ministrstvo za promet in zveze.
Obrazložitev:
Predlagatelj želi z dopolnitvijo zaščititi uporabnika, ki se
zoper odločitev izvajalca o njegovi reklamaciji lahko pritoži na
ministrstvo za promet in zveze.
9. amandma k 49. členu
V 49. členu se črtata tretji in četrti odstavek.

BELEŽKE:
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Predlog zakona o

MATIČNI

EVIDENCI

UŽIVALCEV

PRAVIC

POKOJNINSKEGA

ZAVAROVANCEV

IN

IZ

IN

INVALIDSKEGA

ZAVAROVANJA
- EPA 319 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 142. seji dne 11. maja 1995
določila besedilo:

zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - tretja obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
- Marko ŠTROVS, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepa 30. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne
11/42-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandma Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o matični evidenci

I. TEMEUNE DOLOČBE

3. člen
(Enotna metodologija)

l.člen
(Smoter zakona)

Matična evidenca se vodi po enotnih metodoloških načelih, ki
jih določi minister, pristojen za delo po predhodnem mnenju
centralnega statističnega urada v Republiki Sloveniji, Zavoda,
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Republiškega
zavoda za zaposlovanje.

S tem zakonom se ureja matična evidenca zavarovancev in
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(v nadaljnjem besedilu: matična evidenca), ki vsebuje
podatke, ki so potrebni za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Podatki se vnašajo v matično evidenco po enotnih nacionalnih standardih.

V matični evidenci se vodijo podatki o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
drugi podatki, potrebni za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja na način, ki je predpisan s tem zakonom.

Matična evidenca se vodi tako, da se podatki, določeni s tem
zakonom, vpisujejo v predpisane obrazce, vnašajo na sredstva za avtomatsko obdelavo podatkov in druga sredstva za
vodenje evidenc.

2. člen
(Upravljalec matične evidence)

4. člen
(Uporaba podatkov matične evidence)
Podatki, ki jih vsebuje matična evidenca, se uporabljajo za
izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Upravljalec matične evidence je Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Zavod).
Prijavno-odjavno službo za Zavod opravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Državna statistika in zdravstveno zavarovanje imata pravico
do individualnih podatkov, ki jih vsebuje matična evidenca.
Podatke lahko uporabljata za tvorjenje registrov in izvajanje
nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Za opravljanje posameznih nalog pri vodenju matične evidence lahko Zavod pooblasti drugo službo ali zavod.

Način uporabe podatkov matične evidence ne sme biti
v nasprotju s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
35

poročevalec, št. 18

5. člen
(Subjekti matične evidence)

- o pokojninski dobi;
- o ugotovljeni plači oziroma zavarovalnih osnovah, od katerih so bili plačani prispevki (v nadaljnjem besedilu: plača
oziroma osnove);
- število ur polnega delovnega časa poslovnega subjekta ali
zasebnega delodajalca (samo polne ure);
- število ur dejanskega delovnega časa zavarovanca (polne
ure);
- število ur na delu, za katere je zavarovanec prejel plačo
oziroma za katere so plačani prispevki od zavarovalne osnove;
- število ur odsotnosti z dela, za katere je zavarovanec prejel
nadomestilo plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo;
- prvič zaposlen v Republiki Sloveniji;
- vrsta delovnega mesta;
- matična številka enotnega registra;
- datum in vzrok prenehanja zavarovanja;

V matično evidenco se vnesejo podatki:
- o osebah, ki so zavarovane po Zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 12/92 in 5/94 - v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) - v nadaljnjem besedilu: zavarovanci;
- o osebah, ki trenutno niso vključene v zavarovanje, pa jim je
pokojninska doba priznana z odločbo pristojnega organa,
oziroma jim je čas, ki so ga prebili v zavarovanju, vpisan
v delovno knjižico ali v drugo javno listino:
- o osebah, ki so uveljavile kakšno pravico iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi
ZPIZ oziroma po predpisih o nadomestilih za terjatve iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, nastale v tujini (v
nadaljnjem besedilu: uživalci pravic);
- o zavezancih za plačevanje prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: zavezanci za
prispevek).

8. člen
(Podatki o uživalcih pravic)
O uživalcih starostnih in invalidskih pokojnin se vnesejo
v matično evidenco poleg podatkov, ki so že zbrani v matični
evidenci zavarovancev, še naslednji podatki:
- vrsta pokojnine, člen predpisa, ki je bil podlaga za določitev
pokojnine, zmanjšanje oziroma povečanje pokojnine, datum
priznanja pravice do pokojnine;
- datum pričetka izplačevanja pokojnine, datum prekinitve in
ponovnega pričetka izplačevanja pokojnine ter datum prenehanja pravice do pokojnine;
- vrsta, vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti ter
diagnoza;
- datum ugotovitve invalidnosti;
- pokojninska osnova in leto pred letom, v katerem se uveljavljajo pravice, na katero so preračunane plače;
- znesek pokojnine.

6. člen
(Dajalci podatkov)
Podatki se vnesejo v matično evidenco na podlagi prijav, ki jih
vložijo naslednji poslovni subjekti in fizične osebe, ki imajo po
tem zakonu dolžnost sporočanja podatkov (v nadaljnjem
besedilu: dajalci podatkov):
- gospodarske družbe, banke, zavarovalnice, agencije, skladi
in druge finančne organizacije, zadruge, državni organi,
zavodi, sindikati, društva, politične stranke in drugi poslovni
subjekti, razen zasebnikov, ki zaposlujejo delavce (v nadaljnjem besedilu: poslovni subjekti);
- zasebniki in druge fizične osebe, ki zaposlujejo delavce (v
nadaljnjem besedilu: zasebni delodajalci);
- zavarovanci, ki so sami zavezanci za prispevek;
- upravljalec centralnega registra prebivalstva;
- upravljalci matičnih knjig;
- Zavod;
- Republiški zavod za zaposlovanje;
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
- zavodi za izvrševanje kazenskih sankcij;
- Davčna uprava RS (v nadaljnjem besedilu: davčni organ);
- stečajni upravitelj;
- centri za socialno delo.

9. člen
(Podatki o uživalcih družinske pokojnine)
O uživalcih družinske pokojnine se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov, ki so že zbrani v matični evidenci
zavarovancev, še naslednji podatki:
- priimek in ime, EMŠO;
- sorodstvo z umrlim zavarovancem ali uživalcem pokojnine;
- iz 7. člena tega zakona za umrlega zavarovanca oziroma iz
7. in 8. člena za umrlega uživalca pokojnine, po katerem imajo
pravico do družinske pokojnine;
- datum in vzrok smrti zavarovanca ali uživalca pokojnine;
- datum pridobitve pravice do družinske pokojnine, datum
pričetka izplačevanja družinske pokojnine in datum prenehanja pravice do družinske pokojnine;
- znesek družinske pokojnine.

II. PODATKI MATIČNE EVIDENCE
7. člen
(Podatki o zavarovancih)
O zavarovancih se vnesejo v matično evidenco naslednji podatki:

10. člen
(Podatki o uživalcih pravic, ki so pravico pridobili po
posebnem predpisu)

- priimek, ime, rojstni priimek;
- enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu:
EMŠO);
- naslov stalnega prebivališča;
- naslov začasnega prebivališča;
- poklic, ki ga opravlja;
- šolska izobrazba;
- stopnja strokovne izobrazbe;
- stopnja strokovne usposobljenosti;
- podlaga za zavarovanje;
- ali je zavarovanec s telesno okvaro najmanj 70%, vojaški
invalid I. do VI. skupine, civilni invalid vojne I. do VI. skupine,
slepa oseba, oseba, obolela za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in živčnomišičnimi obolenji, paraplegijo, cerebralno in
otroško paralizo, multiplo sklerozo in ekstrapiramidnimi obolenji;
- datum vstopa v zavarovanje;
- o delu, ki ga je zavarovanec opravljal in za katero se mu
zavarovalna doba šteje s povečanjem;
poročevalec, št. 18

O uživalcih pokojnine se poleg podatkov iz 8. in 9. člena tega
zakona navedejo še podatki o tem, ali so udeleženci NOB,
španske revolucionarne in osvobodilne vojne, grške NOB,
vojni ujetniki s pravico do povečanja pokojnin do 30 %, ali so
pridobili pravico do pokojnine po posebnih predpisih.
11. člen
(Podatki o uživalcih invalidnin)
O uživalcih invalidnin se vnesejo v matično evidenco poleg
podatkov iz 7., 8. oziroma 9. člena tega zakona, še naslednji
podatki:
- vrsta, vzrok in stopnja telesne okvare;
- datum nastanka telesne okvare, datum pridobitve in datum
prenehanja pravice do invalidnine;
- znesek invalidnine.
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16. člen
(Določitev registrske številke zavezanca za prispevek)

12. člen
(Podatki o uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo)

Zavod določi zavezancem za prispevek registrsko številko
zavezanca za prispevek.

O uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo se vnesejo
v matično evidenco poleg podatkov iz 7., 8. oziroma 9. člena
tegš zakona, še naslednji podatki:
- vrsta dodatka za pomoč in postrežbo;
- datum pridobitve in datum prenehanja pravice;
- znesek dodatka za pomoč in postrežbo.

Registrska številka je sestavljena iz označbe registrske izpostave (4 mesta), tekoče zaporedne številke registra (5 mest) in
kontrolne številke (1 mesto).
III. UVEDBA IN VODENJE MATIČNE EVIDENCE
17.člen
(Uvedba matične evidence)

13. člen
(Podatki o uživalcih kratkoročnih nadomestil)

Matična evidenca zavarovancev se uvede s tem, da se vanjo
vnesejo podatki o zavarovancih na podlagi prijav v zavarovanje, ki jih vložijo zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje.

O uživalcih nadomestil na podlagi preostale delovne možnosti se vnesejo v matično evidenco poleg podatkov iz 7. člena
tega zakona, še naslednji podatki:
- vrsta nadomestila;
- osnova za odmero nadomestila;
- datum pridobitve in datum prenehanja pravice;
- znesek nadomestila;
- datum ugotovitve invalidnosti;
- vrsta, vzrok, datum nastanka in kategorija invalidnosti ter
diagnoza.

Prvič vložena prijava v zavarovanje je hkrati prijava za uvedbo
matične evidence.
Za uživalce pravic se uvede in vodi matična evidenca na
podlagi podatkov iz matične evidence zavarovancev ter
odločbe o priznanju pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
18. člen
(Prijava v zavarovanje)

14. člen
(Podatki o poslovnih subjektih)

Prijava v zavarovanje za zavarovanca vsebuje podatke iz 1. do
9. alinee in 15. do 16. alinee in 21. alinee 7. člena tega zakona
s stanjem na dan njene vložitve in datum vstopa v zavarovanje.

O poslovnih subjektih, ki so zavezanci za prispevek, se poleg
registrske številke zavezanca za prispevek vnesejo v matično
evidenco naslednji podatki:
- ime poslovnega subjekta in firma;
- naslov sedeža;
- naziv dejavnosti;
- šifra dejavnosti
- matična številka enotnega registra;
- razvrstitev zavezanca (sektor);
- datum vpisa v sodni register;
- datum pričetka poslovanja;
- delovni čas;
- številka žiro računa;
- datum prenehanja poslovanja;
- vzrok prenehanja poslovanja;
- datum izbrisa iz sodnega registra.

19. člen
(Podatki o predhodno dopolnjeni pokojninski dobi)
Podatki o pokojninski dobi zavarovanca, dopolnjeni do dneva
vložitve prve prijave v zavarovanje, se vnesejo v matično
evidenco na podlagi podatkov iz delovne knjižice ali na podlagi pravnomočnih odločb, s katerimi so pristojni organi ugotovili pokojninsko dobo oziroma na podlagi drugih javnih
listin.
20. člen
(Vodenje matične evidence)
Matična evidenca se vodi tako, da se vanjo vnesejo:
- podatki o vseh osebah, ki pridobijo lastnost zavarovanca;
- podatki o prenehanju zavarovanja oseb, katerih podatki so
vpisani v matično evidenco;
- podatki o zavarovalni dobi in plači oziroma osnovah, ki jih
je zavarovanec dosegel v prejšnjem koledarskem letu, ter
o nadomestilih plače oziroma osnov;
- podatki o pričetku poslovanja zavezanca za prispevek oziroma o vpisu v vpisnik ali register, če je določen z zakonom;
- podatki o uživalcih pravic;
- spremembe podatkov iz prve do pete alinee tega člena.

15. člen
(Podatki o samostojnih zavezancih za prispevek)
O subjektih iz druge in tretje alinee 6, člena tega zakona, ki
sami plačujejo prispevke za svoje zavarovanje oziroma za
zaposlene delavce, se poleg registrske številke zavezanca za
prispevek vnesejo v matično evidenco naslednji podatki:
- priimek, ime in rojstni priimek;
- EMŠO;
- naslov stalnega prebivališča;
- ime obrata oziroma poslovnega prostora;
- naslov obrata oziroma poslovnega prostora;
- naziv dejavnosti;
- šifra dejavnosti;
- matična številka enotnega registra;
- razvrstitev zavezanca (sektor);
- žiro račun oziroma drug račun, preko katerega posluje;
- katastrski dohodek oziroma drug dohodek od kmetijske
dejavnosti;
- datum pričetka poslovanja oziroma datum vpisa v register
ali vpisnik, če je predpisan;
- delovni čas poslovanja;
- datum prenehanja poslovanja oziroma datum izpisa iz
registra ali vpisnika, če je predpisan;
- vzrok prenehanja poslovanja.

21. člen
(Krajevna pristojnost za vodenje matične evidence)
Za vodenje matične evidence je krajevno pristojna:
- za zavarovance, zaposlene pri poslovnemu subjektu
- enota Zavoda, na območju katere je sedež poslovnega
subjekta oziroma poslovne enote, če je ta zavezanec za prispevek;
- za zavarovance, zaposlene pri zasebnem delodajalcu
- enota Zavoda, na območju katere je sedež obrata, podružnice oziroma poslovnega prostora delodajalca. Če zasebni
delodajalec ne opravlja pridobitne dejavnosti oziroma
poklicne dejavnosti oziroma nima ločenega obrata oziroma
poslovnega prostora za opravljanje dejavnosti, pa enota
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Zavoda, na območju katere ima zasebni delodajalec prebivališče;
- za samostojne zavezance za prispevek - enota Zavoda, na
območju katere je sedež obrata oziroma poslovnega prostora,
v katerem zavezanec opravlja dejavnost; če nima ločenega
obrata oziroma poslovnega prostora za opravljanje dejavnosti, pa enota Zavoda, na območju katere ima zavezanec prebivališče;
- za osebe, ki so zavarovane na podlagi opravljanja kmetijske
dejavnosti - enota Zavoda, na območju katere je sedež davčnega organa, pristojnega za odmero in pobiranje davka od
dohodka iz kmetijske dejavnosti;
- za osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer
brezposelnosti in osebe, ki opravljajo javna dela v skladu
s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (zavarovance iz 17. člena ZPIZ) - enota Zavoda, na
območju katere je enota Zavoda za zaposlovanje, pri kateri je
zavarovanec prijavljen;
- za osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi
stečaja ali redne likvidacije delodajalca v času, ko so na
porodniškem dopustu - enota Zavoda, na območju katere je
sedež centra za socialno delo, ki izplačuje nadomestilo;
- za osebe na prestajanju zaporne kazni, ki delajo polni
delovni čas (zavarovance iz 18. člena ZPIZ) - enota Zavoda,
na območju katere je zavod za izvrševanje kazenskih sankcij,
kjer zavarovanec prestaja zaporno kazen;
- za uživalce pravic - enota Zavoda, pri kateri je uživalec
uveljavil kakšno pravico iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.

Zavoda, ki je pristojna za vodenje matične evidence po tem
zakonu, oziroma pri pooblaščenem organu na območju pristojne enote Zavoda.
Pri enoti Zavoda iz prejšnjega odstavka vložijo zavezanci za
vlaganje prijav tudi prijavo sprememb podatkov oziroma sprememb med zavarovanjem.
Prijave podatkov in prijave sprememb podatkov se vložijo
v rokih, ki jih predpisuje ta zakon.
24. člen
(Potrdilo in obvestilo o vloženi prijavi in odjavi)
Vložniku prijave v zavarovanje, prijave spremembe med zavarovanjem in odjave iz zavarovanja, potrdi vložitev prijave,
spremembe oziroma odjave subjekt iz drugega odstavka 2.
člena tega zakona.
Za samostojne zavezance za prispevek vroči subjekt iz prejšnjega odstavka en izvod prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja oziroma prijave spremembe med zavarovanjem, pristojnemu davčnemu organu zaradi obračunavanja, nadzora
nad plačevanjem ter prisilne izterjave prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
25. člen
(Prijave, ki jih vlagajo poslovni subjekti In zasebni
delodajalci)

IV. VLAGANJE PRIJAV MATIČNE EVIDENCE
22. člen
(Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje)

Zavezanci iz 1. in 2. točke prvega odstavka ter zavezanci iz
drugega odstavka 22. člena tega zakona vložijo:
- prijavo pričetka in prenehanja poslovanja ter prijavo sprememb v poslovanju;
- prijavo v zavarovanje za vsakega novega zaposlenega
delavca, odjavo iz zavarovanja za vsakega delavca, ki mu
preneha delovno razmerje in prijavo sprememb med zavarovanjem za vsakega delavca;
- prijavo podatkov o ugotovljeni zavarovalni dobi in plači ter
nadomestilih plače za vsakega delavca, ki je bil v prejšnjem
koledarskem letu v delovnem razmerju in prijavo spremembe
teh podatkov.

(

Za zavarovance iz 8. in 10. člena ZPIZ vložijo prijave v zavarovanje;
1. Poslovni subjekti;
2.Zasebni delodajalci:
- v zvezi z opravljanjem dejavnosti (zasebniki);
- izven dejavnosti, ki jo opravljajo (druge fizične osebe, ki
zaposlujejo delavce);
Za zavarovance ki so izgubili zaposlitev zaradi stečaja poslovnega subjekta ali zasebnega delodajalca vloži prijavo v zavarovanje stečajni upravitelj, ki v primeru stečaja prevzame
dokumente trajne vrednosti.

26. člen
(Prijave, ki jih vlagajo samostojni zavezanci za prispevek)

Zavarovanci iz druge in tretje alinee 9.člena, zavarovanci iz
11., 12., 16. in 24. člena ZPIZ ter kmetje - nosilci dejavnosti iz
13. člena ZPIZ, sami vložijo prijave v zavarovanje.

Zavezanci iz tretjega in četrtega odstavka 22. člena tega
zakona vložijo:
- prijavo pričetka in prenehanja poslovanja ter prijavo sprememb med poslovanjem;
- prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo
sprememb med zavarovanjem.

Za člane kmečkega gospodarstva iz 13. člena ZPIZ vloži
prijavo v zavarovanje nosilec kmetijske dejavnosti, ne glede
na to, ali je sam zavarovan na drugi podlagi.
Za zavarovance iz 17. člena ZPIZ vloži prijavo v zavarovanje
pristojna enota zavoda za zaposlovanje.

27. člen
(Prijave, ki jih vlaga Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije)

Za zavarovance iz 18. člena ZPIZ vloži prijavo v zavarovanje
zavod za izvrševanje kazenskih sankcij, kjer zavarovanec prestaja zaporno kazen.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vloži:
- prijavo podatkov o zavarovalni dobi za obdobja, za katera je
zavarovanec prejemal nadomestilo plače po prenehanju
delovnega razmerja, ter prijavo sprememb teh podatkov;
- prijavo podatkov o nadomestilih plače iz naslova zdravstvenega zavarovanja v obdobju po prenehanju delovnega razmerja ter prijavo sprememb teh podatkov.

Za zavarovance, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi
stečaja ali redne likvidacije poslovnega subjekta ali zasebnega delodajalca v času porodniškega dopusta, vloži prijavo
v zavarovanje center za socialno delo.
Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje iz predhodnih
odstavkov tega člena so dolžni zavarovancem vročiti kopijo
prijave v zavarovanje.

28. člen
(Prijave, ki jih vlaga Zavod za zaposlovanje)
Zavod za zaposlovanje vloži za zavarovance iz petega
odstavka 22.člena tega zakona
- prijavo v zavarovanje, prijavo prenehanja zavarovanja in
prijavo sprememb med zavarovanjem;
- prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje in o zavarovalni
dobi, doseženi v zavarovanju po 17. členu ZPIZ v prejšnjem
koledarskem letu, ter prijavo sprememb teh podatkov.

23. člen
(Krajevna pristojnost za vlaganje prijav)
Zavezanci za vlaganje prijav vlagajo prijave v zavarovanje,
odjave iz zavarovanja in druae prijave podatkov pri enoti
poročevalec, št. 18
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dajalca podatkov popravek v roku 30 dni od dneva vročitve
zahteve.

29. člen
(Prijave, ki jih vlaga zavod za izvrševanje kazenskih sankcij)
Zavod za izvrševanje kazenskih sankcij vloži za zavarovance
iz šestega odstavka 22. člena tega zakona:
- prijavo v zavarovanje, prijavo prenehanja zavarovanja in
prijavo sprememb med zavarovanjem;
- prijavo podatkov o osnovah za zavarovanje in o zavarovalni
dobi, doseženi v zavarovanju po 18. členu ZPI2 v prejšnjem
koledarskem letu, ter prijavo sprememb teh podatkov

Če se dajalec podatkov z ugotovitvami revizije ne strinja in
podatkov ne popravi v roku iz prejšnjega člena, Zavod po
uradni dolžnosti izda odločbo o ugotovitvah revizije.

30. člen
(Prijave, ki jih vlaga davčni organ)

Odločbo iz prejšnjega odstavka izda enota Zavoda, ki je
pristojna za vodenje matične evidence po 21. členu tega
zakona.

36. člen
(Odločba o ugotovitvah revizije)

Za zavarovance iz druge točke prvega odstavka, tretjega in
četrtega odstavka 22. člena tega zakona, razen za zavarovance iz 12. člena ZPIZ, vloži organ, ki pobira prispevke,
prijavo podatkov o osnovah in zavarovalni dobi v prejšnjem
koledarskem letu, za katero je plačan prispevek, ter prijavo
sprememb teh podatkov.

37. člen
(Sodno varstvo)
Zoper odločbo Zavoda iz prejšnjega člena je možno v 30 dneh
od njenega prejema vložiti pritožbo pri sodišču, ki je pristojno
odločati o sporih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

31. člen
(Prijave, ki jih vlaga Zavod)

38. člen
(Poprava podatkov po uradni dolžnosti)

Na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, vloži Zavod za
uživalce kratkoročnih nadomestil na podlagi preostale
delovne zmožnosti:
- prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo
sprememb med zavarovanjem;
- prijavo podatkov o nadomestilih iz invalidskega zavarovanja v prejšnjem koledarskem letu ter prijavo sprememb teh
podatkov.

Če dajalec podatkov ne popravi podatkov v roku 30 dni po
pravnomočnosti sodne odločbe iz 37. člena tega zakona oziroma v roku 30 dni po prejemu odločbe iz 36. člena tega
zakona, zoper katero ni bila vložena pritožba. Zavod po
uradni dolžnosti vnese v matično evidenco podatke iz
odločbe.

32. člen
(Obvestilo o smrti)

39. člen
(Naknadna sprememba podatkov)

Organi, pristojni za vodenje matičnih knjig so dolžni poslati
Zavodu obvestilo o vpisu smrti v mrliško knjigo.

Podatki, vnešeni v matično evidenco na način, ki ga ureja ta
zakon, se lahko naknadno spremenijo v naslednjih primerih:
- če pristojni organ naknadno na predpisan način ugotovi
spremembo podatkov;
- če so podatki o pokojninski dobi, lastnosti zavarovanca,
zavarovalni dobi in plači oziroma osnovah, ki so podlaga za
izračun pokojninske osnove, vpisani v matično evidenco na
podlagi lažnih listin;
- če se s preverjanjem podatkov ali kako drugače ugotovi, da
so v matično evidenco vpisani nepravilni, netočni ali nepopolni podatki;
- v drugih primerih, v katerih se po splošnem upravnem
postopku lahko uporabijo izredna pravna sredstva.

33. člen
(Revizija prijav)
Zavod je pooblaščen preverjati pravilnost prijavljenih podatkov o zavarovancih in zavezancih za prispevek.
Dajalci podatkov so dolžni Zavodu omogočiti vpogled v dokumentacijo, da preveri pravilnost prijavljenih podatkov.
Za pravilnost prijavljenih podatkov odgovarjajo dajalci podatkov.

Podatki, vpisani v matično evidenco, se spremenijo na podlagi prijave spremembe podatkov na način, določen s atem
zakonom.

34. člen
(Ugotovitev plače oziroma osnov in zavarovalne dobe)
Plače oziroma osnove in nadomestila plače oziroma osnov, ki
so podlaga za ugotovitev pokojninske osnove ter zavarovalno
dobo ugotovi Zavod v skladu s predpisi o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju.

40. člen
(Subsidiarna uporaba Zakona o varstvu osebnih podatkov)
Zavarovanci in uživalci pravic imajo pravico do varstva osebnih podatkov po določbah Zakona o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom ni drugače določeno.

Podatke o plači oziroma osnovah in nadomestilih plače za
zavarovance v delovnem razmerju vpišejo poslovni subjekti in
zasebni delodajalci oziroma davčni organ za samostojne
zavezance za prispevek, v prijave na podlagi z zakonom
določenih evidenc oziroma dokončno ugotovljene plače po
zaključnem računu za preteklo leto.

V. LASTNOST ZAVAROVANCA
41. člen
(Opredelitev lastnosti zavarovanca)

Zavod preveri pravilnost podatkov ter način izpolnjevanja
prijav iz prejšnjega odstavka.

Lastnost zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja ima oseba, ki izpolnjuje pogoje za zavarovanje po ZPIZ
in je prijavljena v zavarovanje. Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz
druge in tretje alinee 9.člena, 11., 12., 13., 16. in 24. člena ZPIZ
in so prijavljene v zavarovanje, imajo lastnost zavarovanca, če
je zanje plačan prispevek oziroma se odpisani prispevki šte-

35. člen
(Popravljanje prijav)
Če Zavod pri preverjanju podatkov iz prejšnjih dveh členov
ugotovi, da prijava ni bila pravilno izpolnjena, zahteva od
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s katero je sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju, Zavod ta čas evidentira v matični evidenci ob uveljavitvi pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po
ZPIZ. Oseba iz prejšnjega odstavka vloži prijavo za uvedbo
matične evidence v skladu s tem zakonom.

jejo za plačane. Lastnost zavarovanca za posebne primere
zavarovanja ima oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 21. ali 22. člena
ZPIZ in je zanjo plačan prispevek.
42. člen
(Pridobitev lastnosti zavarovanca)
Lastnost zavarovanca pridobijo ob pogoju vložene prijave
v zavarovanje:
-osebe iz 8. in 10. člena ZPIZ z dnem vstopa v delovno
razmerje;
-osebe iz 17. člena ZPIZ z dnem pridobitve pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti oziroma z dnem
pričetka opravljanja javnih del;
-osebe iz 18. člena ZPIZ z dnem pričetka dela s polnim
delovnim časom;
-osebe iz 9. člena z dnem zaposlitve pri tujem delodajalcu na
ozemlju Republike Slovenije oziroma z dnem zaposlitve pri
tujem delodajalcu v tujini oziroma z dnem vstopa v obvezno
zavarovanje pri tujem nosilcu zavarovanja;
-osebe iz 11. člena ZPIZ z dnem vpisa v vpisnik ali register, če
je predpisan oziroma z dnem pričetka opravljanja pridobitne
ali poklicne dejavnosti.
-osebe iz 12. člena ZPIZ z dnem, ko pričnejo osebno voditi
zasebno podjetje;
- osebe iz 13. člena ZPIZ z dnem pričetka opravljanja kmetijske dejavnosti;
- osebe iz 16. člena ZPIZ z dnem pridobitve lastnosti vrhunskega športnika oziroma šahista;
- osebe iz 24. člena ZPIZ z dnem vložitve prijave v zavarovanje.

47. člen
* (Uporaba določb o postopku)
Za odločanje o zahtevi iz 45. člena tega zakona se uporabljajo
določbe ZPIZ o postopku za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Način dokazovanja lastnosti zavarovanca predpiše minister,
pristojen za delo.
48. člen
(Vložitev prijave po uradni dolžnosti)
Za osebo, ki ni sama zase zavezanec za vlaganje prijav v zavarovanje in ji je s pravnomočno odločbo priznana pravica do
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pa zavezanec za
vložitev prijave ni vložil prijave v zavarovanje v roku osem dni
po pravnomočnosti te odločbe, vloži Zavod prijavo v zavarovanje po uradni dolžnosti.
49. člen
(Izguba lastnosti zavarovanca)
Oseba iz drugega in tretjega odstavka 41. člena tega zakona,
za katero je bila vložena prijava v zavarovanje, izgubi lastnost
zavarovanca v primeru, da za obdobje zavarovanja niso plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma se odpisani prispevki ne štejejo za plačane.

43. člen
Osebe iz prejšnjega člena pridobijo skladno z določbo 45.
člena tega zakona lastnost zavarovanca z dnem, določenim
v prejšnjem členu tudi, če iz objektivnih vzrokov niso vložile
prijave v zavarovanje v rokih po tem zakonu, vložile pa so jo
v roku enega leta od dneva izpolnitve pogojev za vstop v zavarovanje. Po preteku enega leta od dneva izpolnitve pogojev za
vstop v zavarovanje pridobijo osebe iz prejšnjega odstavka
lastnost zavarovanca z dnem vložitve prijave v zavarovanje.

50. člen
(Odločba o izgubi lastnosti zavarovanca)
O izgubi lastnosti zavarovanca v primerih iz prejšnjega člena
Zavod izda odločbo. Ta odločba učinkuje od dneva, ko niso
več izpolnjeni pogoji za zavarovanje.

44. člen
(Ugotavljanje pravice do pokojninskega In invalidskega
zavarovanja)
Oseba, kateri subjekt iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona
odkloni sprejem prijave v zavarovanje, in oseba v delovnem
razmerju, za katero poslovni subjekt oziroma zasebni delodajalec ni vložil prijave v zavarovanje, lahko zahteva, da se ji
prizna pravica do pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(lastnost zavarovanca).

51. člen
(Odjava po uradni dolžnosti)
Če zavarovanec, za katerega je vložena prijava v zavarovanje,
nima več pravice do zavarovanja po ZPIZ, in zanj ni vložena
odjava iz zavarovanja, vloži z dnem prenehanja pravice do
zavarovanja odjavo iz zavarovanja Zavod po uradni dolžnosti.

45. člen
(Ugotavljanje lastnosti zavarovanca)

52. člen
(Ničnost prijave v zavarovanje)

Oseba, ki želi, da se ji za določeno obdobje ugotovi lastnost
zavarovanca, vloži zahtevo za ugotovitev lastnosti zavarovanca pri enoti Zavoda, ki je pristojna za uveljavljanje pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja po ZPIZ.

Prijava v zavarovanje, vložena na podlagi lažnih podatkov ali
ponarejenih listin je nična.
Ničnost ugotovi Zavod po uradni dolžnosti.

Zavod z odločbo ugotovi lastnost zavarovanca, vendar največ
za eno leto pred vložitvijo zahteve iz prejšnjega odstavka.

VI. ROKI ZA VLOŽITEV PRIJAV IN VNOS PODATKOV
V MATIČNO EVIDENCO

Če je zavarovancu na podlagi odločitve pristojnega sodišča
priznan status zavarovanca za več kot eno leto pred vložitvijo
zahteve in če zavezaci za ves čas Zavodu plačujejo vse obveznosti iz zavarovanja, se lastnost zavarovanca ugotovi za ves
čas statusa zavarovanca in plačanih obveznosti.

53. člen
(Roki za vložitev prijav podatkov)
Prijave podatkov za matično evidenco je treba vložiti v naslednjih rokih:
-prijavo pričetka poslovanja, prijavo prenehanja poslovanja
in prijavo spremembe v poslovanju zavezanca za prispevek
- v osmih dneh od dneva pričetka poslovanja oziroma od
dneva prenehanja poslovanja oziroma od dneva nastanka
spremembe v poslovanju zavezanca za prispevek;

46. člen
(Vpis podatkov o zavarovanju v tujini)
Državljanu Republike Slovenije, ki je bil pokojninsko in invalidsko zavarovan pri tujem nosilcu zavarovanja v državi,
poročevalec, št. 18

40

-prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem - v osmih dneh od dneva nastopa
dela ali izpolnitve pogojev za vstop v zavarovanje, ali od izdaje
odločbe o lastnosti zavarovanca oziroma od dneva prenehanja dela ali zavarovanja, oziroma od dneva nastanka spremembe med zavarovanjem;
-prijavo podatkov o ugotovljeni zavarovalni dobi in plači
oziroma osnovah ter prijavo podatkov o nadomestilih plače
najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko
leto; - prijavo sprememb podatkov o zavarovalni dobi in plači
oziroma osnovah in prijavo sprememb podatkov o nadomestilih plače - v osmih dneh od dneva, ko je bila ugotovljena
sprememba poslanih podatkov;
-prijavo podatkov o pozneje ugotovljeni pokojninski dobi
oziroma povečanju zavarovalne dobe - v osmih dneh od
dneva, ko je postala odločba o pokojninski dobi pravnomočna. oziroma od dneva, ko je pristojni organ skladno
s posebnimi predpisi ugotovil, da se zavarovancu šteje zavarovalna doba s povečanjem;
- prijavo smrti - v osmih dneh od vpisa v mrliško knjigo.

58. člen
(Roki za hranjenje zbirk podatkov)
Zbirke podatkov matične evidence se hranijo 100 let od prejema zadnje prijave podatkov.
VIII. ZAVAROVANJE PODATKOV
59. člen
(Dolžnost varovanja uradne tajnosti)
Osebe, zaposlene v Zavodu in osebe, ki občasno, na podlagi
pogodbe, opravljajo določene posle za Zavod, ki pri svojem
delu izvedo za vsebino osebnih podatkov zavarovancev in
uživalcev pravic, morajo to varovati kot uradno tajnost. Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega odstavka traja
tudi po prenehanju delovnega razmerja ali dela pri Zavodu.
60. člen

54. člen
(Roki za vnos podatkov v matično evidenco)

Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov
matične evidence in za notranji nadzor določi Zavod s splošnim aktom.

Za zavarovance se vnesejo v matično evidenco:
IX. NADZORSTVO

-podatki iz prijav v zavarovanje, odjav iz zavarovanja in prijav
sprememb med zavarovanjem naslednji dan po prejemu prijave;
-podatki iz prijav o plači oziroma osnovah, nadomestilih
plače in zavarovalni dobi, doseženi v preteklem koledarskem
etu ter iz prijav o spremembah navedenih podatkov, v 60 dneh
od prejema prijave, najpozneje pa do konca tekočega leta za
preteklo koledarsko leto.
- podatki iz 38. člena t3ega zakona, naslednji dan po pravnomočnosti odločbe.

61. člen
(Nadzor nad izvajanjem zakona)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za delo.

X. KAZENSKE DOLOČBE

Podatki za uživalce pravic se vnesejo v matično evidenco v 30
dneh po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice.

62. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek poslovni subjekt in zasebni delodajalec, ki zaposluje
delavce:
- če ne vloži prijave pričetka poslovanja, prijave prenehanja
poslovanja ali prijave sprememb v poslovanju poslovnega
subjekta oziroma zasebnega delodajalca ali če jo vloži po
izteku predpisanega roka;
- če ne vloži prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja ali
prijave sprememb med zavarovanjem ali če jo vloži po izteku
predpisanega roka;
- če ne vloži prijave podatkov o ugotovljeni zavarovalni dobi
in ugotovljeni plači oziroma osnovah ter nadomestilih plače,
ali če jo vloži po izteku predpisanega roka;
- če ne vloži prijave spremembe podatkov o zavarovalni dobi
in plači oziroma osnovah ter nadomestilih plače, ali če jo vloži
po izteku predpisanega roka.

VII. SHRANJEVANJE PODATKOV MATIČNE EVIDENCE
55. člen
(Rok za hrambo dokumentacije)
Dokumentacijo, potrebno za uvedbo in vodenje matične evidence, se hrani najmanj 30 let, računano od dneva pridobitve
pravic, ugotovljenih na njeni podlagi, vendar ne manj kot 10
let od smrti uživalca pravic oziroma njihovega prenehanja ali
izgube. Dokumentacija o osebah, o katerih se vodijo podatki
v matični evidenci in ki niso pridobile pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se hrani najmanj 40 let,
računano od zadnjega vpisa podatkov v matično evidenco.

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
zasebni delodajalec, ki zaposluje od 1 do 5 delavcev in stori
prekršek iz prve ali druge alinee prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek dajalec podatkov, ki pooblaščeni osebi Zavoda pri
preverjanju pravilnosti prijavljenih podatkov ne omogoči vpogleda v dokumentacijo.

56. člen
(Uporaba mikrofilmov in fotokopij)
Namesto izvirnih prijav se lahko hranijo prijave, posnete na
mikrofilmih, če je z mikrofilmi zagotovljena reprodukcija prijave na izviren format ob popolni skladnosti z izvirnikom. Za
dokazovanje dejstev, vpisanih v matično evidenco se lahko
uporabi foto kopija prijave, ki jo overi Zavod.

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje samostojni zavezanec za prispevek, ki stori prekršek iz prve ali
druge alinee prvega odstavka tega člena.

57. člen
(Uničenje dokumentacije)

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pri poslovnemu subjektu oziroma zasebni
delodajalec, ki ne zaposluje delavcev in, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Po izteku rokov iz 55. člena tega zakona uniči dokumentacijo,
ki je rabila za uvedbo in vodenje matične evidence, strokovna
komisija, ki jo imenuje Zavod. Predsednik komisije je predstavnik Arhiva Republike Slovenije. Komisija iz prejšnjega
odstavka uniči tudi izvirne prijave po njihovem snemanju na
mikrofilm.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek dajalec podatkov oziroma odgovorna oseba pri
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poslovnemu subjektu, če so v prijavah podatkov za matično
evidenco vpisani nepravilni podatki.

Do izdaje predpisov iz prejšnjega člena tega zakona se uporabljajo predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
oseba, ki ravna v nasprotju z 59. členom tega zakona.

65. člen
Do vzpostavitve nove davčne službe v Republiki Sloveniji,
vlaga prijave iz 30. člena tega zakona Republiška uprava za
javne prihodke.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
(Določitev tehnoloških načel, šifrantov, definicij in
obrazcev)

66. člen
(Vzpostavitev evidenc po tem zakonu)

Minister, pristojen za delo, predpiše po poprejšnjem mnenju
zavodov in organov iz 3. člena tega zakona, enotna metodološka načela za vodenje matične evidence (obeležja, definicije,
klasifikacije idr.), enoten način določanja kontrolne številke
ter enoten kodeks šifer za vpisovanje podatkov v matično
evidenco.

Zavod mora vzpostaviti evidenco vseh podatkov po tem
zakonu v roku dveh let od uveljavitve tega zakona.

Obrazce prijav, določenih s tem zakonom, predpiše minister,
pristojen za delo v sodelovanju z zavodi in organi iz prejšnjega odstavka.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon
o matični evidenci o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ( Uradni list SFRJ, št. 34/
79 in 68/88).

67. člen
(Prenehanje veljavnosti prejšnjih predpisov)

64. člen
(Uporaba dosedanjih predpisov)

68. člen
(Pričetek veljavnosti)

Matična evidenca, ki je bila uvedena in vodena po predpisih,
veljavnih do uveljavitve tega zakona, se bo vodila dalje na
način, ki ga določa ta zakon.

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

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na svoji 30. seji, dne 11. 4. 1995, opravil drugo
obravnavo predloga zakona o matični evidenci zavarovancev
in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprejel predloženo gradivo kot primerno podlago za
pripravo predloga zakona za tretjo obravnavo.

Vlada republike Slovenije je skladno s sklepom Državnega
zbora pri pripravi predloga zakona za tretjo obravnavo upoštevala amandmaje k predlogu zakona za drugo obravnavo, ki
so bili sprejeti na navedeni seji Državnega zbora,

prispevka, ipd., so že doslej sprejemale oziroma izvajale
službe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

AMANDMA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
AMANDMA K 2. ČLENU

Predlagana določba drugega odstavka 2. člena predloga
zakona predpostavlja večjo odgovornost, zlasti pa samostojnost delavcev Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Zadolžitev
Zavoda za zdravstveno zavarovanje da samostojno opravlja
določene naloge v zvezi z izvajanjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja poleg Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je skladno z zakonom edini nosilec obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja bi lahko
vodila v konflikt pristojnosti.

Drugi odstavek 2. člena se črta
Obrazložitev
Formulacija določbe drugega odstavka 2. člena predloga
zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je pripravljen
za tretjo obravnavo, je preširoka glede na to, kar Zavod za
zdravstveno zavarovanje že več let izvaja za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu s sklenjeno
pogodbo. To je le sprejem prijav v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, sprejem odjav iz zavarovanja in sprejem prijav sprememb med zavarovanjem, ki jih morajo zavezanci vlagati na predpisanih obrazcih matične evidence. Prijave vseh drugih vrst pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ugotavljanje lastnosti zavarovanca v primeru neplačila

poročevalec, it 18

Določba drugega odstavka 2. člena predloga zakona bi lahko
posredno pripeljala do vprašanja financiranja dela zavoda za
zdravstveno zavarovanje, ki po sedanji pogodbeni ureditvi
zaračunava svoje delo v zvezi z vodenjem prijavno-odjavne
službe za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po
dosedanji praksi in dogovorjenih normativih izvaja ta dela
v poprečju 60 delavcev s polnim delovnim časom. Za leto 1995
so v finančnem načrtu ZPIZ-a za financiranje prijavno-odjavne
službe predvidena sredstva v višini 211 mio SIT.
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- EPA 994
V prilogi Vlada Republike Slovenije pošilja Državnemu
zboru novo besedilo predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju.

Vlada prosi, da se s tem besedilom zamenja besedilo
predloga zakona, ki ga je poslala z dopisom št. 680-02/
91-6/10-8 dne 1. februarja 1995.

1.člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju, podpisan 8. julija 1994 na Brdu pri Kranju.

Po tem sporazumu bo znanstveno in tehnološko sodelovanje
potekalo v okviru:
a/ znanstvenih in tehnoloških raziskav in razvoja na skupaj
dogovorjenih področjih
b/ izmenjav znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev, univerzitetnih učiteljev in tehničnega osebja

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku
glasi:
Sporazum
Med vlado Republike Slovenl|e
In
Vlado Republike Hrvaške
o znanstvenem In tehnološkem sodelovanju

c/ izmenjav znanstvenih in tehnoloških informacij in dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja
d/ izmenjav ali souporabe opreme, instrumentov, pripomočkov ali materiala, ki so potrebni za izvajanje tega sporazuma
e/ prirejanja skupnih znanstvenih konferenc, simpozijev,
delavnic in drugih srečanj

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v
nadaljnem besedilu: pogodbenici) sta se,

f/ sodelovanja na področju tehnologije, računalništva in
upravljanja z informacijami, posebej s podporo in spodbujanjem razvoja in izmenjave novih tehnologij ter vzpostavitve in
razvoja sodobnih informacijskega sistema med dvema državama

ker se zavedata tako prednosti, ki izhajajo iz povečanega
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, kakor tudi
pomena le-tega za razvoj nacionalnih gospodarstev in dobro
obeh držav, in v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje
v znanosti in tehnologiji okrepilo prijateljske vezi in razumevanje med državama,

g/ drugih oblik znanstvenega in tehnološkega sodelovanja,
o katerih se pogodbenici medsebojno dogovorita.

izhajajoč iz načel in ciljev sklepne listine Helsinške konference o varnosti in sodelovanju v Evropi in pripadajočih
dokumentov s sestankov na Dunaju, Bonnu, Madridu in
Parizu in

Poleg navedenega bosta pogodbenici v največji možni mari
spodbujali izmenjavo tehnologij med podjetji, vključno
z dogovori o tehničnem sodelovanju.

1. člen

3. člen
Med izvajanjem določil tega sporazuma bo potrebna pozornost posvečena samostojnosti različnih institucij in teles ter
bo spoštovana njihova pravica do vzpodbujanja in vzdrževanja medsebojnih povezav.

Pogodbenici bosta na podlagi načel suverenosti, neodvisnosti, enakosti in vzajemnosti ter v obojestransko korist razvijali
in podpirali znanstveno in tehnološko sodelovanje med organizacijami obeh držav.

4. člen
Izmenjava, ki jo predvideva ta sporazum, se bo izvajala na
načelu vzajemnosti, vključno s finančno, če ne bo drugače
dogovorjeno.

prepričani v potrebo po nadaljnjem razvoju skupnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja,
dogovoriili o naslednjem:
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5. člen

odbor štirih oseb, v katerega dva člana imenuje Republika
Slovenija in dva Republika Hrvaška.

Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi
zakoni in predpisi obeh držav, kot tudi v skladu s pravili
mednarodnih organizacij, katerih članici sta pogodbenici.

Srečanja Skupnega odbora so po potrebi, vendar najmanj
enkrat letno.
10. člen

6. člen

Ta sporazum prične veljati z dnem prejema zadnjega obvestila po diplomatski poti, s katerim ena pogodbenica obvesti
drugo, da so izpolnjeni pogoji za njegovo uveljavitev, določeni z nacionalno zakonodajo.
Sporazum velja pet let od dneva veljavnosti in se nato molče
podaljšuje nadaljnja obdobja petih let, če nobena od pogodbenic šest mesecev vnaprej pisno po diplomatski poti ne
obvesti druge pogodbenice o svoji nameri, da odpre sporazum.

Sodelujoče organizacije bodo postale solastnice katerihkoli
izumov, tehnik, postopkov in drugih uporabnih rezultatov kot
intelektualne lastnine, ki bo izhajala iz sodelovanja po tem
sporazumu. Glede na ta sporazum, jih organizacije lahko
registrirajo v skladu s svojo zakonodajo o patentih in zaščiti
avtorskih pravic.
Znanstvene in tehnološke informacije nelastninskega značaja, ki izhajajo iz aktivnosti sodelovanja po tem sporazumu,
bodo last obeh strani in bodo tajne. Če bo potrebno, bodo na
razpolago tretji strani, a le ob predhodnem pisnem soglasju
druge strani.

Prenehanje tega sporazuma ne vpliva na aktivnosti, ki potekajo v skladu z njegovimi določili, in ki v trenutku prekinitve
tega sporazuma še niso zaključene.

7. člen

11. člen
Vsi nesporazumi glede razlage in uporabnega sporazuma se
bodo rešili z dogovorom med pogodbenicami.

Znanstveniki, strokovnjaki in ustanove tretjih držav ali mednarodnih organizacij so lahko na podlagi soglasja obeh pogodbenic na svoje stroške, če ni drugače dogovorjeno, povabljeni
k sodelovanju pri dejavnostih, ki se uresničujejo v skladu
s tem sporazumom.

Podpisano v Brdu pri Kranju, dne 8. julija 1994 v dveh izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku, obe besedili sta enako
verodostojni.

8. člen

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v hrvaškem |eziku.

Za izvajanje tega sporazuma določi Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in
Vlada Republike Hrvaške Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen

9. člen

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

Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skupni

OBRAZLOŽITEV
stranskih dogovorov. Nadalje je predvidena tudi ustanovitev
skupnega odbora za znastveno in tehnološko sodelovanje, ki
naj bi skrbel za izvajanje tega sporazuma.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju sta 8.
julija 1994 podpisala na Brdu pri Kranju predsednika vlad
obeh držav, dr. Janez Drnovšek in dr. Nikica Valentić.

S slovenske strani naj bi sredstva za izvajanje aktivnosti iz
tega sporazuma zagotovilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno dejavnost.

Sporazum je splošne narave in opredeljuje sodelovanje med
državama v znanosti in tehnologiji v okviru naslednjih oblik:
izmenjave znanstvenikov, raziskovalcev, tehničnega osebja in
strokovnjakov, izmenjavo dokumentacije in informacij znanstvene in tehnološke narave, skupno organizacijo znanstvenih in tehnoloških seminarjev, simpozijev, konferenc in drugih srečanj, izvajanje skupnih raziskav in poskusov ter izmenjavo rezultatov ter druge oblike sodelovanja po dogovoru.

Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih ali spremembe
veljavnih predpisov.
Podpisani sporazum bo veljal pet let. Njegova veljavnost se
podaljšuje nadaljnja petletna obdobja, če katera od podpisnic
pisno ne sporoči svoje namere o prenehanju sporazuma.

Sporazum zagotavlja tudi možnost sklepanja dodatnih dvo-
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nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 139. seji 20. aprila 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O SODELOVANJU PRI VARSTVU
PRED NARAVNIMI IN CIVILIZACIJSKIMI NESREČAMI,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Miran BOGATAJ, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo,
- Bojan UŠENIČNIK, direktor Republiške uprave za zaščito in reševanje,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

življenje, življenjske razmere, materialne dobrine in okolje in
zaradi katerih je potrebno sprejeti izredne ukrepe;

1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Repubike Madžarske o sodelovanju pri varstvu pred
naravnimi in civilizacijskimi nesrečami, podpisan 22. marca
1995 v Ljubljani.

b) »podatki in informacije o nevarnosti« so tisti podatki in
informacije, ki se nanašajo na naravne in civilizacijske
nesreče in katerih namen je zgodnje obveščanje o pretečih
nevarnostih ter uveljavljanje zaščitnih in drugih ukrepov pri
zagotavljanju varnosti ljudi ter materialnih in drugih dobrin:

2. člen

c) »zaščitni ukrepi« so preventivni in drugi zaščitni ukrepi ter
dejavnosti, ki se nanašajo na:
- preprečevanje, zmanjševanje in odpravo nevarnosti, ki
ogrožajo prebivalstvo:
- zaščito materialnih dobrin;

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku
glasi:
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE MADŽARSKE O SODELOVANJU PRI VARSTVU
PRED NARAVNIMI IN CIVILIZACIJSKIMI NESREČAMI

d) »reševanje in pomoč« so dejavnosti vseh reševalnih sil in
sredstev, katerih namen je neposredno in posredno lajšanje
in odpravljanje posledic naravnih in civilizacijskih nesreč;
e) »reševalne ekipe in posamezniki, ki nudijo pomoč«, so
osebe, ki jih pogodbenica določi za dajanje pomoči;
f) »oprema« so sredstva za osebno in skupinsko zaščito,
reševalna oprema, vozila ter tehnična in druga sredstva, ki jih
uporabljajo reševalne ekipe in posamezniki, ki nudijo pomoč;
g) »pošiljka pomoči« so živila, pitna voda, zdravila, sanitetni
material ter materialna in druga sredstva, ki so namenjena za
brezplačno razdelitev prizadetemu in ogroženemu prebivalstvu kot pomoč pri lajšanju posledic naravnih in civilizacijskih
nesreč.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v
nadaljnjem besedilu pogodbenici) sta prepričani o nujnosti
sodelovanja med državama. Z željo, da bi olajšali medsebojno
pomoč ob naravnih in civilizacijskih nesrečah ter upoštevajoč
podpisane večstranske mednarodne pogodbe s tega
področja se dogovorita o naslednjem:
1. člen
(pomen pojmov)
V tem sporazumu uporabljeni pojmi pomenijo naslednje:

2. člen
(področje sodelovanja)

a) »naravne in civilizacijske nesreče« so tiste nesreče, ki jih
povzročijo naravni pojavi, industrijske nesreče in drugi civilizacijsko pogojeni škodni dogodki, ki v veliki meri ogrožajo

Sodelovanje pri zaščiti civilnega prebivalstva ter varstvu
45

poročevalec, št. 18

materialnih dobrin in okolja pred naravnimi in civilizacijskimi
nesrečami obsega:

(2) Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali o naravnih in
civilizacijskih nesrečah, ki so se zgodile na njunem območju.
Obvestilo mora vsebovati: opis dogodka, kraj, čas, obseg in
posledice nesreče ter izvršene ukrepe. Pogodbenici se obvestita o razpoložljivih reševalnih ekipah, sredstvih in opremi ter
o možnostih in načinu nuđenja pomoči.

1. načrtovanje in izvajanje skupnih preventivnih ukrepov:
2. obveščanje o nevarnostih in posledicah naravnih in civilizacijskih nesreč;

(3) Informacijo se lahko posreduje pisno ali ustno v jeziku
pogodbenic ali v angleškem jeziku. Ustno sporočilo je treba
pisno potrditi.

3. pomoč pri zaščiti in reševanju ter pripravi načrtov o sodelovanju;
4. pomoč pri odpravljanju posledic nesreč;

(4) Organi, ki so odgovorni za pošiljanje in sprejemanje podatkov in informacij o nevarnostih oziroma nesrečah, so:

5. izobraževanje in usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite,
gasilcev in drugih strokovnjakov za zaščito in reševanje;

a) v Republiki Madžarski:

6. izmenjavo znanstvenih in tehničnih informacij ter izvajanje
skupnih raziskovalnih programov;

- Državno poveljstvo Ministrstva za notranje zadeve za
požarno varnost in civilno zaščito;

7. razvijanje, proizvodnjo in izpopolnjevanje opreme;

b) v Republiki Sloveniji:

B. organiziranje in izvajanje skupnih vaj iz zaščite in reševanja.

- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo.

3. člen
(izmenjava spoznanj in izkušenj)

B. člen
(izvajanje preventivnih ukrepov)

(1) Pogodbenici si bosta izmenjavali informacije o znanstvenih in tehničnih dosežkih ter izkušnje, ki so pomembne za
predvidevanje in preprečevanje naravnih in civilizacijskih
nesreč ter za učinkovito zaščito in reševanje ob nesrečah
Izmenjavali si bosta rezultate raziskav o naravnih in civilizacijskih nesrečah ter izdelali skupne znanstvenoraziskovalne
programe in skupne načrte za ukrepanje ob splošnih in skupnih nevarnostih.

Pogodbenici bosta za preprečitev oziroma zmanjšanje splošnih in skupnih nevarnosti načrtovali in izvajali določene
skupne preventivne ukrepe.
9. člen
(nuđenje pomoči)
(1) Pogodbenica, katero je prizadela naravna ali civilizacijska
nesreča, lahko, če meni, da je potrebno, zaprosi za pomoč
drugo pogodbenico. Ta pomoč se lahko nanaša na reševalne
ekipe in posameznike, ki nudijo pomoč ter na sredstva pomoči.

(2) Vse oblike sodelovanja na tem področju bodo potekale
v skladu s predpisi pogodbenic, zato si bosta prizadevali
rezultate in izsledke znanstvenega in tehnično-tehnološkega
sodelovanja kar najbolj koristno uporabiti tudi pri gospodarskem in drugem sodelovanju z drugimi državami.

(2) Prošnja za pomoč iz prvega odstavka mora vsebovati:
podatke o vrsti in obsegu potrebne pomoči, podatke o kontaktnih osebah in ustanovah ter predlog o načinu pomoči.
Podatke o potrebni pomoči je treba glede na razvoj in potek
dogodkov tekoče popravljati dopolnjevati.

4. člen
(razvijanje in proizvodnja opreme)
Pogodbenici bosta pospeševali sodelovanje podjetij in drugih
organizacij pri izvajanju skupnih programov tehničnega razvoja in proizvodnje opreme. Pospeševali bosta nemoten pretok opreme in skupno nastopanje na tretjih trgih ter izmenjavi
izkušnje pri uporabi opreme.

(3) Nuđenje pomoči poteka v skladu s predpisi držav pogodbenic.
10. člen
(pristojnosti za pošiljanje in sprejemanje
prošenj za pomoč)

5. člen
(sodelovanje človekoljubnih organizacij)

(1) Organi, ki so pristojni za pošiljanje prošenj za pomoč, so:

Pogodbenici bosta zagotavljali pravne in druge pogoje za
delovanje človekoljubnih organizacij ter pospeševali sodelovanje teh organizacij na področju varstva pred naravnimi in
civilizacijskimi nesrečami.

a) v Republiki Madžarski:
- Državno poveljstvo Ministrstva za notranje zadeve za
požarno varnost in civilno zaščito;

6. člen
(izobraževanje in usposabljanje)

b) v Republiki Sloveniji:

Pogodbenici bosta razvijali medsebojno sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju kadrov za zaščito in reševanje in
v ta namen pospeševali neposredno sodelovanje in stike med
izobraževalnimi organizacijami, izmenjavo predavateljev,
inštruktorjev in drugih strokovnjakov, sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju kadrov ter si izmenjavali literaturo in
druga učna sredstva kot tudi izkušnje o zaščiti in reševanju.

- Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije;
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo.
(2) Na obmejnih območjih lahko prošnje za pomoč pošiljajo in
sprejemajo poleg organov iz prvega odstavka tudi regijski
poveljniki Civilne zaščite.

7. član
(obveščanje o nevarnostih)

11. člen
(prehajanje čez državno mejo)

(1) Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali o vseh
nevarnostih naravnih in civilizacijskih nesreč, ki lahko ogrozijo eno od pogodbenic. Na svojem območju bosta zbirali
potrebne podatke in informacije in jih neposredno sporočali
pristojnim organom pogodbenic.
poročevalec, št. 18

(1) Člani reševalnih ekip in posamezniki, ki nudijo pomoč, ne
potrebujejo potnega lista, dovoljenja za bivanje ali vizuma.
Potrdilo o pravnem položaju članov ekip pri prehodu čez
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državno mejo se lahko zahteva samo od vodje reševalne
ekipe.

(2) Če se stroški pomoči povrnejo v celoti ali delno, določila
prvega odstavka ne veljajo. V tem primeru se pogodbenici, ki
nudi pomoč, povrnejo stroški.

(2) Člani reševalnih ekip in posamezniki, ki nudijo pomoč,
lahko v nujnih primerih prestopijo mejo zunaj mejnih prehodov ne da bi upoštevali sicer veljavne predpise. O takih
primerih je treba nemudoma obvestiti pristojne obmejne
organe (policijo, carino).

(3) Stroški pomoči, ki jo nudijo fizične ali pravne osebe
s posredovanjem pogodbenice, bremenijo pogodbenico, ki
prosi za pomoč.
15. člen
(nadomestila ali odškodnine)

(3) Člani reševalnih ekip in posamezniki, ki nudijo pomoč,
imajo pravico nositi pripadajočo uniformo na območju države
druge pogodbenice.

(1) Pogodbenici se bosta odpovedali vsakemu zahtevku za
nadomestilo škode na opremi in sredstvih pomoči, če je
škodo povzročila reševalna ekipa ali posameznik, ki je nudil
pomoč, med opravljanjem reševalnih nalog in nalog pomoči
po tem sporazumu in če škoda ni bila povzročena namerno.

(4) Strelnega orožja, municije in eksplozivnih sredstev ni
dovoljeno prenašati na območje države druge pogodbenice.
(5) Olajšave pri prehajanju čez državno mejo iz prvega in
drugega odstavka se nanašajo tudi na tiste osebe, ki jih je
treba evakuirati.

(2) Pogodbenici se bosta odpovedali vsakemu zahtevku za
nadomestilo ob telesni poškodbi in trajnih posledicah za
zdravje ter v primeru smrti udeleženca v reševalni akciji, če je
do tega prišlo med izvajanjem nalog po tem sporazumu, razen
če to ni bilo povzročeno namerno.

12. člen
(vnašanje in Iznašanje opreme in sredstev pomoči)
(1) Pogodbenici si čim bolj olajšata vnašanje in iznašanje
opreme, sredstev pomoči in blaga, določenega v drugem
odstavku. Vodja reševalne ekipe mora pri prestopu državne
meje obmejnim organom druge pogodbenice izročiti samo
seznam opreme in sredstev pomoči. V nujnih primerih, če do
prestopa državne meje pride zunaj mejnega prehoda, je treba
seznam čim prej izročiti pristojnim obmejnim organom.

(3) Odškodninska odgovornost, določena v prvem in drugem
odstavku, nastane v trenutku vstopa na ozemlje pogodbenice,
ki prosi za pomoč, in traja do zapustitve njenega ozemlja.
(4) Če je bila pri izpolnjevanju nalog iz tega sporazuma povzročena škoda tretji osebi, prevzame odgovornost pogodbenica, ki je zaprosila za pomoč, tako kot če bi to škodo
povzročile njene reševalne ekipe in posamezniki, ki nudijo
pomoč.

(2) Reševalne ekipe lahko prenesejo samo opremo in sredstva, ki so potrebna za njihovo oskrbo in delovanje.

16. člen
(komisija za izvajanje nalog, določenih v sporazumu)

(3) Za vnašanje in iznašanje opreme in sredstev pomoči ne
veljajo prepovedi in omejitve, ki veljajo za vnašanje in iznašanje blaga v blagovnem prometu. Sredstva pomoči se lahko na
območje pogodbenice vnaša brez carinskih dajatev. Opremo
in sredstva se lahko začasno uporablja brez predhodnih formalnih postopkov in jamstev. Če so bila sredstva in oprema
oziroma blago iz prvega odstavka namensko porabljena,
zanje ni treba plačati carinskih in drugih dajatev. Če niso bila
porabljena, jih je treba vrniti. Če sredstva ostanejo kot pomoč,
je treba o vrsti in količini teh sredstev in o kraju, kjer se
nahajajo, obvestiti pristojne organe pogodbenice, ki o tem
obvestijo carinske organe.

(1) Pogodbenici imenujeta za izvajanje tega sporazuma stalno
mešano komisijo, ki jo sestavljajo slovenski in madžarski
člani. Vsaka pogodbenica ima v mešani komisiji enako število
članov, vendar najmanj tri. O predsednikih stalne mešane
komisije bosta pogodbenici druga drugo obvestili po diplomatski poti.
(2) Naloge stalne mešane komisije, ki izhajajo iz tega sporazuma, so:
- reševanje organizacijskih in konkretnih tehničnih vprašanj;

(4) Določbe tretjega odstavka se uporabljajo tudi ob vnosu
zdravil, ki vsebujejo narkotike in psihotropne substance. Vnašanje in iznašanje narkotikov in psihotropnih substanc se
v skladu z mednarodnimi sporazumi ne obravnavata kot uvoz
in izvoz blaga v blagovnem prometu. Zdravila, ki vsebujejo
narkotike in psihotropne substance, se lahko vnesejo samo
v količinah, ki so potrebne za nuđenje medicinske pomoči,
uporablja pa jih lahko samo medicinsko osebje z ustrezno
strokovno izobrazbo po predpisih pogodbenice, v katere
sestavi so reševalne ekipe.

- določitev načina vzdrževanja stikov in medsebojnega obveščanja;
- priprava poslovnika.
(3) Stalna mešana komisija lahko ustanovi podkomisije za
reševanje posameznih vprašanj in zaprosi za pomoč strokovnjake.

13. člen
(pristojnosti za vodenje)

(4) Stalna mešana komisija se sestane najmanj enkrat letno,
izmenoma enkrat v Republiki Sloveniji in enkrat v Republiki
Madžarski. Pobudo za sklic izrednega sestanka lahko da
vsaka od pogodbenic.

(1) Za vodenje reševalnih akcij so pristojni organi pogodbenice, ki je prosila za pomoč.

17. člen
(veljavnost sporazuma)

(2) Organi pogodbenice, ki je prosila za pomoč, dajejo naloge
za zaščito, reševanje in pomoč izključno vodjem poslanih
reševalnih ekip.

Ta sporazum začne veljati 30. dan po dnevu, ko se pogodbenici po diplomatski poti obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti sporazuma.

(3) Organi pogodbenice, ki je prosila za pomoč, pomagajo
članom reševalnih ekip ter posameznikom, ki sodelujejo pri
reševanju in pomoči, ter jim dajejo vsestransko zaščito in
pomoč.
14. člen
(stroški pomoči)

18. člen
(prenehanje veljavnosti sporazuma)
Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli pisno po diplomatski poti
sporoči, da odstopa od tega sporazuma. Odpovedni rok je
3 mesece od datuma, ko je druga pogodbenica prejela obvestilo o odstopu.

(1) Pogodbenica, ki nudi pomoč, ne zahteva povrnitve stroškov pomoči, kar velja tudi za stroške, ki nastanejo zaradi
uporabe, poškodovanja ali izgube materialov.
47

poročevalec, št. 18

19. člen
(vpliv tega sporazuma na druge sporazume)

Sklenjeno v Ljubljani, dne 22. 3. 1995 v dveh izvirnikih v slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta besedili enako
veljavni.
OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v madžarskem jeziku
3. člen

Ta sporazum ne prizadene obstoječih pravic in obveznosti
pogodbenice iz drugih mednarodnih sporazumov.
20. člen
(reševanje sporov)

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.

Spore med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega
sporazuma rešuje stalna mešana komisija iz prvega odstavka
16. člena. Če mešana komisija spora sama ne more rešiti, se
ga rešuje po diplomatski poti.

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

OBRAZLOŽITEV
6. izmenjavo znanstvenih in tehničnih informacij ter izvajanje
skupnih raziskovalnih programov;
7. razvijanje, proizvodnjo in izpopolnjevanje opreme;
8. organiziranje in izvajanje skupnih vaj iz zaščite in reševanja.
Posebno podrobno je v sporazumu opredeljeno nuđenje
pomoči ob nesreči, ki naj bo čim bolj učinkovito.
Za izvajanje sporazuma bo ustanovljena stalna mešana komisija, ki bo skrbela za reševanje organizacijskih in konkretnih
tehničnih vprašanj ter določila način vzdrževanja stikov in
medsebojnega obveščanja.

Minister za obrambo R Slovenije g. Jelko Kacin in minister za
notranje zadeve R Madžarske dr. Gabor Kuncze sta 22. marca
1995 v Ljubljani podpisala Sporazum med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri
varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami.
Slovenija si prizadeva okrepiti svojo vlogo pri mednarodnem
urejanju vprašanj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sklenitev dvostranskih sporazumov o varstvu pred
nesrečami, predvsem s sosednjimi deželami, je temeljni
kamen takega mednarodnega sodelovanja.

Sporazum bo začel veljati 30. dan po dnevu, ko se bosta
državi po diplomatski poti obvestili, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti sporazuma.

S podpisom sporazuma o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami želi Slovenija sodelovati
z R Madžarsko pri zaščiti civilnega prebivalstva, materialnih
dobrin in okolja pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami.
To sodelovanje bo obsegalo:

Za ratifikacijo sporazuma je pristojen Državni zbor Republike
Slovenije.

1. načrtovanje in izvajanje skupnih preventivnih ukrepov;
2. obveščanje o nevarnostih in posledicah naravnih in civilizacijskih nesreč;
3. pomoč pri zaščiti in reševanju ter pripravi načrtov o sodelovanju;
4. pomoč pri odpravljanju posledic nesreč;
5. izobraževanje in usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite,
gasilcev in drugih strokovnjakov za zaščito in reševanje;

poročevalec, št. 18

Veljavnost sporazuma ne bo vplivala na sprejeto zakonsko
ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji.
Veljavnost sporazuma neposredno ne bo povzročila novih
finančnih obveznosti v primerjavi z obveznostmi, ki izhajajo iz
sedanje ureditve.
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nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176 člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 139. seji 20. aprila 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
O SODELOVANJU PRI VARSTVU RASTLIN MED VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Marta CIRAJ, alavna republiška kmetijska inšpektorica,
- Borut MAHNIC, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov1-člen

- da razvijata znanstveno sodelovanje pri varstvu rastlin,

Ratificira se Sporazuma o sodelovanju pri varstvu rastlin med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske,
podpisan 21. marca 1995 v Ljubljani.

- prispevata k razvijanju poslovnih odnosov, sta sklenili
naslednji sporazum:

2. člen

1. člen
V sporazumu

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku
glasi:*

a) rastline in rastlinski proizvodi pomenijo žive rastline, njihove dele in vse proizvode rastlinskega izvora, ki so predmet
fitosanitarnega nadzora pri izvozni, uvozni in tranzitni dejavnosti v skladu s predpisi držav pogodbenic,

' Priloga k sporazumu: Seznam karantenskih organizmov Republike
Slovenije; Seznam Republike Madžarske o karantenskih in škodljivih
organizmih, sta na vpogled v službi za mednarodnopravne zadeve
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

b) škodljivi organizmi pomenijo karantenske rastlinske bolezni, škodljivce in plevele, ki se v državah pogodbenicah
sporazuma ne pojavljajo ali je njihova prisotnost omejena na
ožje območje in bi bilo njihovo epidemično širjenje škodljivo«
za rastline, rastlinske proizvode in zdravje,
c) je fitosanitarno spričevalo listina, ki ureja varstvo rastlin in
je enotna, skladna z Mednarodno konvencijo o varstvu rastlin
FAO, sprejeto 6. decembra 1951 v Rimu in spremenjeno
z določili iz leta 1979.

SPORAZUM
o sodelovanju pri varstvu rastlin med Vlado Republike
Slovenije In Vlado Republike Madžarske
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske,
z namenom, da
vzajemno z vsemi potrebnimi ukrepi zavarujeta ozemlje
svojih držav pred vnosom škodljivih organizmov rastlin in
rastlinskih proizvodov čez državno mejo,

2. člen

- ustvarita usklajene pogoje fitosanitarne varnosti za blagovno menjavo in tranzitni promet z rastlinami,

Pristojni organi pogodbenic

- v svojih državah z učinkovito zaščito rastlin preprečita in,
če je potrebno, s skupnimi močmi preprečita epidemijo širjenja karantenskih bolezni,

a) se bodo medsebojno obveščali o fitosanitarnih zahtevah
pri izvozu, uvozu in tranzitnem prometu z rastlinami in rastlinskimi proizvodi,
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b) bodo pri uveljavljanju zahtev iz točke »a« 2. člena zagotovili unšpekcijski nadzor nad pošiljkami rastlin in rastlinskih
proizvodov (neokuženost pošiljk s škodljivimi organizmi,
navedenimi v dodatku k temu sporazumu) in da bodo izdali
fitosanitarno spričevalo o opravljenem pregledu in o tem, da
so pošiljke v skladu s predpisi države uvoznice. Uvozne zahteve bodo izpolnili tudi, če bodo pošiljke namenjene tranzitu
čez državo pogodbenico. Pošiljke bodo pregledane po ustaljenih postopkih držav pogodbenic,

6. člen
Pogodbenici bosta ukrenili vse potrebno za prepečevanje
vnosa škodljivih organizmov tudi iz tretjih držav. Tranzitni
promet pošiljk, ki vsebujejo rastline ali rastlinske proizvode,
bo dovoljen samo. če bodo pošiljke opremljene s fitosanitarnim spričevalom - razen, če zakon ali pristojni organ ne
odredi drugače - in če pošiljke ustrezajo fitosanitarnim zahtevam države, čez katero potujejo.

c) se bodo namudoma obveščali o popravkih na seznamu
škodljivih organizmov navedenih v prilogi k temu sporazumu,
in ravno tako o spremenjenih fitosanitarnih zahtevah,

7. člen

d) se bodo nemudoma obveščali o pojavu novih škodljivih
organizmov,

Pogodbenici lahko spreminjata seznam škodljivih organizmov, navedenih v prilogi k temu sporazumu, oziroma fitosanitarne zahteve. Sprememba mora biti potrjena z diplomatsko
noto in začne veljati 30 dni po njenem prejemu.

e) bodo sodelovali pri varstvu proti vnosu in razširjanju škodljivih organizmov in si bodo med seboj pomagali pri zatiranju
posebno nevarnih škodljivih organizmov,

8. člen

f) se bodo ob nenormalno velikem povečanju populacij za
gospodarstvo izjemno škodljivih organizmov na obmejnih
območjih medsebojno opozarjali in, če bo potrebno, sodelovali pri preprečevanju nevarnosti.

1. Pogodbenici bosta podpirali znanstveno sodelovanje svojih pristojnih organov, predvsem:
a) pri izmenjavi znanja o varstvu rastlin in izkušenj v zvezi
z raziskovalnimi metodami in nadzornimi postopki,
b) pri preventivi pred snovmi tujega izvora, ki so škodljive
rastlinam in rastlinskim proizvodom,
c) pri brezplačni izmenjavi strokovnih informacij, ne da bi
bile pri tem kršene avtorske pravice,
d) pri realizaciji študijskih potovanj za strokovnjake.

3. člen
Država uvoznica ima pravico pregledati pošiljke, ki prihajajo
iz druge države, tudi če jih spremlja veljavno fitosanitarno
spričevalo, oziroma ima pravico sprejeti potrebne varstvene
ukrepe, če ne izpolnjujejo pogojev.
Ob sporu inšpektorji mejnega prehoda pogodbenic uskladijo
svoja strokovna stališča in odločijo samostojno glede na
okužbo.

2. Strokovna vprašanja, nastala pri izvajanju tega sporazuma,
izmenjavo delovnih izkušenj in nadaljnje razvijanje sodelovanja bodo pristojni organi pogodbenic, če bo potrebno, reševali na skupnih sestankih, ki bodo organizirani izmenično
v obeh državah.

4.čl«n

3. Potne stroške delegacij bo krila gostujoča stran, medtem
ko bo stroške nastanitve in bivanja ter prevozov v državi
gostiteljici krila gostiteljica na vzajemni podlagi ali po dogovoru gostujoča stran.

1. Za pakiranje rastlinskih pošiljk bodo uporabljali takšno
embalažo, da ne bo prišlo do razširjanja škodljivih organizmov.

Kraj in datum sestankov bosta pogodbenici določili z dogovorom.

2. Prevozna sredstva bodo očiščena vseh nečistoč, ki omogočajo razvoj škodljivih organizmov, in bodo, če bo potrebno,
pred uporabo tudi dezinficirana.

9. člen

3. Prst in druge rastne podlage bodo prepeljane v skladu
s fitosanitarnimi zahtevami pogodbenic.

1. Uresničevanje tega sporazuma usklajujeta Ministrstvo za
kmetijstvo in gozdarstvo na slovenski strani in Ministrstvo
za kmetijstvo na madžarski strani.

5. člen

2. Ob morebitnem sporu glede razlage ali izvajanja tega sporazuma bosta pogodbenici - po dogovoru - ustanovili
skupno komisijo za razrešitev spornega vprašanja. Če
skupna komisija ne more sporazumno razrešiti spora, se
razlike v stališčih uskladijo po diplomatski poti.

1. Fiotosanitarni pregled uvoženih pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov opravita pogodbenici na mejnem prehodu
oziroma na skupni točki vstopa ali po potrebi in na podlagi
skupnega dogovora pri proizvajalcu ali na kraju nakladanja
države izvoznice. Fitosanitarno kontrolo blaga rastlinskega
izvoza, ki je bilo proizvedeno na katerikoli strani meje v pasu
10 km v notranjost sosednje države, lahko opravljajo pristojni
organi pogodbenic v okviru posebnega sporazuma.

10. člen
Določbe iz tega sporazuma ne vplivajo na pravice in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih dvostranskih ali mednarodnih sporazumov.

2. Pogodbenici bosta usklajeno nastopali pri ustanovitvi,
delovanju oziroma prenehanju delovanja vstopne fitosanitarno postaje na skupnem mejnem prihodu.

11. člen

3. Fitosanitarni pregled pošiljk bodo opravile ali nadzorovale
strokovno usposobljene osebe (inšpektorji), ki jih ustrezno
pooblasti pristojni organ pogodbenic.

Z dnem uveljavitve tega sporazuma v odnosu med Republiko
Slovenijo in Republiko Madžarsko neha veljati Sporazum med
Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske
o sodelovanju na področju varstva rastlin in rastlinske karantene, podpisan 21. novembra 1983 v Bečeju.

4. Pošiljke rastlin, ki prihajajo kot darilo ali kot izmenjava za
diplomatski zbor pogodbenic ali preko njega, bodo obravnavane tako, kot določa ta sporazum.
poročevalec, št. 18
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12. člen

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v madžarskem jeziku

Ta sporazum mora biti ratificiran oziroma odobren v skladu
z ustavnimi določbami pogodbenic. Veljati začne 30. dan od
dneva izmenjave diplomatskih not. Sporazum bo veljal 5 let
od dneva uveljavitve, njegova veljavnost pa se bo podaljševala
za nadaljnja petletna obdobja, če ga ne bo katera od pogodbenic pisno odpovedala 6 mesecev pred potekom njegove
veljavnosti.

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen

Sestavljeno v Ljubljani, 21. marca 1994

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

V dveh izvirnikih v slovenskem in madžarskem jeziku. Besedili
sta enako verodostojni.

OBRAZLOŽITEV
organizmov ter o sprejetih ukrepih se bosta med seboj obveščali.

Sporazum o sodelovanju pri varstvu rastlin med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske (v nadaljnjem
besedilu sporazum), je bil podpisan v Ljubljani, dne 21. marca
1994. Podpisala sta ga minister za kmetijstvo in gozdarstvo
Republike Slovenije dr. Jože Osterc za Vlado Republike Slovenije in minister za kmetijstvo Republike Madžarske dr.
Janos Szabo, za Vlado Republike Madžarske.

Seznama škodljivih organizmov, ki štejeta kot priloga k sporazumu, sta si pogodbenici izmenjali posebej po diplomatski
poti, na enak način pa si bosta sporočili tudi spremembe
enega ali drugega seznama, ki začnejo veljati 30 dni po
prejemu obvestila. Uveljavljanje seznamov in njunih sprememb ne zahteva ratifikacije.

Sporazum ureja sodelovanje pri nadzoru zdravstvenega stanja rastlin in blaga rastlinskega izvora, pri čemer se državi
pogodbenici zavezujeta, da bosta v lastnem interesu in interesu druge pogodbenice skrbeli za nadzor, odkrivanje škodljivih organizmov in potrebne ukrepe, se medsebojno obveščali
in po potrebi sodelovali pri skupnem zatiranju rastlinam
posebno škodljivih organizmov.
Razvijali bosta tudi znanstveno in strokovno sodelovanje na
področju varstva rastlin in s področja fitosanitarnega nadzora
in ob rednih letnih izmenjavah strokovnjakov izmenjevali
svoje izkušnje. O vseh spremembah na področju fitosanitarnega nadzora in o vseh pojavih posebno nevarnih škodljivih

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona
o zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

'
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Sporazum prinaša finančne obveznosti, iri sicer prvo leto
financiranje izgradnje prostorov na mejnem prehodu Dolga
vas v višini 20 milijonov SIT, v nadaljnjih letih pa pokritje
stroškov izmenjav strokovnih delegacij v višini 1,5 milijona
SIT letno.
Sporazum se posega v obstoječo pozitivno zakonodajo in ne
zahteva njene prilagoditve.
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BELEŽKE:
.

t.-'.

..

'
' 'n '

.

/

a

''
•
' '

.
.
' -1
"

V. ' . . . 'V. .
' . v, . ■

'

.

t
■

/

poročevalec, št. 18

52

.'

Predlog akta o

NASLEDSTVU
KONVENCIJE
INŠTITUTU

MEDNARODNE
0

ZA

MEDNARODNEM

HLAJENJE

- EPA 1105
Vlada Republike Slovenije je na 139. seji 20. aprila 1994
določila besedilo:

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

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU MEDNARODNE
KONVENCIJE O MEDNARODNEM INŠTITUTU ZA HLAJENJE,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Na podlagi 3. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije v zvezi z določbami 1. člena ustavnega zakona za
izvedbo ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike
Slovenije odreja notifikacijo nasledstva

nem listu SFRJ - M P št. 12/57.

- Mednarodne konvencije o Mednarodnem inštitutu za hlajenje, sklenjene v Parizu 1. decembra 1954 in objavljene v Urad-

Ta akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

Republika Slovenija sprejema mednarodno pogodbo, navedeno v tem aktu, brez pridržkov.

OBRAZLOŽITEV
nacionalnem in mednarodnem nivoju;
Predloženi akt je v skladu z določbami ustavnega zakona, da
- da zbira znanstvene, tehnične in ekonomske informacije in
Vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru Repudokumentacijo kot tudi besedila zakonov in ukrepov:
blike Slovenije pregled mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila
- da pripomore k napredku izobraževanja in pri popularizaciji
nekdanja SFR Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Sloveznanosti in tehnologije;
nijo.
- da objavlja študije in dokumentacijo s koristnimi izhodišči
za razvoj
Mednarodni inštitut za hlajenje je bil osnovan leta 1920 s Kon- da stimulira razvoj uporabe hlajenja predvsem na področjih
vencijo o ustanovitvi z dne 21. junija 1920, ki pa je bila
prehrane in kmetijstva, v industriji ter na področjih higiene;
kasneje, 31. maja 1937. modificirana zaradi uskladitve
- da oblikuje priporočila vladam in mednarodnim organizaciz novimi znanstvenimi in tehnološkimi zahtevami ter
jam, ter predvsem, da predlaga ukrepe za izboljšanje ter
s splošno gospodarsko situacijo. Konvencijo je 1. decembra
unifikacijo zakonodaje in predpisov
1954 nadomestila Mednarodna konvencija oMednarodnem
- da organizira mednarodne kongrese
inštitutu za hlajenje.
- da na splošno ves čas deluje v smislu razvoja in uporabe
hlajenja
S sprejemom mednarodne konvencije pogodbenice sprejemajo obveznost, da bodo tesno sodelovale pri študiju znanPristop k Mednarodni konvenciji o Mednarodnem inštitutu za
stvene in tehnološke problematike povezane s hlajenjem ter
hlajenje ne bo vplival na domačo zakonodajo.
pri razvoju uporabe hlajenja za izboljšanje življenjskih pogojev človeštva.
V Republiki Sloveniji je za izvajanje omenjene konvencije
pristojno Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
Namen delovanja inštituta, v kontekstu študija, proizvodnje in
uporabe hlajenja na mednarodnem področju je naslednji:
Pobudo za včlanitev Republike Slovenije v Mednarodni inštitut za hlajenje je obravnavala Vlada RS dne 2. 3. 1994 in
- da pospešuje v državah pogodbenicah razvoj znanstvenih
Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora RS dne 7.
raziskav ter vzpodbuja tehnološke in ekonomske študije na
septembra 1994.
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Informacija o

POLOŽAJU

ROMOV V

REPUBLIKI

SLOVENIJI
- EPA 1102
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 139. seji dne 20. aprila
1995 sprejela:
- INFORMACIJO O POLOŽAJU ROMOV V REPUBLIKI
SLOVENIJI,

- Peter WINKLER, direktor Urada za narodnosti,
- Anka OSTRMAN, državna sekretarka v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve in predsednica Komisije
Vlade Republike Slovenije za zaščitoč romske skupnosti.

ki jo pošilja v obravnavo.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

so jih pripravile občine z večjo koncentracijo romskega prebivalstva, centri za socialno delo in pristojna ministrstva, zlasti
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za
šolstvo in šport in Ministrstvo za okolje in prostor ter Inštitut
za narodnostna vprašanja.

Državni zbor Republike Slovenije je na 115. seji 2. decembra
1993 ob obravnavi predloga zakona o samoupravnih narodnih
skupnostih sprejel sklep, naj vlada pripravi tudi zakon o zaščiti romske skupnosti v Republiki Sloveniji. Ob dosedanjih
razpravah o položaju pripadnikov narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji so bili problemi Romov vedno odrinjeni na
obrobje, saj so bili Romi zaradi nizkega socialnega in družbenega statusa vedno obravnavani predvsem kot socialna kategorija in s tem bolj ali manj prepuščeni odgovornosti občin,
v katerih živijo, in skrbi pristojnih strokovnih služb. Po letu
1970 so se v Sloveniji začele organizirane skupne aktivnosti
zlasti na področju socialnega skrbstva, otroškega varstva in
izobraževanja. Hkrati s tem se je začelo tudi bolj organizirano
strokovno in raziskovalno delo, ki je s svojimi spoznanji prispevalo k oblikovanju strokovno utemeljenih rešitev.

IZVOR ROMOV IN NJIHOVA NASELITEV V EVROPI
IN PRI NAS
Romi so nomadsko ljudstvo, ki je prodrlo v Evropo že pred 14.
stoletjem. O njihovem izvoru so nastale različne teorije, danes
pa je dokazano, da izvirajo iz Indije, od koder so prinesli tudi
svoj jezik in nekatere značilnosti lastne kulture in identitete.
Razširjeni so praktično po vseh evropskih državah. Na ozemlju današnje Slovenije jih omenjajo zgodovinski viri že v 15.
stoletju, od 17. stoletja dalje pa so podatki o njih pogostejši,
najdemo jih tudi že v matičnih knjigah.

Ustava Republike Slovenije je z določbo 65. člena, ki govori
o tem, da se položaj in posebne pravice pripadnikov romske
skupnosti v Sloveniji urejajo z zakonom, postavila pravno
podlago za zaščitne ukrepe, hkrati pa nakazuje, da problemov
Romov zaradi njihove specifičnosti ni mogoče enačiti s problemi italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki
Sloveniji.

Raziskave kažejo, da je naselitev Romov v našem prostoru
potekala po treh poteh: predniki Romov, ki živijo v Prekmurju,
so prišli k nam prek madžarskega ozemlja, dolenjska skupina
Romov prek Hrvaške, na Gorenjskem pa so se naselile manjše
skupine Sintov, ki so prišli k nam s severa prek današnje
Avstrije.

Dosedanja prizadevanja za pomoč Romom so bila zaradi
izredno težkih razmer, v katerih živijo, usmerjena predvsem
v zagotavljanje elementarnih življenjskih možnosti, prizadevanje za socializacijo v okolju, kjer živijo in še zlasti v organizirano vključevanje romskih otrok v proces vzgoje in izobraževanja. Spričo tega so prizadevanja, ki naj romski etnični
skupnosti zagotovijo možnosti za razvijanje lastne identitete
in kulturnega razvoja, šele na začetku.

Čeprav gre za prebivalstvo, ki je v začetku živelo predvsem
nomadsko in je svoja bivališča pogosto menjavalo, vendarle
lahko govorimo o zaokroženih območjih poselitve v Prekmurju, na Dolenjskem in v Posavju in deloma na Gorenjskem.
Na teh območjih štejemo Rome za avtohtono prebivalstvo, ki
se je v bolj ali manj stalni poselitvi ohranilo do danes. Kadar
govorimo o Romih v Sloveniji, se moramo zavedati, da gre
med njimi za velike razlike, ki temeljijo na različnih zgodovinskih okoliščinah, načinu življenja in zlasti na stopnji socializacije in vključenosti v slovensko družbo.

Informacija ima namen, da podobno kot gradivo, ki je bilo
pripravljeno v letu 1991, v strnjeni obliki prikaže položaj
Romov v naši državi ter predlaga smeri reševanja romskega
vprašanja v prihodnosti. Pripravljena je na podlagi gradiv, ki

Razen avtohtonega romskega prebivalstva, ki že stoletja živi
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v katerem so nekatere države že predstavile konkretne oblike
reševanja romskega vprašanja.

v našem prostoru, je bilo zlasti v desetletju pred osamosvojitvijo Republike Slovenije čutiti močan val priseljencev z juga
(Kosovo. Makedonija, Bosna in Hercegovina), ki so se na poti
proti zahodni Evropi ustavili na obrobju večjih mestnih središč. Te skupine priseljenih Romov predstavljajo poseben
socialni in družbeni problem, vendar jih naša informacija ne
obravnava.
PRAVNI POLOŽAJ ROMOV V MEDNARODNIH
DOKUMENTIH IN PRI NAS

S položajem Romov se ukvarja tudi Stalna konferenca lokalnih in regionalnih skupnosti Sveta Evrope, ki je v resoluciji št.
249 iz leta 1993 pozvala lokalne in regionalne organe, naj
sprejmejo potrebne ukrepe kot del splošne strategije za lajšanje vključevala Romov v lokalno skupnost. Lokalni in regionalni organi naj spodbujajo Rome, da bi tudi sami sodelovali
pri projektih za pospeševanje njihove integracije.

Posebnost položaja romske skupnosti se kaže tudi v urejanju
njenega pravnega položaja tako na mednarodni kot tudi na
notranji ravni. Za položaj Romov sta v mednarodnih dokumentih pomembni dve temeljni izhodišči, ki obvezujeta
države, v katerih živijo:

Odbor ministrov Sveta Evrope je zadolžil evropski odbor za
migracije, da do 31. decembra 1994 pripravi podrobno študijo
o različnih vidikih položaja in življenjskih razmer Romov
v novem evropskem prostoru.

- Dosledno spoštovanje načel o prepovedi diskriminacije, ki
temelji na rasni, narodnostni ali etnični pripadnosti (prim.
Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasnih diskriminacij).
- Celovito spoštovanje človekovih pravic vsakega posameznika ne glede na spol, jezik, vero, narodnostno ali etnično
pripadnost. To določilo vsebujejo vsi dokumenti s področja
mednarodnopravnega varstva človekovih pravic.

Teh nekaj podatkov kaže, da ima tudi v mednarodnem okviru
priznavanje etničnih posebnosti Romov svojo specifiko, saj
kaže na to, da je mednarodna skupnost bolj pripravljena
sprejeti Rome kot etnično skupnost na univerzalni ravni in ji
priznati njene posebnosti, kot pa so doslej to svojo pripravljenost v notranji zakonodaji in zlasti v praktični obravnavi
pokazale države, v katerih Romi živijo.

Na posebnost oblikovanja zavesti Romov kot posebne etnične
skupnosti kaže tudi dejstvo, da so se organizirali kot etnična
skupnost na univerzalni ravni in organizirali svoj svetovni
romski kongres. Mednarodno združenje Romov je oblikovalo
tudi poseben odbor za pripravo predlogov za Konferenco
o evropski varnosti in sodelovanju in za 47. zasedanje Komisije OZN za človekove pravice v letu 1991. Njihovi predlogi se
nanašajo zlasti na ustrezno poimenovanje romske skupnosti,
odpravo predsodkov zoper romsko skupnost in izboljšanje
socialnih razmer, v katerih živi. Predlagajo priznanje statusa
narodne manjšine v državah, kjer živijo, spoštovanje pravic
v skladu z mednarodnimi dokumenti, proučevanje Romov kot
specifične manjšine, ki živi raztreseno v različnih državah in je
upravičena do ukrepov, ki zagotavljajo njene etnične, kulturne in politične pravice.

Tudi pri nas v preteklosti pravni položaj Romov ni bil posebej
urejen, šele z ustavnimi amandmaji je bila leta 1989 sprejeta
določba, naj se pravni položaj Romov uredi z zakonom.
Podobno določbo vsebuje tudi 65. člen ustave Republike
Slovenije, ki določa: »Poloia| in posebne pravice romske
skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon«. S tem je bila dana
pravna osnova za zakonsko ureditev posebnih oblik varstva
pripadnikov romske skupnosti, ki naj jim olajša socialno integracijo in razvijanje lastne identitete. V nekaterih zakonih in
drugih predpisih, ki so bili sprejeti po uveljavitvi nove ustave,
že najdemo prve določbe, ki se nanašajo na poseben status
pripadnikov romske skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o lokalnih volitvah, izvršilni predpisi s področja vzgoje
in izobraževanja, predlog zakona o vrtcih, predlog zakona
o osnovni šoli).
DEMOGRAFSKA IN SOCIALNA PODOBA ROMOV
V REPUBLIKI SLOVENIJI

V delu Konference o evropski varnosti in sodelovanju in Sveta
Evrope so ob obravnavi človekovih pravic in še posebej pravic
manjšin izpostavili tudi pravice Romov kot posebno vprašanje. Posebej omenja Rome skupni dokument konference
KEVS v Kopenhagnu (junija 1990), ki pravi: »Sodelujoče
države jasno in nedvoumno obsojajo totalitarizem, rasno in
etnično sovraštvo, antisemitizem, ksenofobijo in diskriminacijo zoper kogarkoli kot tudi zatiranje na verski in ideološki
osnovi. V tem kontekstu sodelujoče države pripoznavajo
poseben problem Romov (Ciganov).«

V Sloveniji sta predvsem dve območji, kjer živijo Romi v bolj
ali manj strnjenih skupinah oz. naseljih in jih tam štejemo kot
avtohtono prebivalstvo: Prekmurje ter Dolenjska, Posavje in
Bela Krajina. Naša informacija zajema podatke s teh območij,
ki zajemajo večji del romskega prebivalstva, ki živi v Sloveniji.
Podatke je zbralo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve prek centrov za socialno delo in so dokaj zanesljivi, saj
temeljijo predvsem na zahtevkih za različne oblike socialnih
pomoči. Kljub temu pa se je treba zavedati, da gre le za
okvirne podatke, saj je opredelitev o pripadnosti romski skupnosti individualna pravica vsakega državljana. Prav zato so
tudi podatki o popisu prebivalstva relativni in za potrebe te
informacije komaj uporabni, saj se je ob popisih prebivalstva
za Rome opredelilo zelo majhno število državljanov (leta 1961
282,1971 1.284,1981 1.435 in 1991 2.293). Ob zadnjem popisu
prebivalstva je razen tega kot materin jezik navedlo romski
jezik 2.847 državljanov.

Listina o regionalnih in manjšinskih jezikih določa, naj se
predvidena zaščita regionalnih in manjšinskih jezikov
ustrezno prilagodi tudi za zaščito neteritorialnih jezikov.
Odnos Sveta Evrope do Romov kot celote je zajet v priporočilu parlamentarne skupščine Sveta Evrope »Romi v Evropi«
(februar 1993), ki pravi, da tudi Romi prispevajo h kulturni
raznovrstnosti Evrope in da se »izbruhi rasnega in družbenega sovraštva pojavljajo vse pogosteje in da so napeti
odnosi med skupnostmi privedli do obžalovanja vrednega
položaja, v katerem živi večina Romov danes.« S konkretnimi
ukrepi za pomoč Romom v Evropi se ukvarjajo številni projekti, med njimi tudi projekt odbora za kulturno sodelovanje
Sveta Evrope Demokracija manjšine in človekove pravice,
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Po podatkih, ki so jih zbrali centri za socialno delo v občinah
z večjo koncentracijo romskega prebivalstva, živi v 106 naseljih 1.399 romskih družin, ki štejejo 5.571 članov, od tega
polovico žensk.
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OBMOČJA Z VEČJIM ŠTEVILOM ROMSKEGA PREBIVALSTVA
Občina

1990
Skupaj
37
610
127

Brežice
Črnomelj
Grosuplje
Jesenice
Kočevje
Krško
Lendava
Metlika
M. Sobota
N. mesto
Ribnica
Trebnje
SKUPAJ:

289
175
309
141
2677
766
189
5320

M
18
19
419
191
68
59
ni podatka
158
140
86
89
163
146
77
64
1325
1352
381
385
ni podatka
105
84
2800
2529

Brežice
Črnomelj
Grosuplje
Jesenice
Krško
Kočevje
Lendava
Metlika
M. Sobota
N. mesto
Ribnica
Trebnje
SLOVENIJA

Od
Od
19-45 46-65
let
let
7
45
44
11
11
40
7
42
40
5
10
35
41
10
42
8
32
17
43
8
35
12
40
9
37
13

Ž
23
302
62
28
76
113
152
76
1389
417
43
90
2771

Družine
13
178
32
27
36
54
75
45
661
210
17
51
1399

Večina romskega prebivalstva na območjih, ki jih zajema
informacija, živi v naseljih, ki so izolirana od preostalega
prebivalstva ali pa vsaj na robu naseljenih območij in so
praviloma pod minimalnimi bivalnimi standardi. Gre za 42
naselij v Prekmurju, 48 na Dolenjskem in Posavju ter 16 v Beli
Krajini. Med njimi so le nekatera urbanistično urejana in
komunalno opremljena, tako da so zagotovljene normalne
življenjske razmere. Skrb za urejanje romskih naselij je bila
doslej v celoti prepuščena občinam, reševanje teh problemov
pa je bilo močno odvisno od tradicije poselitve romskega
prebivalstva, stopnje socializacije, od števila Romov, ekonomske moči občine, pa tudi od zavzetosti in razumevanja večinskega naroda.

STAROSTNA SESTAVA ROMSKE POPULACIJE (LET01994)
Od
15-18
let
2
9
11
7
11
15
11
8
20
13
9
10
15

57
1245

M
22
318
71
56
88
110
155
98
1316
416
39
111
2800

BIVALNE RAZMERE V ROMSKIH NASELJIH

Ocenjujemo, da živi v Republiki Sloveniji okrog 6,5 do 7.000
Romov.

PredOd
šolski 6,5-14
let
24
22
18
15
19
18
12
13
20
23
16
24
21
16
20
20
17
10
17
18
28
16
18
20
14
18

58
39
57
36
647
180

Skupaj
45
620
133
84
164
223
307
174
2705
833
82
201
5571

omogočil, da bodo kasneje lahko na drugačnih osnovah uveljavljali svojo lastno identiteto.

Seveda pa živijo Romi tudi na drugih območjih Slovenije,
vendar gre za posamezne družine ali manjše skupine. Nekateri med njimi so se že v veliki meri integrirali v okolje, drugi
pa še vedno živijo na robu slovenske družbe. V okolici večjih
mestnih središč živijo tudi skupine Romov migrantov iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Teh naša informacija ne
obravnava.

Občina

1994
Družine
7
138
26

v%
Nad
65
let

Bivalne razmere, v katerih živijo romske družine (glej tabelo),
so izjemno težavne. Skoraj polovica jih še vedno živi v zasilnih
bivališčih, kot so barake, kontejnerji, prikolice in celo šotori,
brez elementarnih pogojev za življenje (pitna voda, elektrika,
kanalizacija).
PREGLED BIVALNIH RAZMER ROMSKIH DRUŽIN
Tipi bivališč
1. Najemno stanovanje:
(državno, občinsko,
privatno)

Iz prikazanih preglednic lahko izluščimo nekaj temeljnih ugotovitev:

enosobno
dvosobno
večje
soba

Število družin
48
69
13
2
132 ali 11%

enosobno
dvosobno
garsonjera

5
1
1

SKUPAJ:
2. Lastniško stanovanje:

- Podatki kažejo, da število romskega prebivalstva rahlo
narašča, vendar to naraščanje v zadnjih štirih letih ni
bistveno, pa tudi ni mogoče zanesljivo trditi, da naraščanje
prebivalstva ni tudi rezultat boljše evidence in ne le povečanega števila rojstev.
- Druga značilnost, ki se kaže, je, da se zmanjšuje število
družinskih članov in danes šteje povprečna romska družina le
še 4 do 5 članov. Zdi se, da je ta trend v veliki meri povezan
tudi s socialnim statusom družine.
- Iz podatkov lahko vidimo, da so Romi mlado prebivalstvo,
saj je skoraj polovica starih do 18 let. Delež starejših od 65 let
je bistveno nižji kot pri slovenskem prebivalstvu. Značilno je
tudi, da velika večina vseh starejših Romov živi v Prekmurju,
kjer Romi živijo v bolj urejenih razmerah in imajo boljši
socialni in družbeni status. Podatek potrjuje, da je življenjska
doba Romov bistveno krajša kot pri slovenskem prebivalstvu.

SKUPAJ:
3. Zidana
stanovanjska
hiša:
SKUPAJ:
4. Ostali tipi bivališč:

Prav dejstvo, da je med Romi skoraj polovica otrok in mladine
do 18 let, odpira možnost, da prek sistema vzgoje in izobraževanja, načrtnega usmerjanja v zaposlovanje in sistematičnega
prosvetljevanja pospešimo integracijo te skupnosti v slovensko družbo in ji zagotovimo primeren socialni status, ki bo

SKUPAJ:

7 ali 0,6%
- s potrebnimi
dovoljenji
- brez potrebnih
dovoljenj
barake
šotori
vagoni
kontejnerji
prikolice
montažne hiše

5. Drugo - domovanje pri drugih
SKUPAJ:
57

279
206
485 ali 39%
508
55
5
30
13
6
617 ali 49%
6 ali 0,5%
1247 ali 100%
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NAČIN PREŽIVLJANJA ROMSKEGA PREBIVALSTVA
Število družin
- iz redne zaposlitve
185 ali 13%
- iz priložnostne oz. sezonske zapos.
355 ali 25%
- iz neorganizirane zaposlitve
(nabiranje surovin, zelišč...)
570 ali 41%
- iz pomoči (otroški in denarni dodatek,
edini vir, pomoč za brezposelnost)
1019 ali 74%
- drugi viri (Rdeči križ, Karitas idr.)
184 ali 13%
- na druženo nesprejemljive načine
90 ali 6%

Pri urejanju romskih naselij, se občine srečujejo z izjemnimi
težavami, ki bi jih lahko razvrstili v tri skupine:
- Večina naselij je divjih na prilaščenih zasebnih ali državnih
zemljiščih, med katerimi so mnoga v postopkih za denacionalizacijo. Tudi v tistih primerih, ko bi bilo zemljišča mogoče
pridobiti z odkupom ali zamenjavami, naselij ni mogoče legalizirati zaradi odpora okoliškega prebivalstva, ki nasprotuje
kakršnikoli trajni ureditvi teh naselij. Tiste občine,ki bodo
hotele obstoječa naselja legalizirati in jih komunalno urediti,
bodo. morala po sedaj veljavni zakonodaji v postopku sprememb in dopolnitev prostorskega plana najprej, v soglasju
s pristojnimministrstvom, spremeniti namembnost zemljišč
(analize namreč kažejo, da so vsa naselja na kmetijskih zemljiščih). Nato bodo morale izdelati predlog zaspremembo in
dopolnitev plana, ki vsebuje tekstualen in grafični del. Do tu,
razen morda težav s strokovnjaki, ki morajo pripraviti
ustrezna gradiva, občine naj ne bi imele težav. Težave pa se
pričnejo pri javni razgrnitvi spremenjenega planskega dokumenta, ki ga svet občine zaradi odpora vaščanov redkokdaj
sprejme, čeprav ima zato vse zakonske možnosti.
- Šele ko so taka naselja legalizirana, je v njih mogoče
zagotoviti osnovno komunalno ureditev in pripraviti organizirano gradnjo. Tu pa se občine seveda srečujejo s pomanjkanjem denarnih sredstev, zapletenimi postopki,ki že v naprej
onemogočajo hitro ukrepanje. Brezdržavne pomoči na najbolj ogroženih predelih ne bomogoče doseči večjih premikov.
Poleg pomoči države in sodelovanja občin je treba v ta prizadevanja še v večji meri vključiti same Rome. To kažejo tudi
pozitivne izkušnje v Novem mestu, ko prek sistema javnih
delsvoja stanovanja do 3. faze gradijo Romi sami in tudi
vlagajo del svojih sredstev, zato je tudi odnos do teh stanovanj bistveno boljši.
- Kolikor toliko urejene bivalne razmere pomenijo pogoj za
kakršnekoli programe izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja. Tu pa se srečujemo z novim problemom, saj samo
ureditev bivalnih razmer, brez jasnega programa,kako se
bodo ti ljudje preživljali, vodi do novih konfliktov z okoliškim
prebivalstvom pa tudi med Romi samimi.

Število vseh družin

1396 ali 100%

Podatki kažejo, da je prevladujoč in najbolj zanesljiv vir preživljanja romskih družin predvsem socialna pomoč, ki jim
pripada v skladu z veljavnimi predpisi. Na drugem mestu je
takoimenovana neorganizirana zaposlitev (nabiranje zdravilnih zelišč, gozdnih sadežev, odpadkov itd.).
Če verjamemo podatkom, je 1.592 (29 %) Romov prijavljenih
na Zavodu za zaposlovanje, med njimi jih je 205 v postopku na
priprave za zaposlitev. Leta 1990 je bilo na zavodih prijavljenih le 658 Romov.
PODATKI O ZAPOSLENIH ROMIH
Oblike zaposlitve
1. Redno zaposleni
2. Priložnostno oz.
sezonsko zaposleni
3. Neorganizirane zaposlitve
(skupaj a+b+c+d)
a) nabiranje odpadnih surovin
b) nabiranje zelišč in sadežev
c) pomoč v kmetijstvu
d) drugo
4. Prijavljeni na zavodu
za zaposlovanje
a) od teh v postopku
priprave na zaposlitev
5. Število Romov s statusom
nezaposljivosti

Praksa je pokazala, da se |e večina dosedanjih poskusov
prisilnega preseljevanja Romov ponesrečila, tako da morajo
občine te probleme reševati izjemno odgovorno, strpno in
počasi in si pri tem pogosto pomagajo tudi s prehodnimi
rešitvami. V zadnjem desetletju so občine vložile precej truda
in denarja za ureditev romskih naselij. Kljub temu pa bo treba
na tem področju še veliko storiti in brez organizirane pomoči
države tu ne bomo dosegli večjih premikov. Nove, mnogo
manjše in ekonomske šibkejše občine tej nalogi ne bodo kos.

Skupno število Romov

Skupaj Od tega žensk
317
147
625

20

1613
447
1085
51
30

787
205
549
25
8

1592

668

205

97

140

57

4287

1679

SOCIALNA POMOČ ROMOM
Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/92) pod enakimipogoji obravnava vse državljane ne glede na njihovo narodnost. Po tem zakonu se ugotavlja upravičenost do socialno
varstvenih dajatev na podlagi dohodkov družine ali posameznika v zadnjih treh mesecih. Zakon pozna dve obliki pomoči:
edini vir preživljanja in denarni dodatek. Romi zaradi svojega
položaja hitro zadostijo pogojem, tako da nekateri centri za
socialno delo opozarjajo, da je zakon do Romov velikodušen
v tem smislu, da jih ne spodbuja k iskanju rednih ali vsaj
priložnostnih zaposlitev, temveč menijo, da jim ta pomoč
pripada. To povzroča nezadovoljstvo tudi pri večinskem prebivalstvu. nemalokrat pa so tarča očitkov tudi delavci v centrih. Centri ponavadi dodeljujejo pomoč v funkcionalni obliki
(za preživljanje, za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje,
opremo itd.) oziroma jih vežejo na določene obveznosti
(redno pošiljanje otrok v šolo, skrb za urejenost bivalnega
prostora in okolice, vključevanje v javna dela in druge oblike
zaposlitve, redno javljanje na zavode za zaposlovanje itd.).
Zbrani podatki o prejemnikih socialnovarstvenih dajatev
v letu 1994 kažejo, da je petina Romov deležna socialne
pomoči, pri čemer je treba upoštevati, da dejansko od te
podpore živi več ljudi. Podatki kažejo, da Romi dobivajo tudi
druge oblike pomoči: otroški dodatek 1301 otrok, denarno
pomoč za brezposelnost 24 upravičencev, štipendijo 22 upravičencev. Pogosto so Romi deležni pomoči tudi v obleki in
obutvi, ki je praviloma organizirana prek Rdečega križa in
Karitasa.
Prikazani podatki o načinu preživljanja in socialni pomoči, ki
so jo deležni Romi, kažejo, da je kljub vsem prizadevanjem

NAČIN PREŽIVLJANJA IN ZAPOSLOVANJE ROMOV
Ekonomski položaj Romov je izredno težaven družbeni in
socialni problem na vseh območjih, kjer so Romi naseljeni,
kljub temu, da je treba ugotoviti, da so v preteklosti zlasti
socialne službe in službe za zaposlovanje veliko storile, da bi
jim zagotovili vsaj elementarne življenjske pogoje, vendar
vloženi trud ni dal pomembnejših rezultatov, na kar je med
drugim vplivala romska izoliranost, neprilagojenost in neangažiranost na vseh področjih družbenega življenja, neustrezen odnos večinskega prebivalstva in pomanjkanja denarja za
te namene. Na take razmere v veliki meri vpliva tudi drugačen
sistem življenjskih in moralnih vrednot pri Romih, kar pogosto
povzroča konfliktne odnose z okoliškim prebivalstvom.
Izjemo predstavljajo romska naselja v Prekmurju, kjer so si
njihovi prebivalci z zaposlovanjem v tujini, zlasti v Avstriji
zagotovili bistveno boljši socialni položaj in se v veliki meri
vključili v okolje.
Sedanje družbene razmere, še posebej visoka stopnja nezaposlenosti, so Romom in njihovemu načinu življenja in razmišljanja še bolj nenaklonjene. Zaposlovanje Romov se je skoraj
ustavilo. Romi si pomagajo na vse načine, kar lepo ilustrira
tudi spodnja tabela (podatki so seveda približni, saj se velik
del družin preživlja na več načinov hkrati).
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socialna pomoč še vedno eden izmed temeljnih virov za
preživljanje romskih družin, zato bo treba mnogo več storiti
na drugih področjih in ustvariti možnosti in sprejeti ukrepe,
da bodo tudi Romi lahko živeli od lastnega dela, socialna
pomoč pa bo namenjena tistim, ki zaradi posebnih okoliščin
niso sposobni za delo in si sami ne morejo zagotoviti sredstev
za preživljanje.

šol. Posebno skrb je šolanju romskih otrok posvečala občina
Murska Sobota, ki si je ves čas močno prizadevala za vključitev teh otrok v šolo, leta 1963 pa je zgradila prvi vrtec, ki je bil
namenjen samo romskim otrokom. V letu 1972 je takratna
republiška izobraževalna skupnost sprejela odločitev, da bo
zagotavljala posebna sredstva za pokrivanje dodatnih izobraževalnih in socialnih programov namenjenih romskim otrokom. Od takrat naprej so se osrednji šolski organi začeli
resneje ukvarjati tudi s tem vprašanjem. Pedagoška služba je
začela probleme izobraževanja romskih otrok redno spremljati in organizirala dodatno izobraževanje za učitelje, ki so se
ukvarjali z romskimi otroki.
PREDŠOLSKA VZGOJA

ZDRAVSTVENO STANJE ROMSKEGA PREBIVALSTVA
Nizka življenjska raven Romov se kaže tudi v njihovem zdravstvenem stanju. Kljub temu, da Romi formalno uživajo enake
pravice na področju osnovnega zdravstvenega varstva kot
drugi državljani Slovenije, zaradi neprosvetljenosti premalo
izkoriščajo te pravice, še posebej preventivne oblike zdravstvenega varstva. Razlike v zdravstvenem stanju med Romi, ki
živijo v Prekmurju in tistimi, ki živijo na Dolenjskem, Posavju
in Beli Krajini, so tesno povezane z načinom življenja in
razmerami, v katerih živijo. Zdravstvena služba v Prekmurju
ugotavlja, da se mlajše generacije že bolj odzivajo na zdravstvena priporočila, starejše pa so težko dostopne in zato pri
njih prevladujejo znane kronične bolezni in zasvojenosti.
Novejši podatki kažejo, da je v Pomurju preventivno pregledano okrog 40 % predšolskih in šolskih otrok, pa tudi delež
bazične in druge precepljenosti se veča. Med ugotovljenimi
obolenji in stanji še vedno vodijo obolenja dihal, kože in
prebavil, pri starejših pa predvsem kronične obstruktivne
pljučne težave in poškodbe, ki so večinoma posledica medsebojnih obračunov in neredko povezane z alkoholizmom.
Čeprav po nekaterih kazalcih lahko sklepamo, da se zdravstveno stanje Romov v Pomurju izboljšuje, žal nihče sistematično ne spremlja zdravstvenega stanja te populacije (primerjaj Jože Zadravec: Zdravstvena kultura Romov v Prekmurju,
Pomurska založba 1989).
Na Dolenjskem je zdravstveno stanje Romov slabše, predvsem pa je bilo premalo storjenega na področju preventivnega zdravstvenega prosvetljevanja. Romski otroci se pogosteje zdravijo v bolnišnicah, povprečna ležalna doba je dvakrat daljša kot pri neromskih otrocih. Zdravstvena služba
ugotavlja, da je povprečna umrljivost dojenčkov 7 x večja od
umrljivosti neromskih dojenčkov v regiji. Romi se izogibajo
preventivnim oblikam zdravstva, saj ne obiskujejo posvetovalnic, izogibajo se cepljenj, sistematskih pregledov ipd. Zaradi
načina življenja so pri njih najpogostejše bolezni dihal in
prebavil, pogoste pa so tudi poškodbe in zastrupitve.Slabo
zdravstveno stanje se v poznejših letih še stopnjuje, tako da
za delo sposobni Romi pogosto ne dobijo zdravniških spričeval pred zaposlitvijo, če pa so zaposleni, so pogosto na
bolniških dopustih. Življenjska starost Romov je bistveno
nižja kot pri drugih prebivalcih.
Ena iznifed temeljnih nalog zdravstvene službe bo zato intenzivnejše zdravstveno prosvetljevanje Romov in skrb za to, da
bodo tudi v praksi deležni tistih storitev preventivne zdravstvene službe, ki so namenjene vsem državljanom.

Pri vključevanju romskih otrok v procese vzgoje in izobraževanja izstopata predvsem dva temeljna problema: socializacija otrok, ki prihajajo iz težavnih socialnih razmer, z drugačnimi navadami, vrednotami in tradicijo in problem jezika.
Otroci, ki vstopajo v vzgojnoizobraževalni proces, praviloma
ob vstopu v vrtec in šolo razumejo samo svoje domače romsko narečje in se morajo slovenskega jezika šele naučiti. Zato
je vključitev romskih otrok v organizirano predšolsko vzgojo
temeljnega pomena in podlaga za njihovo vključitev
v osnovno šolo. Tudi v preteklosti so vključevanju romskih
otrok v vrtce posvečali veliko pozornost, z uveljavljanjem
organizirane priprave na šolo pa so ta prizadevanja postala še
bolj aktualna. Število romskih otrok v vrtcih v zadnjih letih
narašča. V šolskem letu 1990/91 je bilo v vrtce vključenih 115
romskih otrok, v letu 1993/94 pa že 229. Kljub temu, da imajo
otroci možnost za vključitev v vrtce, pa v organizirano pripravo na šolo še niso zajeti vsi romski otroci. Pedagoški
svetovalci in vzgojitelji, ki delajo z romskimi otroki, ocenjujejo, da so najtežji problemi, s katerimi se pri delu z romskimi
otroki srečujejo, nepoznavanje jezika, drugačne kulturne in
socialne vrednote, drugačne higienske navade, slabše razvita
grafomotorika, slabša sposobnost koncentracije, slabša motivacija za učenje, neredno obiskovanje vrtca in velika potreba
po individualnem delu z njimi. Vse to zahteva temeljite prilagoditve programov vzgojnega dela in primerno usposobljenost vzgojiteljev za tako specifično delo. Kot smo že poudarili,
pomeni še poseben problem jezik. Romski otroci ob vključitvi
v vrtec praviloma ne znajo slovenskega jezika, vzgojitelji pa
ne romskega. Le tisti med njimi, ki že dalj časa delajo z Romi,
poznajo nekaj osnovnih izrazov, kar je seveda veliko premalo
za delo s temi otroki. Otrok, ki pride v vrtec, pride v popolnoma novo okolje z drugačnimi vrednotami in navadami,
hkrati pa se sreča z zanj tujim jezikom. Zato je ta prehod
izredno težaven in le postopoma daje rezultate. Dosedanja
prizadevanja za sistematično pridobivanje bodočih vzgojiteljev iz vrst Romov niso dala velikih rezultatov, posamezni
primeri, ko se v vzgojno delo vključujejo tudi Romi, ki lahko
z otroki delajo v njihovem jeziku, pa kažejo, da je to edina
prava pot, ki bo pripeljala do boljših vzgojnih in izobrazbenih
učinkov. Ko bodo otroci lahko osvajali pojmovni svet v svojem
jeziku, obenem pa intenzivno spoznavali slovenski jezik, ki bo
v osnovni šoli njihov učni jezik, bomo šele na pravi poti.

ODKLONSKA DEJANJA ROMSKEGA PREBIVALSTVA
Tradicija, način življenja, razmere, v katerih živijo, drugačen
sistem moralnih vrednot in neprilagojenost okolju povzročajo
pogoste konflikte z okoliškim prebivalstvom, pa tudi med
Romi samimi. Tudi med kršitelji zakonov in drugih predpisov
imajo Romi vidno mesto. Med kaznivimi dejanji, v katere so
bili zapleteni Romi, so na prvem mestu premoženjski delikti,
pa tudi pri prekrških zoper javni red in mir, cestnoprometnimi
prekrški in pri kršitvah drugih predpisov, je delež Romov večji
od njihovega deleža v številu prebivalstva na obravnavanih
območjih. Vse to povzroča dodatno nerazpoloženje in nestrpnost večinskega prebivalstva do Romov. Kljub preventivnim
ukrepom bo večje premike mogoče doseči šele takrat, ko se
bodo Romi lahko bolj prilagodili načinu življenja okoliškega
prebivalstva, živeli v boljših razmerah in se bolj vključili v okolje in s tem tudi spremenili svoje navade in moralne vrednote.

PREDŠOLSKI ROMSKI OTROCI, VKLJUČENI V VZGOJNE
PROGRAME V VRTCIH V ŠOLSKEM LETU 1993/94

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ROMSKIH OTROK
O organizirani skrbi za šolanje romskih otrok lahko govorimo
pri nas šele po drugi svetovni vojni, pa še takrat je bila ta
naloga bolj ali manj prepuščena skrbi občin in posameznih

Občina
Število otrok
V čistih romIntegriranih
skih oddelkih v druge oddelke
Skupaj
Črnomelj
8
Krško
12
Metlika
4
Novo mesto
24
13
Trebnje
24
Murska Sobota
40
67
Lendava
12
25

8
12
4
37
24
107
37

SKUPAJ:

229

112

117

Že doslej so vrtci pri prilagajanju obveznega vzgojnega programa skušali upoštevati drugačnost romskih otrok, pred59
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vsem njihove posebne sposobnosti, kot so izrazit smisel za
ritem in glasbo in večjo potrebo po gibanju na prostem. Še
bolj kot doslej pa bi bilo treba upoštevati ugotovitve učiteljev,
ki delajo z romskimi otroki v začetnih razredih osnovne šole in
prilagoditi vzgojni program tako, da bi v kar največji meri
razvijali potrebne spretnosti, sposobnosti, navade in pozitivne
vedenjske vzorce kot osnovo za uspešno šolanje. Posebna
pozornost pa bo morala biti tudi naprej namenjena spoznavanju in učenju slovenskega jezika.

Za uspešno nadgrajevanje doseženega na področju vzgoje
predšolskih romskih otrok bi bilo treba v bodoče prizadevanja
usmeriti v razreševanje naslednjih sklopov nalog:

SKUPAJ:

53

20
32

38
29
158
24
332
74

688

90

831

14

Ob proučevanju vzrokov za pogosto neuspešnost romskih
otrok v osnovni šoli se je pokazala vrsta posebnosti, ki kažejo
na drugačnost teh učencev: pojmovni svet romski otrok se
zaradi drugačnega načina življenja ne pokriva z našim, romski
otroci nimajo razvitih osnovnih znanj, sposobnosti in navad,
ki omogočajo uspešno delo v šoli, motivacija romskih otrok
za učenje je majhna, socializacija poteka počasi, utesnjuje jih
zaprt prostor, zato podaljševanje njihovega bivanja v šoli ni
učinkovito. Največji problem pa seveda tudi na tej stopnji
predstavlja skromno znanje slovenskega jezika, zato so praviloma uspešnejši tisti otroci, ki so bili skozi daljši čas vključeni
v predšolsko vzgojo in so osvojili tudi osnove slovenskega
jezika. Na podlagi vseh teh ugotovitev, se je izoblikovalo
spoznanje, da veljavni učni načrti, čeprav še tako individualizirani, niso ustrezni za romske otroke. Eden izmed glavnih
sklepov, ki so izhajali iz takih izkušenj je bil, da je treba
v vzgojnoizobraževalnih programih v večji meri upoštevati
pravico Romov do drugačnosti. Tej zamisli je sledil poseben
projekt, ki ga je v šolskem letu 1992/93 izpeljal Zavod za
šolstvo RS in še posebej navodila za prilagoditev programov
za učence Rome, ki jih je sprejel v letu 1993 Strokovni svet
Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje. Preverjanje
različnih oblik in metod dela je pokazalo, da je pri šolskem
delu najbolj učinkovita zgodnja integracija z veliko skupinskega in individualnega dela. Integrirani romski učenci hitreje
osvajajo slovenski jezik in se bolje socializirajo. Nujno pa je,
da z romskimi otroki vsaj dve uri dnevno delamo v majhni
skupini, vedno z istim učiteljem. Takšno delo je še posebej
pomembno v prvih letih izobraževanja, ko želimo še posebej
doseči zastavljene cilje na področju opismenjevanja. Učitelji
hkrati ugotavljajo, da je integracija uspešna in obvladljiva le
v primeru, da je v posamezen oddelek vključeno majhno
število učencev.

- z zakonom opredeliti pravico romskih otrok, da obiskujejo
brezplačno pripravo na šolo dve leti pred vstopom v šolo tako
kot drugi pripadniki narodnih skupnosti,
- izdelati strokovne usmeritve za prilagajanje vzgojnega programa romskim otrokom,
- ponovno pregledati normative za delo z romskimi otroki
v čistih in integriranih oddelkih,
- zagotoviti dva vzgojitelja v oddelku z romskimi otroki,pri
čemer naj bi eden obvladal romski jezik,
- pripraviti programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja
za vzgojitelje in varuhe, ki delajo z romskimi otroki,
- izdelati program in metodiko poučevanja slovenskega
jezika za predšolske romske otroke,
- zagotoviti materialne pogoje, ki omogočajo izvajanje vzgojnih programov (vzgojni pripomočki, prehrana,oblačila, prevozi).
OSNOVNA ŠOLA
S podobnimi problemi kot v vrtcih se srečujejo tudi pri vstopu
romskih otrok v osnovno šolo. Tu se še bolj kažejo razlike, ki
izhajajo iz različnega socialnega statusa romskih družin in
okolja, iz katerega otroci prihajajo. Zato je treba v vsakem
okolju iskati posebne, čimbolj prilagojene oblike vzgojnoizobraževalnega dela. Učitelji so na to premalo pripravljeni, želijo
si napotkov in strokovnih navodil, posebno težko pa odpravljajo jezikovne pregrade, saj le redki med njimi za silo poznajo
romski jezik. V Zavodu za šolstvo Republike Slovenije je
skupina pedagoških svetovalcev posebej zadolžena, da
spremlja vzgojnoizobraževalno delo z romskimi otroki in
organizira strokovne posvete in izmenjavo izkušenj. Posebej
je treba omeniti projekt, ki ga je Zavod za šolstvo namenil
vzgoji in izobraževanju romskih otrok, Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje pa je v letu 1993
sprejel navodila za prilagoditev osnovnošolskih programov za
romske otroke, ki danes predstavljajo strokovno izhodišče za
delo z romskimi otroki in tudi podlago za zagotavljanje materialnih pogojev za tako delo.

Tudi na tej stopnji je zelo pomemben stik med šolo in starši.
Pokazalo se je, da je najuspešnejša oblika obisk učitelja ali
svetovalnega delavca med Romi v romskem naselju, na
skupne sestanke pa starši neradi prihajajo.
Z veljavnimi predpisi s področja vzgoje in izobraževanja
(navodila za delo z romskimi otroki, standardi in normativi) so
sicer zagotovljena nekatera temeljna izhodišča za vzgojo in
izobraževanje romskih otrok in nujna materialna sredstva,
posebej pa ostaja odprto vprašanje dodatnega izobraževanja
učiteljev za delo z romskimi otroki, predvsem pa problem
romskega jezika.

ROMSKI UČENCI V OSNOVNIH ŠOLAH
V ŠOLSKEM LETU 1993/94
Občina
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Število romskih otrok v osnovnih šolah se je v zadnjih letih
ustalilo. V šolskem letu 1993/94 je bilo v 57 osnovnih šolah
v 10 občinah v osnovno šolo vključenih 831 otrok. Večina se
šola na razredni stopnji. Največ jih obiskuje osnovne šole
v Prekmurju, kjer jih tudi največ uspešno konča osnovno šolo,
na Dolenjskem pa se otroci, ki prihajajo iz mnogo težavnejših
razmer, veliko težje prilagajajo šolskemu redu, pogosto izostajajo in le redki med njimi končajo 8. razred. Socialni status
Romov bistveno vpliva na šolsko uspešnost. V Prekmurju, kjer
so že dolgo stalno naseljeni in vključeni v okolje in so otroci
vključeni tudi v predšolsko vzgojo, je njihova motivacija za
šolanje večja kot drugje. Rezultati skoraj 40-letnega dela
šolskih in socialnih služb so na teh območjih bolj vidni in
kažejo, da se z usklajenim delom na različnih področjih da
vendarle marsikaj storiti.

Izkušnje kažejo, da je vključevanje romskih otrok v vrtce
uspešnejše v tistih okoljih, kjer so uspeli vrtec približati romskemu naselju in organizirati delo v čistih romskih oddelkih.
Pri tem je izrednega pomena stik s starši, saj pristnejši odnos
med starši in vzgojitelji vzbuja zaupanje in vpliva na redno
prihajanje otrok v vrtec. Ob tem pa vrtec opravlja lahko tudi
pomembno prosvetljevalno in izobraževalno vlogo med starši.
Seveda imajo vzgojni in izobraževalni programi večji učinek
tedaj, če se hkrati rešujejo tudi globalna življenjska vprašanja
Romov (nastanitev, preživljanje, zaposlovanje, prosvetljevanje itd.). Če se hkrati ne rešujejo tudi ta vprašanja, so seveda
vzgojni in izobraževalni učinki zelo skromni.

Število učencev
Integriranih
V šolah SKUPAJH
V čistih rom- med ostale s prilagoj.
skih oddelkih
učence programom
1
Brežice
24
88
Črnomelj
7
Grosuplje
57
Kočevje

24

Krško
Metlika
Novo mesto
Trebnje
Murska Sobota
Lendava

Iz povedanega je razvidno, da je na področju izobraževanja
romskim otrokom sicer namenjena posebna skrb, vendar so
bile uveljavljene predvsem socialne in socializacijske komponente, ki prispevajo k temu, da bi zagotovili otrokom uspešnost v okviru obstoječega »večinskega« šolskega sistema.
Premalo pa je bilo narejenega za odpravljanje jezikovnih

1
112
7
57
60

pregrad, skoraj nič za uvajanje romskega jezika v pouk in
v negovanje prvobitne romske kulture, čeprav je že mnogo let
v teoriji in praksi jasno, da je za uspešno vključevanje katerekoli manjšinske skupine v večinsko skupnost potrebno poznati jezikovne in kulturne korenine, ki omogočajo, da bi se
lahko enakopravno vključila v večinsko skupnost, katere življenjski utrip, jezik in civilizacijske vrednote mora poznati in
sprejemati.

Pomemben premik pomeni tudi izid prve knjige v romskem
jeziku (Jože Livijen, Jožek Horvat: Lunin prstan, Pomurska
založba 1994), ki jo je s podporo Ministrstva za kulturo izdala
Pomurska založba v Murski Soboti. Izid prve knjige v romskem jeziku pomeni začetek književnega ustvarjanja med
Romi pri nas in hkrati odpira temeljno vprašanje romskega
knjižnega jezika. Knjižica je bila lepo sprejeta in pomeni tudi
spodbudo drugim ustvarjalcem. Ob dnevu Romov v aprilu
1995 je Dolenjska tiskarna izdala dvojezično pesniško zbirko
Rajka Šajnoviča, enega izmed redkih romskih pesnikov na
Dolenjskem. Pripravljajo pa se tudi še novi projekti. Začetki
kulturne dejavnosti Romov tako vzbujajo upanje, da raste
med njimi generacija, ki je vse bolj izobražena in razgledana
in bo lahko osveščala svoje rojake za razvijanje lastne kulturne identitete, ohranjanje svoje kulturne dediščine, razvijanje jezika in pripadnosti lastni skupnosti.

Dolgoletna prizadevanja, da bi zagotovili učitelje med pripadniki romske skupnosti žal niso dala velikih rezultatov, vendar
se bo s tem vprašanjem treba še veliko ukvarjati. Med prednostnimi nalogami za prihodnje obdobje bi kazalo izpostaviti
zlasti naslednje:
1. V novih zakonih s področja vzgoje in izobraževanja bo
treba uveljaviti pravno podlago za razvijanje posebnih oblik
vzgoje in izobraževanja za romske otroke in na tej podlagi
zagotoviti materialne in druge možnosti za tako delo (standardi in normativi, pokrivanje dodatnihstroškov, posebne
oblike izobraževanja učiteljev itd.).
2. Za delo z romskimi učenci ni zadostnih teoretskih podlag.
Premalo vemo o tem, kako poteka njihov razvoj mišljenja,
čustvovanja in oblikovanja vrednot in kako jim približati
temeljne pojme znanja, spretnosti in vrednote, s katerimi se
srečujejo v osnovni šoli. Zato bi bilo nujno spodbuditi raziskovalno delo na tem področju in se opreti tudi na tuje izkušnje.
3. Učenje slovenskega jezika je za te otroke posebno vzgodnjem obdobju najtežji problem, zato bi bilo treba metodiki
poučevanja slovenskega jezika za romske otroke posvetiti
posebno pozornost, hkrati pa tudi sistematično iskati možnosti za zaposlovanje učiteljev, ki bi obvladali romski jezik.
4. Podatki o šolanju romskih otrok kažejo, da kljub vsem
težavam narašča število otrok, ki uspešno končajo osnovno
šolo in nadaljujejo izobraževanje na srednjih, nekateri pa tudi
na visokih šolah. Mnogi med njimi, ki v svoji družini za taka
prizadevanja nimajo podpore, se srečajo z nepremostljivimi
težavami in prehitro opustijo šolanje. Poiskati bo treba mehanizme, da bi takim dijakom in študentom zagotovili materialno pomoč, še posebej pa tudi osebno podporo z mentorji, ki
bi jim pomagali premagovati težave.
KULTURNA IN INFORMATIVNA DEJAVNOST ROMOV

Brez organiziranega informiranja tudi romska skupnost nima
veliko možnosti za svoj razvoj in organiziran nastop. Tako so
v občinah s številnejšim romskim prebivalstvom že v preteklosti ob različnih priložnostih, še posebej pa ob dnevu Romov
izdajali najrazličnejše informacijske biltene, Zveza Romov
občine Murska Sobota pa že tretje leto izdaja svoje tiskano
glasilo Romske novice, ki izide nekajkrat na leto. Vse to pa je
seveda veliko premalo, zato je bil v letu 1994 dosežen dogovor, da je radio Murski val iz Murske Sobote začel redno
tedensko oddajo za Rome. Oddaja poteka v slovenskem in
romskem jeziku in poleg informacij pomembnih za Rome,
zajema še posebej kulturno dejavnost Romov, in popularne
prosvetljevalne oddaje. Oddaja je doživela med Romi dober
sprejem in postaja osrednje informacijsko in prosvetljevalno
žarišče za potrebe Romov v Prekmurju. V letošnjem letu bodo
predvidoma stekle tudi oddaje na lokalnem radiu v Novem
mestu, tako da bodo radijske oddaje dosegle večino romskega prebivalstva pri nas.
Veliko več pa bo treba storiti za to, da bi tudi v drugih
sredstvih informiranja, še posebej v osrednjih slovenskih
dnevnikih in lokalnem tisku, pa tudi na RTV zagotovili več
informacij o Romih, ki bi nas bolje seznanile z njihovimi
problemi, tako da bi državljani Slovenije spoznali to skupnost
tudi z druge strani, ne le samo prek kriminalnih rubrik.

Romi v Sloveniji so družbena skupina, ki zaradi svojih posebnosti, načina življenja in socialne ogroženosti večinoma živi
na robu slovenske družbe, zato so prizadevanja za razvijanje
lastne identitete in kulturne osveščenosti šele v začetni fazi,
saj jih zaposluje predvsem razreševanje eksistenčnih življenjskih potreb. Kljub temu pa je med pripadniki romske skupnosti vendarle prisotno tudi prizadevanje, da se uveljavijo tudi
na področju kulturne dejavnosti, ki je izraz njihove tradicije,
navad in načina življenja. Pri tem zlasti v zadnjih letih odigravajo pomembno vlogo prva romska kulturna društva in skupine, ki povezujejo predvsem mladino. Veliko pa je k njihovemu povezovanju prispevalo tudi vsakoletno praznovanje
dneva Romov, ki s svojim prireditvami spodbuja in združuje
Rome z območja vse Slovenije. Tako med Romi v Prekmurju,
na Dolenjskem in Beli Krajini deluje nekaj kulturnih društev in
skupin in manjših ansamblov, ki ob pomoči učiteljev, vzgojiteljev iz šol in vrtcev in drugih mentorjev prirerajo občasne
proslave in prireditve.

ORGANIZIRANOST ROMOV IN NJIHOVO VKLJUČEVANJE
V LOKALNO SAMOUPRAVO
Vsa prizadevanja za pomoč romski skupnosti bodo ostala
brezuspešna, dokler ne bo med njimi samimi dozorelo spoznanje, da morajo za svoj obstoj in vključitev v slovensko
družbo skrbeti najprej sami. Eden najtejžjih problemov pri
tem je njihova neosveščenost, individualizam in pogosto tudi
nepripravljenost za kakršnokoli skupno organizirano nastopanje. Le redki posamezniki med njimi se zavedajo te nujnosti
in si prizadevajo za njihovo organiziranje, ki edino lahko
prinese pozitivne rezultate. Tako nastajajo romska društva, ki
na posameznih območjih združujejo vsaj del romske populacije, do skupne romske organizacije, ki bi povezala Rome na
celotnem območju Slovenije, pa doslej še niso uspeli priti.
Romska društva, med njimi je ta trenutek najbolj aktivna
Zveza Romov občine Murska Sobota, že skušajo strniti zahteve in potrebe romske skupnosti in jih predstaviti javnosti.
Pri tem jim pomagajo tudi mentorji iz občinskih služb, centrov
za socialno delo in drugi posamezniki, ki se zavedajo, da brez
organiziranega nastopa romska skupnost ne bo mogla uveljaviti svojih potreb. Ena izmed temeljnih nalog, ki se odpira
v prihodnosti, je pomoč lokalnih skupnosti in strokovnih
služb tistim skupinam med Romi, ki želijo to skupnost osvestiti in organizirati, saj brez tega ne bo mogoče izpeljati
organiziranega dialoga med njimi in slovensko družbo, ki
edini lahko pripelje do ureditve njihovega položaja.

Kulturna dejavnost med Romi je doživela še posebno spodbudo v zadnjih dveh letih, ko se tudi v proračunu Republike
Slovenije namenjajo posebna sredstva za kulturno dejavnost
Romov.
Najbolje organizirani in aktivni so Romi v občini Murska
Sobota, kjer deluje kulturno društvo Pušča, v okviru Zveze
kulturnih organizacij občine pa gledališka skupina. Njihovo
delo je vedno bolj usmerjeno tudi v raziskovanje stare romske
kulturne tradicije, ohranjanje običajev, glasbe, plesa in romske poezije. Romska gledališka skupina je pripravila že dve
izvirni gledališki predstavi in gostovala v več krajih v Sloveniji
in na Madžarskem. Člani društva Pušča so nastopali na mnogih srečanjih romskih kulturnih skupin doma, v Avstriji in na
Madžarskem.

Na tistih območjih, kjer so se Romi že v preteklosti bolje
organizirali in dosegli sorazmerno urejen socialni status,
predvsem v Prekmurju, so se uveljavili tudi že normalni
odnosi z okoliškim prebivalstvom in predstavniki Romov so se
aktivno vključili tudi v organe krajevnih skupnosti.
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Zakon o lokalni samoupravi je uveljavil načelo, da Romi na
vseh tistih območjih, kjer avtohtono živijo, volijo svojega
predstavnika na posebni listi v občinski svet. Ta načelna
določba pomeni bistven premik v obravnavi Romov v naši
družbi in jim omogoča, da vsaj na lokalni ravni lahko legitimno izražajo svoje interese. Žal pa je bila v praksi izpeljana
le na območju občine Murska Sobota, povsod drugod pa bo
treba pri pripravi občinskih statutov zakon šele uveljaviti,
predvsem pa bo treba med Romi samimi ustvariti možnost, da
zakonska določba ne bo ostala samo mrtva črka na papirju.

prisilile, da si bodo z lastnim delom lahko zaslužili sredstva za
preživljanje in si zagotovili eksistenco. To pa najprej pomeni
ustvariti možnosti za bivanje (legalizacija in ureditev romskih
naselij in drugih možnosti za bivanje), možnosti za izobraževanje in socializacijo po programih, ki so prilagojeni njim,
pomoč pri zaposlovanju in drugih oblikah pridobivanja sredstev za življenje ter socialno pomoč tistim, ki se sami ne
morejo preživljati. S tem bodo zagotovljeni temeljni pogoji za
njihovo socializacijo v okolju, obenem pa bodo ustvarjene
materialne možnosti za ohranjanje njihove identitete, kulturnega izročila in samoorganiziranosti.

SKLEPNE UGOTOVITVE

Za normativno ureditev vprašanj, ki so ključnega pomena za
obstoj romske skupnosti, se odpirata dve poti:

Tako kot v drugih evropskih državah Romi tudi v Sloveniji
zaradi svoje drugačnosti, načina življenja, predvsem pa zaradi
socialne ogroženosti živijo odmaknjeno na robu slovenske
družbe. Med romskim prebivalstvom v Sloveniji so velike
razlike v načinu življenja, socialnem statusu in navadah.
Dosedanje raziskave o položaju in življenju Romov, informacije o stanju v občinah, kjer živijo ter njihove upravičene
kritike in zahteve po izboljšanju položaja in statusa potrjujejo,
da se Romi brez ustrezne širše družbene pomoči ne bodo
uspeli dvigniti iz splošne zaostalosti, revščine in diskriminiranosti. Le redki med njimi so se uspeli dvigniti nad to raven in
se vključiti v slovensko družbo. Ugotovimo lahko, da romska
skupnost v Sloveniji predstavlja ogroženo socialno skupino,
ki brez organizirane pomoči ne more podreti jezu, ki jo deli od
večinskega prebivalstva. Glavne ovire za njihovo uveljavitev
v sodobni družbi so prav gotovo socialna ogroženost,
skromne aspiracije za uveljavitev in predvsem nizka izobrazbena raven, ki jim praktično zapira pot do vseh zahtevnejših
zaposlitev. Kljub nespornim prizadevanjem državnih organov,
še posebej pa občin na območjih, kjer Romi živijo, procesi
socializacije in integriranja Romov potekajo prepočasi. Zavedati se moramo, da gre vendarle za izjemno težavno in zapleteno vprašanje, ki presega lokalno raven in zato reševanja
romskega vprašanja ni mogoče prepustiti le finančnim možnostim in pripravljenostim posameznih občin, v katerih Romi
živijo. To še posebej velja za nove, mnogo manjše in materialno šibkejše občine, ki so organizirane po novem zakonu
o lokalni samoupravi.

- oblikovanje globalnega zaščitnega zakona,
- urejanje te materije v zakonodaji s posameznih področij.
Za prvo rešitev govori predvsem dejstvo, da bi bili predpisi, ki
urejajo položaj Romov, zbrani na enem mestu in bi globalno
zajeli njihove posebne pravice in zaščitne ukrepe. Tak zakon
bi zlasti navzven kazal naš odnos do romske skupnosti. Njegova pomanjkljivost pa je v tem, da bi deloval na načelni ravni
In bi še vedno zahteval tudi izpeljavo v področni zakonodaji
oz. v izvršilnih predpisih. Najbolj pa govori proti taki rešitvi
dejstvo, da bi zakon urejal predvsem socialna in eksistenčna
vprašanja Romov, malo pa bi lahko povedal o tistih vprašanjih, ki so bistvena zunanja značilnost vsake etnične,skupnosti: jezik, tradicija, ohranjanje kulturne identitete itd. Čeprav
gre za načelno sicer nesporne pravice do rabe jezika in
ohranjanje kulturne identitete, bo treba na tem področju še
veliko storiti in zagotoviti strokovne in kadrovske možnosti,
da bi take pravice, zapisane v zakon, lahko v resnici tudi
uveljavili.
Zato se kot praktična in učinkovitejša možnost ponuja druga
rešitev - ureditev najbolj aktualnih vprašanj, ki zadevajo
položaj Romov, v posameznih zakonih z različnih področij. Po
tej poti lahko z zakonskimi določbami ustvarimo podlago za
hitre ukrepe, ki so sicer parcialni, vendar - povezani v usklajen program - lahko prinesejo optimalne rezultate. Tudi
izkušnje drugih držav, ki so položaj Romov urejale na globalni
ravni, v okviru celotne manjšinske zakonodaje (Madžarska,
Hrvaška itd.), kaže, da take rešitve v primeru Romov niso
učinkovite, saj ne rešujejo temeljnih eksistenčnih vprašanj in
ostajajo predvsem na načelni ravni.

Ob vseh pozitivnih premikih, ki so bili v zadnjih desetletjih
vendarle storjeni, je treba znova poudariti, da je romsko
vprašanje tudi danes predvsem socialno vprašanje, ki ga bo
mogoče rešiti le ob usklajenem delovanju državnih in občinskih organov, ki morajo v prvi vrsti zagotoviti normalne, človeka vredne bivalne razmere in možnost, da si tudi Romi
s svojim delom služijo kruh. šele s tem bo ustvarjena podlaga
za kvalitetnejše premike na področju izobraževanja, kulturnega življenja, ohranjanja identitete in enakovrednega vključevanja v našo družbo. Vsega tega pa ne bo mogoče opraviti
brez osveščanja in organiziranja Romov samih, zato je treba
z vsemi močmi podpreti vse tiste posameznike in organizirane
skupine Romov, ki si prizadevajo za te cilje.

Zato je smotrno, da v Sloveniji tudi v tem primeru upoštevamo
tuje pa tudi naše izkušnje, ko smo posebne ukrepe za zaščito
madžarske in italijanske narodne skupnosti uveljavili predvsem prek področne zakonodaje in nadaljujemo s to aktivnostjo tudi pri oblikovanju posebnih zaščitnih ukrepov za
romsko skupnost. Take ukrepe imamo že vgrajene v zakon
o lokalni samoupravi (zastopstvo Romov v občinskih svetih),
predlagani so v paketu šolske zakonodaje, ki je predložen
državnemu zboru (normativne podlage za posebne pogoje
dela z romskimi otroki). Uveljavitev posebnih določb o zaščiti
romske skupnosti v področni zakonodaji ne izključuje možnosti, da bi kasneje oblikovali tudi poseben zakon, ki bi v sintetični obliki povezal ukrepe za zaščito romske skupnosti in
hkrati bolj poglobljeno urejal tista vprašanja, ki se nanašajo
na njihovo etnično, jezikovno in kulturno identiteto.
Vlada bo sprejela program ukrepov, ki bi jih bodo v sodelovanju z občinami, v katerih Romi živijo, pripravila pristojna
ministrstva na svojem področju. Program bo vseboval predloge za nujne dopolnitve zakonov in program operativnih
ukrepov, ki jih je treba sprejeti za ureditev eksistenčnih vprašanj romske skupnosti. Taka rešitev je smotrnejša tudi zato,
ker s tem nadaljujemo že doslej uveljavljene aktivnosti, zlasti
na področju socialnega varstva, zdravstva, predšolske vzgoje
in osnovnega izobraževanja, pa tudi prizadevanja za ureditev
romskih naselij. Program bo povezal doslej preveč parcialna
prizadevanja občin, socialnih služb, šol, pa tudi mnogih organizacij in posameznikov, ki so si prizadevali za pomoč
Romom. Tako bo bolje in učinkoviteje uveljavljena odgovornost države, da poskrbi za to skupino državljanov, ki zaradi
svoje socialne in družbene diskriminiranosti nima možnosti,
da se brez pomoči vključi v slovensko družbo.

PREDLOGI ZA UREDITEV POLOŽAJA ROMOV
V REPUBLIKI SLOVENIJI
Državni zbor je ob obravnavi predloga zakona o samopravnih
narodnih skupnostih na 115. seji 2. decembra 1993 sprejel
sklep, naj vlada pripravi tudi zakon o zaščiti romske skupnosti, ki bi celovito uredil njen položaj in zaščito v Republiki
Sloveniji.
Podlaga za zakonsko ureditev romskega vprašanja v naši
državi je 65. člen ustave Republike Slovenije, ki določa:
»Položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon.«
Pri pripravi zakonskih določb bo treba upoštevati spoznanje,
ki izhaja tudi iz predložene informacije, da je romsko vprašanje v Sloveniji v tem trenutku predvsem socialno vprašanje,
zato bo treba zlasti uveljaviti ukrepe, ki bodo pomagali, da si
bodo pripadniki romske skupnosti zagotovili pravico in možnost do človeka vrednega življenja. Naloga države je predvsem v tem, da skupaj z občinami, v katerih Romi živijo,
ustvari možnosti, ki jim bodo omogočile, včasih pa jih tudi
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PRILOGA

Na šolskem področju so romski otroci integrirani v avstrijski
šolski sistem. Želijo ustanoviti kulturni center s priključenim
otroškim vrtcem, kjer bi poživili učenje jezika romanes. Kasneje nameravajo napisati šolske knjige za učenje jezika romanes in ustvariti pogoje za šolsko vzgojo v tem jeziku. Majhen
korak k izboljšanju šolske problematike je bil napravljen leta
1990. Društvu »Roma in Sinti - društvu za podpiranje Ciganov« v Obervvartu je bil občasno dan na razpolago učitelj za
izvenšolsko svetovanje za romske otroke.

POLOŽAJ ROMOV V NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH
REPUBLIKA AVSTRIJA
IZVOR ROMOV IN NJIHOVA NASELITEV
Gradiščanski Romi
Gradiščanski Romi so tako imenovana avtohtona skupina
Romov v Avstriji in že zelo dolgo živijo na območju današnje
Gradiščanske, nekdanje Zahodne Madžarske. Na to območje
so prvič prišli že v 15. stoletju. V času reform Marije Terezije
so jih prisilno stalno naselili.

Svojih časopisov nimajo. Radio in televizija občasno poročata
o Romih in Sintih.
Dunajska Romkinja Ceija Stojka je leta 1988 objavila knjigo
»Živimo v skritosti«, ki je zgodovina njenega življenja in trpljenja. S to knjigo so Romi v Avstriji stopili iz anonimnosti in
začel se je boj za uradno priznanje Romov kot uradno priznane narodnostne skupnosti v Avstriji.

Lovari
Pripadniki tega rodu so pripotovali v Avstrijo v 19. stoletju,
pretežno iz Madžarske in Slovaške. Njihov tradicionalni poklic
je bil trgovanje s konji. Stalno so se naselili šele po drugi
svetovni vojni. Številni med njimi so postali žrtve nacizma.

V likovni umetnosti uspešno nastopa Kari Stojka.
Kulturna društva:

Sintl

Leta 1989 je bilo v Obervvartu ustanovljeno prvo uradno
zastopstvo Romov v Avstriji: »Roma und Sinti - Verein zur
Forderung von Zigeunern« / »Romi in Sinti - društvo za
podpiranje Ciganov«. Težišče dela društva je v socialnem
angažiranju.

Ta beseda naj bi kazala na nekdanje naselitveno območje te
skupine, pokrajino Sindh ob izlivu reke Ind v današnjem
Pakistanu. Ta teza pa ni docela nesporna. Njihov jezik je
močno prepreden z nemškimi izrazi, kar kaže na daljše bivanje v nemškem jezikovnem prostoru. Sinti so se preselili
v Avstrijo z Bavarskega in iz Češkega gozda. Prvi dokument
o domovinski pravici v Nižji Avstriji izhaja iz leta 1848.

Leta 1991 je bilo na Dunaju ustanovljeno društvo »Kulturverein dsterreichischer Roma und Sinti« / Kulturno društvo
avstrijskih Romov in Sintov«. Njegova naloga je izboljševanje
socialnega in političnega položaja Romov, oživitev kulture in
umetnosti.

Romi iz nekdanje Jugoslavije
Iz raznih delov nekdanje Jugoslavije (Srbije, Kosova, Makedonije) so se v okviru vala gostujočih delavcev preseljevali po
letu 1965 tudi Romi. So najbolj številna skupina Romov
v Avstriji. Njihov pogovorni jezik je romanes ali srbščina, manj
nemščina.

Obe društvi sta člana Centra avstrijskih narodnosti na Dunaju.
Svojo dejavnost imata razpredeno v vsej Avstriji in med seboj
sodelujeta.

Demografski podatki

Leta 1991 je bilo ustanovljeno društvo »Romano Centro«.
Leta 1992 je bila v okviru društva »Romano Centro« odprta
romska svetovalnica.

O številčnosti narodne skupine Romov in Sintov v Avstriji ni
uradnih podatkov. Po oceni dr. Uršule Hemetek, sodelavke
romskega centra na Dunaju, naj bi živelo v Avstriji od 15.000
do 25.000 Romov.

Leta 1993 je bilo ustanovljeno prvo Društvo Sintov.
Leta 1990 je bila prva predstavitev romske kulture »Ausnahsweise Zigeuner« v Celesti na Dunaju. Leta 1990 je bila tudi
odprta svetovalnica za Rome in Sinte v deželnem invalidnem
uradu na Dunaju, za Nižjo Avstrijo in Gradišćansko. Leta 1991
je bila pod naslovom »Ljlidstvo brez pravic - o zgodovini,
kulturi in življenjskih oblikah pri Romih in Sintih« na Dunaju
predstavljena zgodovina in kulturna dejavnost Romov in Sintov v Avstriji. Leta 1991 je v okviru zbirke o avstrijskih narodnih skupinah izšla tudi brošura Roma & Sinti.

Pravni položaj
Dne 16. decembra 1994 je glavni odbor avstrijskega državnega zbora soglasno sprejel predlog o uradnem priznanju
Romov in Sintov kot šeste avstrijske narodne skupnosti.
V Uradu zveznega kanclerja na Dunaju so se pogajanja za
priznanje Romov in Sintov kot avstrijske narodne skupnosti
začela leta 1992.

VKLJUČENOST V MEDNARODNE ORGANIZACIJE

S priznanjem je povezana tudi ureditev sosveta za Rome in
Sinte. Kot šesti narodnostni sosvet je predvidena jeseni 1994
pri Uradu zveznega kanclerja na Dunaju ustanovitev sosveta
za Rome in Sinte. Sedanja štiri zastopstva Romov in Sintov
naj bi bila zastopana v sosvetu avstrijskih narodnosti s po
dvema predstavnikoma, sosvet naj bi tako imel osem članov.

Organizaciji »Roma und Sinti - Verein zur Forderung von
Zigeunern« / »Romi in Sinti - Društvo za podpiranje Ciganov« in »Kuiturverein dsterreichischer Roma und Sinti«
/ »Kulturno društvo avstrijskih Romov in Sintov« sta članici
Centra avstrijskih narodnih skupin na Dunaju.
V letu 1992 so avstrijske narodne skupine Sarkozija izvolile za
podpredsednika avstrijske sekcije evropskega biroja za manj
razširjene jezike - European Bureau for Lesser Used Languages s sedežem v Irski.

Jezik, glasba, iole, informiranje, kultura
Romi in Sinti v Avstriji govorijo jezik romanes v raznih narečnih variantah. Romska narečja vsebujejo veliko elementov
vseh dežel, od koder so se doseljevali v Avstrijo. Starejša
generacija govori jezik romanes, med mladino pa jih ta jezik
govori le še polovica.

LITERATURA IN VIRI

Romska glasba je svetovno znana. Glasba posameznih romskih skupin vsebuje številne regionalne posebnosti. Najbolj
znani romski glasbeniki v Avstriji so: Zipflo Weinrich, Charly
Ratzer, Harry Stojka, Adolf Papai, Hans Samer in njegova
skupina. Leta 1990 je bila v Obervvartu ustanovljena plesna
skupina »Jagalo-Rath«. Predstavlja pozabljene romske plese
na moderen način in latinskoameriške plese.

So« - Bodenhausen, Karin: Sinti in der Grafschaft Lippe
- Studie zur Geschichte der »Zigeuner« im 18. Jhdt.
Benko, Joska: Zigeuner ihe Welt - ihr Schicksal, 1979
Djurič, Rajko: Roma - Eine Reise in die verborgene Welt der
Zigeuner, K6ln, 1989
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Dostal, Walter: Die Zigeuner in Čsterreich,- V: Archiv fiir
Volkerkunde Bd. X.-Wien, 1955

poskušali stalno naseliti in asimilirati, vendar so se kasneje
vrnili k nomadskemu načinu življenja.

Gesellmann, Geierg: Die Zigeuner im Burgenland in der
Zvvischenkriegszeit - Dissertation, Wien, 1989
Gronemeyer, Reimer /Rakelmann, A. Georgia: Die Zigeuner
/ Reisende in Europa - Koln, 1988

Ko je nastala Češkoslovaška država, so bili Romi leta 1921
priznani kot posebna narodnost. Med drugo svetovno vojno
so jih nacisti sistematično iztrebljali in le malo jih je preživelo.
Po vojni so se slovaški Romi začeli množično seliti na Češko
v upanju na boljše življenje. V nasprotju s Slovaško, kjer so
bili v glavnem dokaj stalno naseljeni na podeželju, so se na
Češkem naseljevali predvsem v velikih mestih, kjer so se
zaposlovali kot delavci v različnih panogah. Tako je prišlo do
getoizacije Romov. Največ jih je v Pragi, Plznu, Sokolovu,
Brnu... 3/4 vseh Romov in Sintov na Češkem živi tam. Socializem je prinesel poskuse asimilacije Romov. Leta 1958 so
z zakonom prepovedali nomadski način življenja, kar je predvsem prizadelo okoli 6000 Vlahov. S silo (zaporne kazni) so jih
skušali integrirati v češko družbo in jih spremeniti v delovne
državljane. Naselili so jih v bloke, jih silili k spremembi načina
življenja in odpovedi lastne etnične identitete. Romi se s tem
niso mogli sprijazniti, njihovi češki sosedje pa ne z njimi.
Odnos javnosti je postajal vse bolj negativen. Leta 1968,
v času praške pomladi, so se razmere spremenile. Niso jih več
nasilno integrirali, ustanovljena je bila Romska zveza, prišlo je
do promocije romske kulture. Potem je oblast spet prevzela
SZ, s tem pa so se vrnile težnje po integraciji. Po razpadu
Češkoslovaške so se slovaški Romi spet začeli seliti na Češko
zaradi boljših življenjskih razmer. Ker njihovo število močno
narašča (priseljevanje ter visoka rodnost), se krepi tudi odpor
domačega prebivalstva, prišlo je tudi do napadov na njihova
bivališča in celo do smrtnih žrtev.

Gronemeyer, Reimer /Rakelmann, A. Georgia: Zigeuner im
Spiegel friiherer Chroniken und Abhandlungen, Ouellen vom
15. - 18. Jahrhundert, Giessen, 1983
Hemetek, Uršula: Romi in Sinti - šesta avstrijska narodna
skupnost - Nedelja, 64, št. 4 (30. 1,1994), str. 8-9. (Prevedel
Vinko Ošlak)
Hemetek, Uršula: Romi v Avstriji: Šli smo dolgo pot. - Nedelja, 64, št. 5 (6. 11.1994), 4-5. (Prevedel Vinko Ošlak)
Henke, Reinhold: Leben lassen ist nicht genug / Minderheiten
in Čsterreich, Wien, 1988
Mayerhofer, Claudia: Dorfzigeuner - Kultur und Geschichte
der Burgenland - Roma von der Ersten Republik bis zur
Gegenvvart, Wien, 1987
Papai, Ludvig: Končno naj nas priznajo kot narodno skupino.
Naš gost. - Naš tednik, Celovec, 42, št. 10 (9. 111.1990), str.5.
(Pogovarjal se je Rudi Vouk).
Roma & Sinti: Čsterreichische Volksgruppenhandbucher.
Band 3.- Izdajatelj: Center avstrijskih narodnosti / Čsterreichisches Volksgruppenzentrum, 1991, 49 str.

DEMOGRAFSKI PODATKI
Število Romov na Češkem narašča. V času od 1970 do 1980 se
je povečalo za eno tretjino. Po popisu iz leta 1970 jih je bilo
60.279, po popisu iz leta 1980 pa 88.587. Vendar pa naj bi jih
po ocenah bilo mnogo več - leta 1980 okoli 300.000 (2%
celotnega prebivalstva). Predvidevajo, da jih bo do leta 2005
že 3% prebivalstva. Ker po letu 1945 niso več veljali za etnično
skupino in pri popisih prebivalstva njihov materni jezik ni bil
upoštevan, so to predvsem podatki socialnih služb. Pri popisu
prebivalstva leta 1991 so se lahko opredelili kot Romi, a se jih
je le malo odločilo za to (33.849).

Sarkozi, Rudolf: Romi in Sinti - o njihovem priznanju in
njihovih problemih. Pogovor z Rudolfom Sarkozijem, predsednikom Kulturnega društva avstrijskih Romov in Sintov.
- Naš tednik, Celovec, 44, št. 41 (16. X.1992), str.5 (Pogovarjal
se je mag. Rudi Vouk).
Steinmetz, Selma: Osterreichs Zigeuner im NS - Staat.
- Wien - Frankfurt - Zurich, 1966
Steinmetz, Selma: Zigeuner. - V: VViderstand und Verfolgung
im Burgenland 1934 bis 1945, Dokumentationsarchiv des
Čsterreichischen VViderstandes, Wien, 1979

PRAVNI POLOŽAJ
Romi so na Češkem priznana etnična manjšina, ki ima enake
pravice kot vsi drugi. Država od njih pričakuje aktivno sodelovanje pri izboljšanju njihovih razmer, ki so trenutno še zelo
slabe. Romščina še ni uradni jezik, se pa uvaja v šolah. Romi
imajo 29 organizacij, klubov in zvez, ki se predvsem posvečajo kulturi. V Komisiji Ministrstva za izobraževanje, mladino
in šport za izobraževanje manjšin/etničnih skupin so tudi
romski predstavniki. Romski predstavniki so tudi lahko izvoljeni v parlament, če dobijo 5% glasov, vendar pa je ta meja
previsoka in je ne dosežejo. Vendar pa je bilo izvoljenih nekaj
članov občinske uprave in celo županov.
BIVALNE RAZMERE
Socialni položaj Romov je v Češki Republiki še vedno precej
slab. Živijo kot nomadi ali v getih. Le malo se jih je uspelo
zares integrirati. Vzrok je v nizki stopnji izobrazbe in v načinu
življenja, ki je težko sprejemljiv za okolico. Nastalo je veliko
negativnih stereotipov in pogosto so diskriminirani. Njihove
družine so velike, smrtnost pa še vedno visoka. Moški'žive
povprečno 55,3, ženske pa 59,5 let. Počasi sicer tudi oni
sledijo napredku ostale družbe, a z zamudo vsaj ene generacije. Živijo precej izolirano in ohranjajo stare navade, ki so
pogosto higiensko in zdravstveno zelo oporečne.

Stojka, Ceija: Wir leben im Verborgenen, Wien, 1989
Thurner, Erika: Nationalsozialismus und Zigeuner in čsterreich - Veroffentlichungen zur Zeitgeschichte, Bd. 2, Wien
- Salzburg, 1983
Thurner, Erika: Sinti und Roma - Verfolgt /ermordet/ vergessen - Nationalsozialistische »Zigeunerverfolgung« in Čsterreich.- Dokumentationsarchiv des osterreichishen Widerstandes - Fotodokumentation Wien - Mauthausen, 1991
Thurner, Erika: Zigeunerleben in Čsterreich - Rechtliche und
soziale Stellung von Sinti und Roma nach 1945.-V: »... und
raus bist Du« - Ethnische Minderheiten in der Politik. Verlag
fiir Gesellschaftskritik, Wien 1988.-Hrsg: R. Baubock, G.
Baumgartner, B. Perchinig, K. Pinter
Thurner, Erika: Kurzgeschichte des nationalsozialistischen
Zigeunerlagers in Lackenbach, Eisenstadt, 1984
REPUBLIKA. ČEŠKA

Preživljajo se kot klasični nomadi s priložnostnimi deli, pa
tudi manjšimi tatvinami in beračenjem, kot cestni, gradbeni
sezonski delavci, ali pa kot delavci v industrijskih središčih.

IZVOR IN POSELITEV
Romi so prišli na Češko prek Balkana, in sicer v začetku 15.
stoletja. Živeli so kot nomadi. Največ jih je bilo v severozahodnih predelih dežele. Obstajale so štiri večje skupine Romov, ki
so se med seboj razlikovale po narečjih, načinu življenja,
kulturi in stopnji integracije. Ko so se v 16. stoletju začeli
turški vpadi v Evropo, so Rome obdolžili zavezništva s Turki in
jih začeli preganjati. V času vladavine Habsburžanov so jih
poročevalec, št. 18

Integracija Romov je problematična, tako zaradi njih samih
kot zaradi negativnega odnosa okolja, ki bi jih sprejelo le, ko
bi se odpovedali svojim tradicijam in se asimilirali - za Rome
bi to pomenilo izgubo identitete in izločitev iz romske skupnosti.
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SOCIALNI POLOŽAJ
Podobno kot na Češkem je položaj Romov tudi na Slovaškem
precej težak, čeprav morda nekoliko boljši glede na relativno
stalno naselitev na podeželju in določena dela. ki jih že
tradicionalno opravljajo. Njihova izobrazba je še vedno zelo
nizka, le 1,15% ima visoko izobrazbo. S tem so povezane tudi
težave z njihovo integracijo ter hkrati ohranjevanjem lastne
etnične identitete.

RABA JEZIKA IN PODATKI O ŠOLSTVU IN
IZOBRAŽEVANJU
Romski jezik na Češkem še ni v uradni rabi (po podatkih iz
poročila o Položaju manjšinskih jezikov v Evropi, ministrsko
srečanje Sveta Evrope, 1993). V šolah pa za romske otroke
uvajajo poleg češčine tudi romščino, in sicer v razredih s prilagojenim programom od 1. razreda dalje. Romščina je prostovoljen predmet (gre seveda za najbolj razširjeno narečje, to
je slovaška romščina /poleg madžarske, vlaške.../). Šolanje
romskih otrok je težavno zaradi njihovih specifičnosti in tudi
pomanjkanja zanimanja otrok ter njihovih staršev. Zahteva
posebej usposobljene učitelje, teh pa primanjkuje. Mnogo
romskih otrok mora obiskovati posebne šole, ne zaradi nižje
inteligence, ampak zaradi slabega poznavanja učnega jezika.
V letih 1980-1985 je bilo v posebnih šolah 23,4% romskih
otrok in le 2,6% drugih. Več kot 15% je padlo že na nižji
stopnji osnovne šole, kar ne preseneča, saj so bili prisotni pri
pouku le 75% (drugi učenci 97%).

RABA JEZIKA IN PODATKI O ŠOLSTVU IN IZOBRAŽEVANJU
Romščina (oziroma njena narečja: slovaško, ki je prevladujoče, ter vlaško in madžarsko) je še vedno zapostavljen jezik.
To je tudi vzrok težav romskih otrok v času šolanja, saj so
vključeni v razrede s slovaškim ali madžarskim učnim jezikom. Prva leta v šoli minejo v prizadevanju za osvojitev
učnega jezika ter hkrati ohranitev romskega jezika, kar je za
učitelje zelo zahtevno. V ta namen so pripravili dvojezična
učbenika Berilo in Abecednik. Mnenje staršev bo odločilno
glede uvajanja romščine kot učnega jezika. V šolskem letu
1992-93 so ustanovili poskusne dvojezične razrede (slovaško-romske) z namenom, da bi kasneje uvedli romščino kot
učni jezik.

KULTURA
Češki Romi se združujejo v 29 organizacijah, ki se ukvarjajo
predvsem s kulturo. Izdajajo mesečnik Amaro Lav (Svet
Romov) (do leta 1991 Lacho Lav), ki objavlja članke v češčini,
slovaščini in več romskih narečjih. Skupina lingvistov se trudi,
da bi vzpostavila standardni romski jezik, pripravili so tudi
češko-romski slovar, pripravljajo učbenike romščine, itd.
Leta 1990 so ustanovili Zvezo romskih pisateljev (SAR). Romska agencija Romart pa se trudi za razvoj romske kulture
- izdali so že precej plošč, pripravljajo izdajo zgodovine
Romov na ozemlju Češke in Slovaške, kuharsko knjigo,
humor... Radio Praga pa posreduje novice tudi v romščini.
LITERATURA

KULTURA
Romi se na Slovaškem lahko vključijo v 5 , kulturnih zvez
(Kulturna zveza prebivalcev romske narodnosti, Zveza romske
inteligence, Romska kultura, Demokratična zveza Romov,
Kulturna zveza romske skupnosti). Imajo tudi svoje poklicno
gledališče Romathan, eno redkih te vrste v Evropi. Izhaja tudi
6 romskih periodičnih publikacij, tudi v madžarščini za madžarsko govoreče Rome.

The situation of regional or minority languages in Europe,
Committee of Ministers, Council of Europe, maj 1993

Slovaški radio je nedavno začel tudi s programom v romskem
jeziku, prav tako televizija v oddaji Magazin narodnosti.

Kucio, Josef: The outcasts of Europe.-v: Uncaptive Minds,
Vol.5, No.1 (1992), str. 5-11

LITERATURA

Kalvoda, Josef: The Gypsies of Czechoslovakia.-v: Nationalities Papers, Vol.19, No.3 (1991), str. 269-296

Prochazka, Peter: Položaj narodnih manjšin v Republiki Slovaški; Informacija Urada Državnega sveta Republike Slovaške, 1993 (Position of National Minorities in the Slovak Republik)

Kalibova, K.: Gypsies in the Czech Republic and the Slovak
Republic: Geographic and Demographic Characteristics.-v:
geo Journal, Vol.30, No.3 (1993), str.255-258

Minority Rights in the Slovak Republik; Gradivo za Svet
Evrope

Hubschmannova, Milena: Survey of Romani Studies in ČSSR
after 1945.- v: Jezik i kultura Roma (Zbornik), Sarajevo 1989.

Glej tudi literaturo, navedeno pri Češki.

REPUBLIKA SLOVAŠKA

REPUBLIKA ITALIJA

IZVOR IN POSELITEV

IZVOR ROMOV IN POSELITEV

Romi so se na Slovaškem naselili v začetku 15. stoletja.
V nasprotju s Češko so bili relativno stalno naseljeni na
podeželju ob slovaških vaseh. Prvotno jih je bilo precej več
kot na Češkem, predvsem v vzhodnih predelih. Med drugo
svetovno vojno jih je na Slovaškem preživelo precej več kot na
Češkem, po vojni pa so se selili na Češko v upanju na boljše
življenje. Vendar se niso mogli privaditi mestnemu, delavskemu življenju in so se, ko so prislužili nekaj denarja, vračali
na Slovaško. Po razcepitvi Češkoslovaške na dve državi pa so
se ponovno začeli množično seliti na Češko, zaradi težkega
socialnega položaja in nestrpnosti lokalnega prebivalstva.

Prve skupine Romov in Sintov so se v Italijo preselile po letu
1400 zaradi turškega prodora na Balkan. Potomci Sintov, za
katere je še danes značilno nomadsko in polnomadsko življenje, so naseljeni na severu in v centralnem delu države (Lombardia, Piemont, Emilia Romagnia, Marche, Umbria, Veneto,
Alto Adige...), potomci Romov živijo v južnih provincah kot
pretežno stalno naseljeni prebivalci (Kalabrija, Puglia,
Abruzzi, Basilicata. .).

PRAVNI POLOŽAJ
Romi so na Slovaškem od leta 1991 priznani kot narodna, ne
le etnična skupina, in imajo vse pravice, ki jih slovaška ustava
zagotavlja svojim državljanom. Imajo svoje predstavnike
v pomembnih posvetovalnih organih, kot npr. v Vladnem
svetu za zadeve narodnosti, in v posebnih komisijah za šolstvo, kulturo, religijo in regionalni razvoj. Nimajo pa predstavnika v parlamentu.

V 19. stoletju so prišle skupine Romov iz Romunije in Moldavije, po prvi svetovni vojni pa še iz Rusije, Srbije in Hrvaške
(Rom Kalderasa, Rom Lovara, Rom Curara). K Romom se
prištevajo tudi skupine, ki so se naselile po drugi svetovni
vojni: skupine Romov iz Slovenije, Hrvaške, Istre (Slovensko
Roma, Hervansko Roma, Istriani Roma). Pred kratkim priseljeni so Xoraxane Roma iz Turčije. Najnovejši imigrantski val
Romov prihaja iz nekdanjih jugoslovanskih republik.

Po vsem italijanskem polotoku pa srečamo skupine Romov iz
naslednjih priselitvenih valov:
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RABA JEZIKA IN PODATKI O ŠOLSTVU IN IZOBRAŽEVANJU

DEMOGRAFSKI PODATKI
Število Romov in Sintov v Italiji je težko oceniti, saj gre
deloma za nomadsko prebivalstvo, ki nima stalnega prebivališča. podatki na osebnih dokumentih se pogosto spreminjajo, tudi sami Romi se ne želijo podrejati birokratskim
zahtevam po statističnem štetju, prijavi novorojenih otrok itd.

Romski jezik »romanes« sestavljajo pravzaprav različni
dialekti, ki jih govorijo posamezne skupine Romov in Sintov.
Ohranjajo se le v družinskem krogu oziroma klanu in ga
ponekod uporabljajo le še starejši člani, mlajše generacije
obvladajo predvsem italijanski dialekt kraja, kjer živijo. Književno italijanščino redko poznajo. Različnost romskih dialektov otežuje oblikovanje skupnega jezika in literarno ustvarjanje.

Po virih organizacija Associazione Italiana Zingari Oggi živi
danes v Italiji okoli 20.000 Sintov in 35.000 Romov. Približno
enake ocene (50-60 tisoč) v svojih raziskavah navaja tudi
Centro Studi Zingari. Ocene, izračunane iz vzorcev populacije
po posameznih italijanskih provincah, so nekoliko višje
(60-70 tisoč).

Šolanje Romov predstavlja nemajhen problem. Zaradi pogostih selitev je šolanje otrok oteženo, tudi starši ne kažejo
pretiranega interesa za šolanje otrok.

PRAVNI POLOŽAJ

Statistični podatki o šolanju otrok Romov in Sintov v raziskavah iz leta 1980 so naslednji: med odraslimi osebami, ki ne
hodijo več v šole, jih je 49% nepismenih, 15% je samoukov.
Med šoloobveznimi otroki (6-14 let) je v šolskem letu 1979/80
16% otrok obiskovalo šolo redno, 8,5% neredno, medtem ko
jih 75% sploh ni obiskovalo šole.

Romi in Sinti v Italiji so jezikovno-etnična manjšina, ki še ni
ustrezno pravno zaščitena. Italijanska država je v 6. členu
Ustave zaščitila vse jezikovne manjšine, ki živijo na njenem
ozemlju. Posebni zaščitni zakon za ohranitev jezika in kulture
Romov in Sintov na državnem in lokalnem nivoju pa še ni
sprejet. Upoštevati bi moral vse njihove kulturne posebnosti
in način življenja, ki je povsem drugačen od okoliškega prebivalstva. Predvsem bi moral vsebovati norme, ki bi izboljšale
življenjske razmere brez birokratskih obveznosti, ki so jih
v dosedanjih poskusih vedno zavračali.

V šolskem letu 1965/66 je šolsko ministrstvo uvedlo posebne
razrede s prilagojenim učnim programom in usposobljenimi
učitelji, kasneje pa še pomožne učitelje za razrede, kjer je bilo
vpisanih vsaj šest romskih otrok. Ti ukrepi niso dali željenih
rezultatov.

Eden redkih poskusov uzakonitve pravic Romov in Sintov,
živečih v Italiji, je zakonski predlog št. 3273, ki so ga predstavili poslanci PCI v poslanski zbornici 3. novembra 1985 pod
naslovom »Norme za šolanje otrok Romov, Sintov in drugih
nomadskih skupin«. Predlog vsebuje zahteve po organiziranem šolanju otrok v njihovem okolju in dodatnem izobraževanju učiteljev.

ORGANIZACIJE, USTANOVE IN DRUŠTVA
Organizacije in ustanove, ki se ukvarjajo z romsko problematiko v Italiji so naslednje:
Opera Nomadi (organizacija, ki se ukvarja s socialno promocijo), Centro di Studi Zingari (raziskovalni center), Opera
Assistenza Spirituale Nomadi in Italia (organizacija za širjenje
evangelija med nomadi), Missione Evangelica Zigana, Associazione Nazionale Zingari Oggi.

SOCIALNI POLOŽAJ
Za Rome in Sinte je značilno nomadstvo, ne sicer v čisto
pravem pomenu besede. 32,9% jih živi v premičnih bivališčih
in se redno selijo (30-50 na leto), 15,7% so polnomadi, ki tudi
prebivajo v premičnih bivališčih, vendar večino leta preživijo
na enem kraju. 51,4% Romov in Sintov je stalno naseljenih. Na
severu Italije prevladujejo nomadski in polnomadski Sinti, na
jugu pa stalno naseljeni Romi. To je včasih posledica skrajne
revščine, v kateri živijo, saj nimajo niti premičnih bivališč.
Tako življenje v barakah kot v vozovih ob robu mest je vezano
na stalno pomanjkanje pitne vode, električne energije, sanitarne infrastrukture. Posledice so slabe zdravstvene in higienske razmere, pogosta obolelost prebivalcev in zgodnja smrtnost. Ureditev manjših parkirišč za karavane v bližini mestnih
naselij s potrebno infrastrukturo bi bistveno izboljšala življenjske razmere.

PUBLIKACIJE
Romani lil, mesečnik, ki prinaša romske novice, Lacio drom,
revija o romski kulturi, Rom - Comunita in cammino, mesečnik, Zingari Oggi, revija o romski kulturi.
LITERATURA
Primo rapporto sullo stato delle minoranze in Italia: 1994,Roma: Ministero dellžinterno. Ufficio centrale per i problemi
delle zone di confine e delle minoranze etniche, 1994
Vedovato, Giuseppe: Tutela delle minoranze linguistiche: 29
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Načini preživljanja se precej razlikujejo po posameznih geografskih področjih. Statistični podatki za pokrajino Piemont
kažejo, da se okoli 75% Sintov preživlja s trgovino, obrtjo in
Luna parki, le redki hodijo v službo (2%), medtem ko je
v južnih provincah (podatki za Kalabrijo) ravno nasprotno,
veliko več jih je zaposlenih v kmetijstvu in gradbeništvu (66%),
manj je samostojnih dejavnosti kot sta npr. obrt in trgovina
(8%).

Karpati, Mirella: Sinti e Rom in ltalia.-v: Etnie, Milano, 1988,
št. 14, str.26-29
REPUBLIKA MADŽARSKA
IZVOR ROMOV IN POSELITEV

Redna zaposlitev, ki zahteva reden urnik in določene delovne
navade, se ne sklada z njihovim načinom življenja, zato zaposlovanje Romov in Sintov nemalokrat povzroča probleme
v družbi. Posledice so zatekanje k beračenju, ki ga opravljajo
predvsem žene z otroki, kar postane njihov edini vir preživljanja.

Romi (oziroma Cigani kot večinoma imenujejo sebe na Madžarskem, to terminologijo uporablja tako tisk kot zakonodaja
v zvezi z njimi) so se pojavili na Madžarskem v XIII. in XIV.
stoletju. V začetku so samo prepotovali to območje, in pozneje je - zaradi zahodnoevropskih proticiganskih ukrepov
- postala država ciljna postaja. V Karpatskem bazenu so prišli
v stik z večjezičnim, večkulturnim okoljem, kjer so v preteklih
stoletjih - predvsem stalno naseljeni Cigani - živeli z manjšimi konflikti, toda v osnovi mirno s tam živečimi drugimi
narodi. Oblasti so, sicer občasno preganjale predvsem potujoče skupine Ciganov. To stanje se je stopnjevalo v zadnji
tretjini XVIII. stoletja prek politike Marije Terezije in Jožefa II,
ki je hotela s silo narediti iz Ciganov tlačane in spremeniti

Odnosi med Romi in drugimi prebivalci so problematični
predvsem iz dveh vzrokov: prvi izvira predvsem iz obnašanja
romskega prebivalstva in njihove svojstvene kulture, drugega
je pripisati nezaupanju italijanske skupnosti do Romov.
Odsotnost zakonskih uredb otežuje že tako problematično
vključevanje romskega prebivalstva v družbo. Nimajo nobenih
socialnih in javnih ustanov.
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njihov način življenja. Cigane so hoteli stalno naseliti, ker
država ni mogla obdavčiti potujočih skupin. Prizadevanja
poznejSih oblasti so se usmerjala zlasti v stalno naselitev
Ciganov, v izobraževanje in vzgojo otrok (te usmeritve so še
danes aktualne). Med obema vojnama se položaj Ciganov ni
izboljšal, njihovo socialno stanje in politika do njih sta se celo
poslabšali. Strogo so omejili njihovo gibanje in jih s tem
prisilili na naselitev. Komunistični režim, ki je prišel na oblast
po drugi svetovni vojni, je cigansko vprašanje smatral kot
problem sloja oz. socialni problem. Prišlo je do več ukrepov,
katerih namen je bil posredno ali neposredno izboljšanje
položaja Ciganov. Izobraževanje Ciganov je postalo
pomembno vprašanje po 2. svetovni vojni.

pino spadajo t. i. beas Cigani. Poleg madžarščine govorijo
varianto romunskega jezika (ki so ga govorili pred 150-200
leti), in tvorijo 8-10 % celotnega ciganskega prebivalstva.
Majhna skupina ciganskih intelektualcev se ukvarja z razvojem ciganskega jezika in z njegovo pisno obliko. Država
pomaga tej aktivnosti s promocijo literature te vrste. Vedno
več je ciganskih pisateljev in pesnikov, vedno pogostejši so
tečaji v ciganskem jeziku za Cigane kot tudi za ne-Cigane.
Cigani sestavljajo največjo manjšinsko skupnost na Madžarskem, torej so ciganski otroci v predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju zastopani v kar velikem deležu. V šolskem letu 1989/90 je bilo v otroških vrtcih v Budimpešti in
v 19—ih županijah 27.328 otrok, v osnovnih šolah pa 73.825.
V šolskem letu 1992/93 je bilo v otroških vrtcih 28.842 otrok,
v osnovnih šolah 74.441 otrok, v poklicnih šolah 3.336 dijakov,
v gimnazijah in srednjih šolah pa 582 dijakov Ciganov.
Slabi življenjski pogoji, pomanjkanje osnovnega znanja,
vključno s pravilno rabo jezika, zelo različen način življenja in
morala ter družinski problemi kot njen rezultat, zelo otežujejo
izobraževanje ciganskih otrok.

Danes živijo Cigani raztreseni po vsej Madžarski, čeprav so
v nekaterih županijah bolj koncentrirani (npr. županija Baranya).
DEMOGRAFSKI PODATKI
Natančnih podatkov o številu Ciganov na Madžarskem
nimamo. V tisku in strokovnih publikacijah najpogosteje srečujemo ocene, ki se gibljejo od 600.000 do milijon Ciganov.
Poznavalci romske problematike se najraje odločajo za sredino. za 800.000.

Februarja leta 1994 so na Visoki učiteljski šoli v Kaposvaru
odprli Oddelek za cigansko kulturo, septembra leta 1994 pa
nameravajo odpreti Oddelek za cigansko kulturo na Visoki
učiteljski šoli v Zsambeku. Podobne načrte imajo na Visoki
učiteljski šoli v Nyiregyhaza in zmeraj več visokih šol razmišlja
o uvedbi tovrstnega izobraževanja. Fondacija Gandhi, iniciativa ciganskih organizacij v županiji Baranya. je 29. januarja
leta 1994 odprla šestletno gimnazijo za ciganske otroke. Trenutno se v dveh razredih uči 55 dijakov.

PRAVNI POLOŽAJ
Po demokratizaciji madžarske družbe so se Cigani začeli
intenzivno samoorganizirati. Decembra leta 1990 je bilo registriranih 22 ciganskih organizacij, ob koncu leta 1991 pa jih je
bilo že 96, od katerih je 87 sprejemalo sredstva iz proračuna.
V proces samoorganiziranja spada tudi nastanek romskega
parlamenta, ki združuje 2/3 madžarskih ciganskih organizacij.

KULTURA
Ciganska kultura in folklora je zastopana v izobraževalnih
ustanovah na področjih, kjer živi veliko Ciganov V tem oziru
so na teh področjih aktivne tudi prostovoljne skupine. Leta
1992 je delovalo okrog 200 ciganskih kulturnih in bralnih
klubov in izobraževalni inštitut, ki je pomagal pri njihovi
koordinaciji. Fondacija za madžarske narodne in etnične
manjšine v okviru Urada za narodne in etnične manjšine in
parlamentarna komisija za človekove pravice, manjšine in
religije sta odgovorni za financiranje amaterskih skupin prek
projektnih natečajev.

Zakon LXV iz leta 1990 o lokalni samoupravi predpisuje, da so
manjšine zastopane s svojim predstavnikom, ki je član lokalne
oblasti, če je izvoljen, ali pa ima status svetovalca, če je dobil
dve tretjini potrebnih glasov za izvolitev. Zakon LXXVII. iz leta
1993 o pravicah narodnih in etničnih manjšin vključuje med
13 avtohtonih narodnih in etničnih manjšin na Madžarskem
tudi Cigane. Manjšine, tako tudi Cigani, svoje posebne pravice po tem zakonu uresničujejo prvenstveno v okviru državnih in lokalnih manjšinskih samouprav (glej Zakon LXXVII. iz
leta 1993 o pravicah narodnih in etničnih manjšin).

Prvi dvojezični ciganski časopis »Romano Nyevipe« je začel
izhajati leta 1986 z državno subvencijo. Temu je sledila leta
1989 literarna revija »Phralipe«, ki jo z denarjem fondacije
izdaja neodvisna ciganska organizacija Phralipe. Leta 1991 je
začel izhajati štirinajstdnevnik »Amaro Drom«. Država
pomaga tudi pri izhajanju knjig (knjige za jezikovne tečaje,
slovarji, izbor literarnih del, Sveto pismo) v ciganskih jezikih.

SOCIALNE RAZMERE
Cigansko skupnost je trenutna ekonomska kriza dvojno prizadela. So neizobraženi, velika večina nima dokončane niti
osnovne šole. Tako so prvi, ki jih odpuščajo iz služb, prizadenejo pa jih tudi drugi ostri ukrepi za ozdravljanje ekonomije.
Stanje ciganske skupnosti in »ciganski problem« sta kompleksna in povezana s socialno politiko in z njenimi pomanjkljivostmi in s splošnimi izobraževalnimi problemi.

iganski jeziki so zastopani tudi v nacionalnih medijih z dvema
20-minutnima radijskima oddajama na teden in eno
30-minutno vsakih 14 dni. Nacionalna televizija pa predvaja
20-minutno oddajo vsakih 14 dni.

Nataliteta narašča, bolj ali manj skladno s stopnjo nezaposlenosti, tako so redne družinske podpore edini zanesljivi vir
dohodka, kar pa pomeni za velik del ciganske skupnosti zelo
nizek življenjski standard. V nekaterih delih skupnosti
narašča kriminal.

LITERATURA

RABA JEZIKA IN PODATKI O ŠOLSTVU
IN IZOBRAŽEVANJU

Renata Mejak, O nekaterih problemih Romov na Madžarskem: Razprave in gradivo 25, Ljubljana. 1991, 56-63

Glede plemenskega izvora, tradicionalnih poklicev ter glede
na jezik, Cigane lahko uvrstimo v tri skupine. V prvo skupino
spadajo t. i. madžarski (glasbeniki, romungro) Cigani, ki tvorijo pribl. 60-70% celotnega ciganskega prebivalstva. Večina
jih govori samo madžarsko, samo nekaj tisoč jih je, ki govorijo
poleg madžarščine karpatsko narečje ciganskega jezika. Ti
tvorijo najstarejšo skupino na Madžarskem živečih Ciganov.
V drugo skupino spadajo t. i. olah Cigani, ti tvorijo 20-30
% celotnega ciganskega prebivalstva. Poleg madžarščine
govorijo več dialektov ciganskega olah jezika. V tretjo sku-

akatos Menyhert, A ciganysag torzsi es nemzetisegi kerdesei:
Nemzetiseg-identitas, A. IV. Nemzetkozi neprajzi nemzetisegkutato konferencia eloadasai (Predavanja na IV. Mednarodni etnološki raziskovalni konferenci o narodnostih),
Bekescsaba-Debrecen, 1991, 291-295
magyarorszagi ciganysag helyzetenek torteneti attekintese
(Zgodovinski pregled položaja Ciganov na Madžarskem). 12
tipkanih strani, gradivo so posredovali iz Urada za narodne in
etnične manjšine.
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POPRAVEK
V Poročevalcu št. 14, z dne 25. aprila 1995, je prišlo pri
objavi organigrama Vlade Republike Slovenije do napake,
zato je omenjeni organigram ponovno objavljen.

ORGANIGRAM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
STANJE: DECEMBER 1994

MINISTRSTVO ZA
GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI
URAD ZA OBRT
DIREKCIJA ZA
OSKRBO Z
ENERGIJO
AGENCIJA ZA
UČINKOVITO
RABO ENERGIJE
DIREKCIJA ZA
POSLOVNO ORG.
SISTEM
DIREKCIJA ZA
RUDNA BOGASTVA

MINISTRSTVO ZA
EKON. ODNOSE
IN RAZVOJ

MINISTRSTVO ZA
FINANCE

URAD ZA VARSTVO
POTROŠNIKOV

URAD ZA
ZAVAROVALNI
NADZOR
URAD ZA
PREPREČEVANJE
PRANJA DENARJA

URAD ZA VARSTVO
KONKURENCE

DAVČNA UPRAVA

URAD ZA
AKROEK. ANALIZE
IN RAZVOJ

URAD ZA GOSP.
PROMOCIJO IN
TUJE INVEST.
DIREKCIJA ZA
BLAGOVNE
REZERVE

MINISTRSTVO ZA
PRAVOSODJE

MINISTRSTVO ZA
OBRAMBO

MINISTRSTVO ZA
NOTRANJE
ZADEVE

MINISTRSTVO ZA
ZUNANJE ZADEVE

UPRAVA ZA
IZVSEVANJE KAZ.
SANKCIJ

GENERALŠTAB
SLOVENSKE
VOJSKE
REP. UPRAVA ZA
ZAŠČITO IN
REŠEVANJE

PREHODNI DOM
RS ZA TUJCE

URAD ZA
SLOVENCE V ZAM.
IN PO SVETU
URAD ZA
EVROPSKE
ZADEVE

INSPEKTORAT RS
ZA OBRAMBO

MINISTRSTVO D Ministrstvo za
KULTURO Šolstvo in
Sport
ARHIV RS

URAD ZA
Šolstvo

UPRAVA ZA
KULTURNO
urad ZA
DEDIŠČINO
MLADINO
INSPEKTORAT t
ZA
PODROČJE K*^ inšpektorat
in
DEDIŠČINI _ Šolstvo
Sport
1

INSPEKTORAT RS
ZA VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DR.
NESREČAMI

CARINSKA UPRAVA
DEVIZNI
INSPEKTORAT

REPUBLIŠKI
GRADBENI
INSPEKTORAT
REPUBLIŠKI
ENERGETSKI
INSPEKTORAT
REPUBLIŠKI
RUDARSKI
INSPEKTORAT

MINISTRSTVO ZA
ZNANOST IN
TEHNOLOGIJO
URAD ZA
STANDARDIZACIJO
IN MEROSLOVJE
URAD ZA
INTELEKTUALNO
LASTNINO
URAD SLOVENSKE
NAC.KOMISIJE ZA
UNESCO

MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO
IN SOC ZADEVE

MINISTRSTVO ZA
OKOLJE IN
PROSTOR

MINISTRSTVO ZA
PROMET IN
ZVEZE

VETERINARSKA
UPRAVA

URAD ZA
PROSTORSKO
PLANIRANJE

UPRAVA ZA
POMORSTVO

URAD ZA
VARNOST IN
ZDRAVJE PRI

UPRAVA ZA
POSPEŠEVANJE
KMETIJSTVA
INSPEKTORAT ZA
KMETIJSTVO,
GOZD. IN

UPRAVA ZA
VARSTVO NARAVE

UPRAVA ZA
ZRAČNO PLOVBO

INSPEKTORAT ZA
DELO

UPRAVA ZA
GEOFIZIKO

UPRAVA ZA
TELEKOMINDCACU

GEODETSKA
UPRAVA

DIREKCIJA ZA
CESTE

UPRAVA ZA
JEDRSKO
VARNOST

REPUBLIŠKI
PROMETNI
INSPEKTORAT

MINISTRSTVO ZA
•„ GOZD. IN
PREHRANO

HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
INSPEKTORAT ZA
OKOLJE IN
PROSTOR

Pripravila: Služba za pravne in analitične zadeve v Uradu predsednika Vlade RS
Center Vlade RS za informatiko
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POPRAVEK
V Poročevalcu št. 15 je bil objavljen plan zdravstvenega varstva RS-Zdravje v Sloveniji do leta 2000. Pri prilogi I, stran 67,
pred poglavjem I. MREŽA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI, je prišlo pri objavi do napake, saj manjka
besedilo UVODA, ki ga objavljamo.
UVOD
Na podlagi 6. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in Plana
zdravstvenega varstva (ZV) Republike Slovenije do leta 2000,
ki v petem poglavju opredeljuje merila za postavitev mreže
javne zdravstvene službe, predlagamo mrežo te službe. Mreža
zajema samo dejavnost za zagotavljanje nacionalnega programa ZV oziroma obveznega zdravstvenega zavarovanja
in ne posega omejevalno na zmogljivost zdravstvenih
dejavnosti, ki so na voljo drugim naročnikom oziroma plačnikom. Zato vsak zavod lahko določi večje zmogljivosti kot so
vključene v mrežo (veiia tudi za število bolniških postelj), ne

more pa zanje zahtevati plačila od plačnika nacionalnega
programa ZV, niti ne sredstev za njihovo izgradnjo.
Ker plan ZV še ni sprejet, se smatra predložena mreža kot
predlog, ki se bo spremenil, če bodo v planu spremenjena
merila za postavitev mreže.
Mrežo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti določa
občina. V predlogu mreže na tej ravni so opravljeni samo
izračuni potrebnih kadrov po minimalnih standardih.
Mreža na primarni ravni zdravstvene dejavnosti je prikazana
po sedanjih občinah, na sekundarni ravni pa po zdravstvenih
območjih.
Zdravstveni svet bo stalno spremljal uresničevanje mreže
In, na podlagi ugotovitev, predlagal ustrezne prilagoditve,
tako na primarni, kot na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.
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