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- EPA 1287 - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je na 166. seji dne 26/10-1995
določila besedilo:

47. Tudi tukaj ugotavljamo porast nerešenih zadev, ki jih je
potrebno pripisati povečanemu pripadu zadev in premajhnemu števjlu sodnikov. Ugotovimo tudi lahko, da je na
Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani znašal pripad
zadev na dan 13/5-1994, ko je pričel veljati nov zakon o
delovnih in socialnih sodiščih, 765 zadev, od navedenega
datuma pa do konca leta 1994 pa se je ta pripad povečal
na 5.639 zadev. Podobna situacija je opazna tudi na drugih delovnih sodiščih.

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204.a člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.
Z uveljavitvijo zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94)
so s 1/1-1995 pričela delovati nova okrožna in okrajna
sodišča in sicer namesto prejšnjih 8 temeljnih sodišč z
enotami, 11 okrožnih sodišč in 44 okrajnih sodišč, s sprejemom nove sistemske zakonodaje pa so sodišča dobila
tudi nova pooblastila, kar je vplivalo na določitev števila
sistemiziranih sodniških mest na posameznih sodiščih. Po
veljavni ureditvi imamo v Republiki Sloveniji sistemiziranih 618 sodniških mest na sodiščih s splošno pristojnostjo, od tega jih je zasedenih le 494. Po stanju na dan 24/
7-1995 je bilo na okrajnih sodiščih od skupaj sistemiziranih 277 sodniških mest zasedenih le 73%, kar pomeni, da
je bilo zasedeno 201 sodniško mesto. Iz statističnih podatkov tudi izhaja, da je 100% zasedenih le 21 okrajnih
sodišč, na nekaterih sodiščih pa je zasedenost v primerjavi
s sistemizacijo 50% ali pa še manjša (npr. Okrajnih sodišč,
na nekaterih sodiščih pa je zasedenost v primerjavi s
sistemizacijo 50% ali pa še manjša (npr. Okrajno sodišče v
Slovenj Gradcu - 43%, Okrajno sodšče v Murski Soboti 50%, Okrajno sodišče v Krškem - 50%, Okrajno sodišče
na Ruju - 50% itd.). Posebej velja opozoriti na situacijo
na Okrajnem sodišču v Ljubljani, kjer je zasedenost 48%,
kar pomeni, da je od 56 sistemiziranih sodniških mest
zasedenih le 27.

Mogoče je tudi ugotoviti, da obstaja dokajšnja fluktuacija
sodniškega kadra, kar velja predvsem za okrajna in
okrožna sodišča, pri čemer ocenjujemo pojav z vidika
dejanskega zapuščanja sodniških vrst, bodisi zaradi možnosti predčasne upokojitve po določbi 102. člena zakona
o sodniški službi, ki jo je izkoristilo 24 sodnikov, bodisi
zaradi zapuščanja sodniških vrst zaradi druge zaposlitve
izven sodstva. Zaradi strožjih formalnjfl*pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo - dopolnitev 30 let starosti in
zahtevanih najmanj deset let delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu za opravljanje funkcije
okrajnega ali okrožnega sodnika za tiste kandidate, ki
opravljajo pravna dela v državnem organu ter pri pravni ali
fizični osebi, ugotavljamo, da se je po uveljavitvi zakona o
sodniški službi zmanjšalo zanimanje za sodniški poklic. Iz
statističnih podatkov namreč izhaja, da na 77 razpisanih
prostih mest okrajnih in okrožnih sodnikov ni bilo prijavljenih kandidatov.
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 teles sodelovali:

Poleg navedenega velja opozoriti še na zaostanke pri delu
sodišč, na katere vpliva zlasti povečan pripad zadev in
premajhno število sodnikov. Iz statističnih podatkov o
delu sodišč izhaja, da so imela temeljna sodišča na dan 30/
6-1994 248.979 nerešenih zadev, nova okrajna in okrožna
sodišča skupaj pa so imela na dan d/1-1995 nerešenih
290.481 zadev.

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Igor LUČOVNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje,
- Marjan POGAČNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za pravosodje,
- Mateja JADRIČ-ZAJEC, podsekretarka v Ministrstvu za
pravosodje.

Situacija je kritična tudi na delovnih in socialnih sodiščih,
kjer je sistemiziranih 73 sodniških mest, zasedenih pa le
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opravljanje funkcije okrajnega ali okrožnega sodnika za tiste
kandidate, ki opravljajo pravna dela v državnem organu ter pri
pravni ali fizični osebi, ugotavljamo, da se je po uveljavitvi
zakona o sodniški službi zmanjšalo zanimanje za sodniški
poklic. Iz statističnih podatkov namreč izhaja, da na 77 razpisanih prostih mest okrajnih in okrožnih sodnikov ni bilo
prijavljenih kandidatov.

UVOD
1. Ocena stanja In razlogi za izdajo zakona
Z uveljavitvijo zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/
94) so bili uzakonjeni strožji formalni pogoji za izvolitev v
sodniško funkcijo na posamezna sodniška mesta v hierarhiji
sodne organizacije, določena pa je bila tudi spodnja starostna
meja za opravljanje sodniške funkcije, to je dopolnitev 30 let
starosti. Uveljavitev zakona je pomenila tudi znižanje plače
okrajnim in okrožnim sodnikom s krajšim sodniškim stažom v
primerjavi s tisto, ki so jo prejemali pred 1. 7. 1994, ko so
pričele veljati določbe zakona o sodniški službi o plačah
sodnikov. Navedeno je povzročilo večjo fluktuacijo sodniškega kadra, kar velja predvsem za prvostopna sodišča, nezasedenost večjega števila sodniških mest, porast števila nerešenih zadev in nezainteresiranost za prijave na razpisana
prosta sodniška mesta, zlasti na okrajnih sodiščih. Ker je brez
ustrezne kadrovske zasedbe onemogočeno delo sodišč in s
tem ogrožena pravna varnost ljudi, so po mnenju predlagatelja podani razlogi za sprejem tega zakona.

Na podlagi navedenega predlagatelj predlaga sprejem tega
zakona po skrajšanem postopku.
2. Finančne posledice
Na podlagi ocene predlagatelja bodo finančne posledice uveljavitve predlaganih sprememb zakona minimalne, saj ostajajo koeficienti plačilnih razredov nespremenjeni, izenačuje
se le sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije. Tako se bo masa sredstev za plače vseh sodnikov, ki se
zagotavlja v republiškem proračunu, predvidoma povečala le
za okrog 6%.
BESEDILO ČLENOV
1. člen

Predlagatelj predlaga sprejem zakona po skrajšanem
postopku po določbah poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 40/93 in 80/94).

Besedilo 9. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94) se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Z uveljavitvijo zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) so s
1.1. 1995 pričela delovati nova okrožna in okrajna sodišča in
sicer namesto prejšnjih osem temeljnih sodišč z enotami, 11
okrožnih sodišč in 44 okrajnih sodišč, s sprejemom nove
sistemske zakonodaje pa so sodišča dobila tudi nova pooblastila, kar je vplivalo na določitev števila sistemiziranih sodniških mest na posameznih sodiščih. Po veljavni ureditvi imamo
v Republiki Sloveniji sistemiziranih 618 sodniških mest na
sodiščih s splošno pristojnostjo, od tega jih je zasedenih le
494. Po stanju na dan 24. 7. 1995 je bilo na okrajnih sodiščih
od skupaj sistemiziranih 277 sodniških mest zasedenih le
73%, kar pomeni, da je bilo zasedeno 201 sodniško mesto. Iz
statističnih podatkov tudi izhaja, da je 100% zasedenih le 21
okrajnih sodišč, na nekaterih sodiščih pa je zasedenost v
primerjavi s sistemizacijo 50% ali pa še manjša (npr. Okrajno
sodišče v Slovenj Gradcu - 43%, Okrajno sodišče v Murski
Soboti - 50%, Okrajno sodišče v Krškem - 50%, Okrajno
sodišče na Ptuju - 50%, itd.). Posebej velja opozoriti na
situacijo na Okrajnem sodišču v Ljubljani, kjer je zasedenost
48%, kar pomeni, da je od 56 sistemiziranih sodniških mest
zasedenih le 27. *

»Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega
člena, je lahko izvoljena na sodniško mesto na okrajnem
sodišču (okrajni sodnik), če ima najmanj tri leta delovnih
izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.«.
2. člen
Besedilo 10. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi:
»Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega
zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na okrožnem
sodišču (okrožni sodnik), če je uspešno opravljala sodniško
funkcijo v trajanju najmanj treh let ali ima najmanj šest let
delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.«.
3. člen
Besedilo 11. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi:

Poleg navedenega velja opozoriti še na zaostanke pri delu
sodišč, na katere vpliva zlasti povečan pripad zadev in premajhno število sodnikov. Iz statističnih podatkov o delu
sodišč izhaja, da so imela temeljna sodišča na dan 30. 6.1994
248.979 nerešenih zadev, nova okrajna in okrožna sodišča
skupaj pa so imela na dan 1.1.1995 nerešenih 290.481 zadev.

»Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega
zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na višjem
sodišču (višji sodnik), če je uspešno opravljala sodniško funkcijo v trajanju najmanj šest let ali ima najmanj devet let
delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.

Situacija je kritična tudi na delovnih in socialnih sodiščih, kjer
je sistemiziranih 73 sodniških mest, zasedenih pa le 47. Tudi
tukaj ugotavljamo porast nerešenih zadev, ki jih je potrebno
pripisati povečanemu pripadu zadev in premajhnemu številu
sodnikov. Ugotovimo tudi lahko, da je na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani znašal pripad zadev na dan 13. 5.
1994, ko je pričel veljati nov zakon o delovnih in socialnih
sodiščih, 765 zadev, od navedenega datuma pa do konca leta
1994 pa se je ta pripad povečal na 5.639 zadev. Podobna
situacija je opazna tudi na drugih delovnih sodiščih.

Za višjega sodnika je lahko izvoljen tudi univerzitetni učitelj
prava, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega
zakona, če je izvoljen najmanj v naziv docenta.«.
4. člen
Besedilo 12. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi:
»Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega
zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na vrhovnem
sodišču (vrhovni sodnik), če je uspešno opravljala sodniško
funkcijo v trajanju najmanj petnajst let ali ima najmanj dvajset
let delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem
izpitu.

Mogoče je tudi ugotoviti, da obstaja dokajšnja fluktuacija
sodniškega kadra, kar velja predvsem za okrajna in okrožna
sodišča, pri čemer ocenjujemo pojav z vidika dejanskega
zapuščanja sodniških vrst, bodisi zaradi možnosti predčasne
upokojitve po določbi 102. člena zakona o sodniški službi, ki
jo je izkoristilo 24 sodnikov, bodisi zaradi zapuščanja sodniških vrst zaradi druge zaposlitve izven sodstva. Zaradi strožjih
formalnih pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo - dopolnitev 30 let starosti in zahtevanih najmanj deset let delovnih
izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu za
poročevalec, št. 48

Za vrhovnega sodnika je lahko izvoljen tudi univerzitetni učitelj prava, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena
tega zakona, če je izvoljen najmanj v naziv izrednega profesorja.«.
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sodni svet ob izvolitvi uvrsti iz posebej utemeljenih razlogov v
višji plačilni razred.«.

5. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se
črta besedilo »odvetniški ali notarski poklic ali funkcijo državnega tožilca ali.«.

»S sodniško funkcijo je izenačeno opravljanje funkcije državnega tožilca, sodnika za prekrške in javnega pravobranilca ter
poklic odvetnika in notarja.«.

9. člen

6. člen

V 50. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

Drugi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Sodnik lahko napreduje v naslednji višji plačilni razred tudi
izven plačilne skupine, v katero je razvrščen po določbi 44.
člena tega zakona, če sodni svet tako odloči.«.

»Sodniški dodatek znaša 50%.«.

Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
10. člen

7. člen
V 47. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

V 55. členu se za 9. točko pika nadomesti z vejico in doda
nova 10. točka, ki se glasi:

»Vodjem oddelkov sodišč z najmanj tremi sodniki se plača,
določena po 46. členu tega zakona, poveča za dodatek na
vodstveno funkcijo, ki znaša 5%.

»10. solidarnostne pomoči.«.

Vodjem zunanjih oddelkov delovnih in socialnega sodišča se
plača, določena po 46. členu tega zakona, poveča za dodatek
na vodstveno funkcijo, ki znaša 6%.«.

11. člen
Prvi odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi:

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:

»Z opravljanjem sodniške službe po določbah tega zakona je
izenačeno opravljanje sodniške funkcije po dosedanjih predpisih, opravljanje funkcije državnega tožilca, sodnika za prekrške in javnega pravobranilca ter poklic odvetnika in delo
višjih strokovnih sodelavcev.«.

»Podpredsedniku sodišča oziroma namestniku predstojnika
se plača, določena po 46. členu tega zakona, poveča za
dodatek na vodstveno funkcijo, ki znaša 50% dodatka, določenega za predsednika oziroma predstojnika sodišča.«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

8. člen

»Pogoj iz 3. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona
izpolnjuje tudi, kdor bo 30 let starosti dopolnil do 31. decembra 1987.«.

V 49. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Višji ali vrhovni sodnik se ob izvolitvi uvrsti v prvi plačilni
razred druge oziroma prvi plačilni razred tretje plačilne skupine.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
12. člen

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

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

»Okrajnega, okrožnega, višjega ali vrhovnega sodnika lahko

spremembam predhodnih določb o posebnih formalnih
pogojih. Zaradi zagotovitve kadrovske kontinuitete je po mnenju predlagatelja potrebno dopolniti tudi 105. člen tako, da se
odloži formalni pogoj iz 3. točke 8. člena zakona, to je dopolnitev 30 let starosti, do 31. decembra 1997.

Zakon o sodniški službi določa v 8. do 12. členu pogoje za
izvolitev v sodniško funkcijo. Pri tem v 8. členu uzakonja
splošne pogoje za izvolitev, v 9. do 12. členu pa posebne
pogoje za posamezna sodniška mesta v hierarhiji sodne organizacije. Hkrati so to tudi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
sodnik za napredovanje na višje sodniško mesto.

Zaradi narave dela je potrebno v 13. členu razširiti dela, ki so
izenačena z opravljanjem sodniške funkcije, še na javnega
pravobranilca, odvetnika in notarja, kar je pomembno pri
ugotavljanju izpolnjevanja posebnih formalnih pogojev ob
njihovih prijavah za vstop v sodniško službo in pri uvrstitvi v
plačilne razrede.

Kot že rečeno so razlogi za izdajo zakona izjemno slaba
kadrovska zasedba na sodiščih, predvsem na okrajnih, kjer je
zasedenost sodniških mest v primerjavi s sistemizacijo v povprečju 73%, porast števila nerešenih zadev in nezainteresiranost za prijave na razpisana prosta sodniška mesta. Iz statističnih podatkov namreč izhaja, da od uveljavitve zakona o
sodniški službi na 77 razpisanih prostih mest okrajnih in
okrožnih sodnikov ni bilo prijavljenih kandidatov.

Spremeniti je potrebno tudi določbo 46. člena, ki se nanaša
na višino sodniškega dodatka zaradi nezdružljivosti sodniške
funkcije. Ustava Republike Slovenije v 133. členu določa, da
funkcija sodnika ni združljiva s funkcijo v drugih državnih
organih, organih lokalne samouprave in v organih političnih
strank ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, za katere to
določa zakon. Zakon o sodniški službi v 41. in 42. členu
dodatno določa tiste funkcije in dejavnosti, ki so s sodniško
funkcijo nezdružljive. Različno vrednotenje sodniškega
dodatka, katerega višina je vezana na uvrstitev sodnika v
plačilno skupino, pomeni neenotno ureditev, ki je v nasprotju
z enotno ureditvijo funkcij in dejavnosti, ki so s sodniško

Temeljni problem kadrovanja sodnikov predstavljajo posebni
formalni pogoji, to je zahtevana dolžina delovnih izkušenj po
opravljenem pravniškem državnem izpitu, ki jo zakon predpisuje za opravljanje funkcije okrajnega, okrožnega in višjega
sodnika. Spremembe 9., 10. in 11. člena pomenijo nekoliko
blažje in bolj izenačene kriterije za izvolitev v sodniško funkcijo in napredovanje v njej, kar je pomemben razlog za zmanjšanje odhodov in povečanje interesa za sodniško službo.
Sprememba 12. člena pa pomeni le prilagoditev določbe
5
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funkcijo nezdružljive. V enakem odstotku določena višina
sodniškega dodatka zaradi nezdružljivosti pa različno vrednotenje nezdružljivosti odpravlja. Pri tem je potrebno poudariti,
da ostajajo osnova za obračun sodniške plače, koeficienti
plačilnih razredov in višina odstotka za delovno dobo nespremenjeni.

ljala funkcijo javnega pravobranilca, poklic odvetnika ali
notarja, ali ki je po opravljenem pravniškem državnem izpitu
najmanj deset let opravljala pravna dela v državnem organu,
pri pravni ali fizični osebi.

Dopolniti je potrebno tudi določbe 47. člena s tem, da se
vodjem oddelkov sodišč z najmanj tremi sodniki in vodjem
zunanjih oddelkov delovnih in socialnega sodišča določi
dodatek na vodstveno funkcijo. Funkcija vodje oddelka se
namreč, razen po obsegu dela in odgovornosti, kar se tudi
odraža v višini predlaganega dodatka, ne razlikuje bistveno
od funkcije predsednika sodišča v tistem delu, ko vodja
oddelka izvršuje tiste njegove pristojnosti, ki mu jih mora
prenašati zaradi dislociranosti oddelka. Hkrati je potrebno
spremeniti določbo, ki določa plačo podpredsedniku oziroma
namestniku predstojnika sodišča tako, da se mu plača, določena po 46. členu zakona, poveča samo za dodatek na vodstveno funkcijo, ki znaša 50% dodatka, določenega za predsednika oziroma predstojnika sodišča, saj glede na naravo
dela ni upravičen do enake plače kot jo ima svetnik sodišča.

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega
zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na okrožnem
sodišču (okrožni sodnik), če je uspešno opravljala sodno
prakso kot strokovni sodelavec v trajanju najmanj šest let ali
sodniško funkcijo v trajanju najmanj treh let.

10. člen

Za okrožnega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, če je
najmanj osem let opravljala funkcijo javnega pravobranilca,
poklic odvetnika ali notarja, ali ki je po opravljenem pravniškem državnem izpitu najmanj deset let opravljala pravna dela
v državnem organu, pri pravni ali fizični osebi.
11. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega
zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na višjem
sodišču (višji sodnik), če je uspešno opravljala sodniško funkcijo v trajanju najmanj šest let.

Razširiti je potrebno tudi določbo 49. člena o posebej utemeljenih razlogih, na podlagi katerih se lahko, poleg višjega in
vrhovnega sodnika, tudi okrajni in okrožni sodnik uvrstita ob
izvolitvi v plačilni razred, ki je višji od začetno določenega, če
seveda sodni svet tako odloči. Posebej utemeljeni razlogi so
podani, kadar je kandidat pred izvolitvijo dalj časa opravljal
drugo pravno delo, med katero sodi tudi opravljanje zahtevnega pravnega dela v gospodarstvu in državni upravi ter sije s
svojim delom pridobil visok strokovni ugled. Izenačenje
opravljanja odvetniškega in notarskega poklica ter funkcije
državnega tožilca z opravljanjem sodniške funkcije je tudi
razlog za črtanje opravljanja teh del med posebej utemeljenimi razlogi za uvrstitev v višji plačilni razred od začetno
določenega.

Za višjega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki izpolnjuje
pogoj iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, če je najmanj
deset let opravljala funkcijo javnega pravobranilca, poklic
odvetnika ali notarja, ali ki je po opravljenem pravniškem
državnem izpitu najmanj petnajst let opravljala pravna dela v
državnem organu, pri pravni ali fizični osebi.
Za višjega sodnika je lahko izvoljen tudi univerzitetni učitelj
prava, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega
zakona, če je izvoljen najmanj v naziv docenta.

V zakonu sta uvedena dva načina napredovanja in sicer
napredovanje v plačilnih razredih oziroma napredovanje na
položaj svetnika in napredovanje na višje sodniško mesto.
Napredovanje v plačilnih razredih pomeni, da sodnik ostaja
na istem sodniškem mestu, spreminja pa se mu višina plače,
pri svetniku pa pomeni tudi ugodnost neocenjevanja. Za
napredovanje v plačilnih razredih v okviru plačilne skupine,
kamor je sodnik razvrščen po določbi 44. člena zakona, je
uveljavljen avtomatizem, ki ga lahko ustavi le negativna ocena
sodniške službe. Dopolnitev 50. člena pa pomeni možnost, da
lahko sodnik napreduje tudi v naslednji višji plačilni razred
izven plačilne skupine, v katero je razvrščen, če sodni svet
tako odloči.

12. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega
zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na vrhovnem
sodišču (vrhovni sodnik), če je uspešno opravljala sodniško
funkcijo najmanj petnajst let.
Za vrhovnega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki ima
opravljeno prakso iz drugega odstavka prejšnjega člena v
trajanju najmanj dvajset let.
Za vrhovnega sodnika je lahko izvoljen tudi univerzitetni učitelj prava, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena
tega zakona, če je izvoljen najmanj v naziv izrednega profesorja.

Dopolniti je potrebno tudi 55. člen, ki določa, da ima sodnik
pravico do drugih osebnih prejemkov in povračil, ker je iz
zakona o sodniški službi pomotoma izpadla določba, da ima
sodnik pravico do solidarnostne pomoči.

13. člen
Za izvolitev na sodniško mesto na specializiranem sodišču
veljajo posebni pogoji iz 9. do 11. člena tega zakona glede na
položaj sodišča, določen v zakonu o sodiščih.

Zaradi razširitve del, ki so izenačena z opravljanjem sodniške
funkcije, še na javnega pravobranilca, odvetnika in notarja, je
potrebno spremeniti tudi 105. člen, s tem da zaradi prehodne
narave te določbe sprememba ne vključuje notarjev, ki so
pričeli z delom 1. 6. 1995.

S sodniško funkcijo je izenačeno opravljanje funkcije državnega tožilca in sodnika za prekrške.
46. člen

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

Sodniška plača se določi tako, da se osnova iz prejšnjega
člena pomnoži s koeficientom plačilnega razreda in poveča
za sodniški dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije
(v nadaljnjem besedilu: sodniški dodatek), skupni znesek pa
poveča za odstotek na delovno dobo.

Sedanje določbe zakona se glasijo:
9. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega
člena, je lahko izvoljena na sodniško mesto na okrajnem
sodišču (okrajni sodnik), če je po opravljenem pravniškem
državnem izpitu uspešno opravljala sodno prakso kot strokovni sodelavec v trajanju najmanj štirih let.
*
Za okrajnega sodnika je lahko izvoljena tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, če je najmanj šest let opravporočevalec, št. 48

Sodniški dodatek znaša za sodnike iz prve plačilne skupine
25%, za sodnike iz druge plačilne skupine 35% in za sodnike
iz tretje plačine skupine 50%.
Sodniška plača se poveča za 0.5% za vsako začeto leto
delovne dobe, vendar naiveč za 20%. Odstotek 0.5% se za
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sodnice, ki imajo več kot petindvajset let delovne dobe,
poveča za 0,25% za vsako začeto leto nad petindvajset let.

delovnem času, ki je za delavca manj ugoden, organom, ki se
financirajo iz proračuna Republike Slovenije.

Sodnikom, ki opravljajo dežurno preiskovalno službo, pripada poseben dodatek za delo, ki se po veljavnih predpisih
šteje kot poseben delovni pogoj. Dodatek se obračuna na
način, ki je določen za zagotavljanje sredstev za dodatke v

I. skupina

II. skupina

2
2.10
2.20
2.25
2.32
2.40
2.56
2.73
2.94

2.89
3.02
3.14
3.47

.47. člen
Znotraj posameznih plačilnih skupin se določijo naslednji
plačilni razredi:

III. skupina

3.31
3.43
3.72

Sodnik, ki napreduje na položaj svetnika, se uvrsti v najvišji
plačilni razred v svoji plačilni skupini, razen svetnika okrožnega sodišča, ki se uvrsti v plačilni razred 3.14.

Predsednikom oziroma predstojnikom sodišč se plača, določena po 46. členu tega zakona, poveča za dodatek na vodstveno funkcijo, ki znaša:
- za predstojnika okrajnega sodišča 9,5%, razen za predstojnika okrajnega sodišča v Ljubljani in Mariboru, ki znaša 10%;
- za predsednika okrožnega sodišča 10%;
- za predsednika višjega sodišča 10%;
- za predsednika vrhovnega sodišča 16%.

55. člen
Sodnik ima pravico do drugih osebnih prejemkov in povračil:
1. povračila stroškov za prevoz na delo in z dela,
2. regresa za prehrano med delom,
3. regresa za letni dopust,
4. nadomestila za ločeno življenje,
5. povračila stroškov prevoza ob dela prostih dneh iz kraja,
kjer ima službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča
in nazaj,
6. povračila stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča v
kraj, kjer ima službeno stanovanje, in nazaj,
7. povračila stroškov za izobraževanje,
8. jubilejne nagrade,
9. odpravnine ob odhodu v pokoj.

Podpredsednik sodišča oziroma namestnik predstojnika ima
enako plačo kot svetnik sodišča.
49. člen
Okrajni sodnik se ob izvolitvi uvrsti v plačilni razred 2 in je
lahko uvrščen največ v plačilni razred 2.73.
Okrožni sodnik se ob izvolitvi uvrsti v plačilni razred 2.25.
Višji ali vrhovni sodnik se ob izvolitvi uvrsti v prvi plačilni
razred druge oziroma prvi plačilni razred tretje plačilne skupine, razen če sodni svet iz posebej utemeljenih razlogov
odloči, da se uvrsti v višji plačilni razred.

105. člen
Z opravljanjem sodniške službe po določbah tega zakona je
izenačeno opravljanje sodniške funkcije po dosedanjih predpisih, opravljanje funkcije javnega tožilca, funkcije sodnika za
prekrške ter delo višjih strokovnih sodelavcev.

Posebej utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka so podani,
kadar je kandidat pred izvolitvijo dalj časa opravljal odvetniški
ali notarski poklic ali funkcijo državnega tožilca ali drugo
pravno delo in si je s svojim delom pridobil visok strokovni
ugled.
50. člen

Pogoj iz 4. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona izpolnjuje tudi, kdor je pred 25. junijem 1991 pridobil strokovni
naslov diplomirani pravnik v kateri od republik bivše SFRJ.

Sodnik, ki napreduje na višje sodniško mesto, se uvrsti v
plačilno skupino v skladu s 44. členom tega zakona in v
plačilni razred, ki je po vrsti naslednji višji od plačilnega
razreda, ki ga je imel sodnik na prejšnjem mestu.

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal pravniški državni izpit, se
šteje, da izpolnjuje pogoj iz 5. točke prvega odstavka 8. člena
tega zakona, kdor ima opravljen pravosodni izpit ali drug
izpit, ki je po zakonu izenačen s pravosodnim izpitom.
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- EPA 1288 - hitri postopek

škega dodatka či večjemu številu otrok in hkrati zadržale
višino tega prejemka na taki višini, da dosedanji prejemniki ne bodo prikrajšani.

Vlada Republike Slovenije je ria 167. seji dne 2. • /vembra
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRUŽINSKIH PREJEMKIH,

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

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

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,

Zakon o družinskih prejemkih predvideva uvedbo univerzalnega otroškega dodatka s 1. 1. 1996. Za zagotovitev te
oblike družinskega prejemka bi bilo v proračunu Republike Slovenije za leto 1996 treba zagotoviti preko 31
milijard tolarjev, kar pa je glede na proračunske možnosti
nemogoče. Zato je pred 1.1.1996 nujno treba sprejeti take
spremembe in dopolnitve zakona, ki bodo v okviru razpoložljivih sredstev omogočile pridobitev pravice do otro-

- Drago ČEPAR, državni sekretar v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve,
- Sonja DRAŽIĆ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

UVOD

2. da se otroški dodatek glede na razpoložljiva sredstva v
proračunu zagotovi čim večjemu številu otrok.

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

2. Cilji In predlagane rešitve zakona

Zakon o družinskih prejemkih (Ur. I. RS, št.65/93 in 71/94) je s
1.1.1996 predvidel uvedbo univerzalnega otroškega dodatka,
ki bi ga prejemali vsi otroci v Republiki Sloveniji, stari do 15
let oziroma do 26. leta, če se redno šolajo. Otroški dodatek bi
se dodeljeval glede na status otroka - predšolski, šoloobvezni, dijak oz. študent in bi znašal 13, 16 oziroma 17%
zajamčene plače. Do otroškega dodatka bi bilo s 1.1.1996
upravičeno 513.000 otrok, kar bi znašalo več kot 50% povečanje števila upravičencev glede na dosedanje prejemnike, ki jih
je 226.000.

Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev zakona je, da se v
okviru razpoložljivih sredstev (21,289 milijard tolarjev), ki jih je
mogoče zagotoviti v proračunu Republike Slovenije za leto
1996 ohrani najmanj taka višina družbene pomoči otrokom za
otroke iz najbolj ogroženih družin, kot jih prejemajo doslej in
da se v sistem dodeljevanja te pravice vključi čim večje število
otrok.
Predlagane rešitve zato sledijo temu cilju:
- otrokom, ki izhajajo iz družin z najnižjim dohodkom na
družinskega člana (to je družin, kjer dohodek na družinskega
člana ne presega 35% povprečne plače v Republiki Sloveniji)
naj bi bil otroški dodatek še naprej zagotovljen v enaki višini
kot doslej;
- otrokom, ki izhajajo iz družin z dohodkom med 35 in 55%
povprečne plače na družinskega člana in ki so že doslej
prejemali otroški dodatek v višini od 7 do 13% zajamčene
plače naj bi se s 1.5.1996 višina otroškega dodatka zvišala na
10 do 16% zajamčene plače;
- v sistem pravice do te pomoči se vključijo otroci iz družin,
kjer dohodek na družinskega člana ne presega 130% pov-

Za izvajanja te pravice bi bilo potrebno v proračunu Republike
Slovenije zagotoviti preko 31 milijard tolarjev, kar pomeni več
kot 100% povišanje sredstev glede na ureditev do 31.12.1995.
Takega povišanja sredstev v proračunu za leto 1996 ni
mogoče zagotoviti, zato je pred 1.1.1996 potrebno uveljaviti
take spremembe zakona o družinskih prejemkih, ki bodo
zagotovile dvoje:
1. da se prejemnikom dosedanje družbene pomoči otrokom (v
nadaljevanju: otroškega dodatka) ne bo znižala višina tega
prejemka;
9
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prečne plače v Republiki Sloveniji; vsi ti otroci naj bi prejemali
otroški dodatek v višini 7% zajamčene plače.

3. Predlagatelj predlaga dopolnitev zakona o družinskih prejemkih v tem smislu, da invalidska podjetja, zavodi in druge
organizacije ne bodo plačevala prispevka za porodniško varstvo v proračun, ampak se bodo sredstva zbirala na posebnem računu in uporabljala za materialni razvoj le-teh.

Poleg ureditve pravice do otroškega dodatka po 1.1.1996
predlaga Vlada Republike Slovenije še naslednje vsebinske
spremembe oziroma dopolnitve zakona o družinskih prejemkih, ki so po njeni oceni nujne in potrebne in s katerimi želi
predlagatelj popraviti nekatere pomanjkljivosti:
- 1. nadomestitev najnižjega izplačila denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta, ki je v veljavnem zakonu
omejeno z zajamčeno plačo z najnižjo plačo, določeno v
predpisih o politiki plač;
- 2. omejitev poračunavanja teh nadomestil po zaključku
porodniškega dopusta, če bi bil poračun negativen in nižji od
1.000 SIT;
- 3. omejitev pravice do starševskega dodatka takrat, kadar
upravičenec prejema pokojnino;
- 4. oprostitev plačevanja prispevka za porodniško varstvo za
invalidska podjetja;
- 5. poenostavitev sistema izplačevanja otroškega dodatka.

4. Zakon o družinskih prejemkih določa kot upravičence do
starševskega dodatka vse tiste osebe, ki niso upravičene do
denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta ali
kakšnega drugega nadomestila plače. Ob izvajanju zakona je
predlagatelj ugotovil, da starševski dodatek uveljavljajo tudi
osebe, ki imajo pravico do pokojnine, tako da hkrati prejemajo dva prejemka: starševski dodatek in pokojnino. Ker
hkratno prejemanje dveh prejemkov ni dopustno, s predlagano dopolnitvijo 17. člena predlagatelj iz kroga upravičencev do starševskega dodatka izključuje tudi prejemnike pokojnin.
5. Najnižji zneski otroškega dodatka naj bi se izlačevali trikrat
letno; s tem bi poenostavili in pocenili izplačevanje te pravice.
3. Finančne posledice

1. Denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta je pravica iz dela in njegovo najnižje izplačilo je bilo doslej limitirano z zajamčeno plačo, saj je bil namen določitve višine
najnižjega nadomestila zadržati približno 100% višino plače,
ki jo upravičenec do tega nadomestila prejema pred nastopom porodniškega dopusta oziroma vsaj na nivoju najnižje
zakonsko določene plače, če upravičenec pred tem ni prejemal niti te. Glede na to, da je bila z Zakonom o izvajanju
dogovora o politiki plač in drugih prejemkov zaposlenih v
gospodarstvu in socialnega sporazuma za leto 1995 ter o
najnižji in najvišji dejanski plači (lir. I. RS, št. 29/95) določena
najnižja plača in s tem tudi uvedena prepoved izplačevanja
nižje plače od z zakonom limitirane najnižje plače, je
potrebno tudi v zakonu o družinskih prejemkih zagotoviti, da
upravičenci do denarnega nadomestila za čas porodniškega
dopusta ne prejemajo nižjega nadomestila od najnižje določene plače. Glede na to, da že omenjeni zakon limitira tudi
najvišjo plačo, je potrebno limitirati tudi najvišje izplačilo
denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta.

Po trenutnih podatkih o izplačilu nadomestil plače za porodniški dopust (avgust 1995) prejema približno 1% vseh upravičenk nadomestilo v višini zajamčene plače. Upravičenk, ki
prejemajo nadomestilo v višini, ki je nižja od predlagane
minimalne plače (45.000 SIT) pa je še približno 14,7%. Skupno
prejema 15,7% vseh upravičenk nadomestilo, nižje od minimalne plače. Po predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih denarno nadomestilo ne
more biti nižje od najnižjega izplačila mesečne plače. To
pomeni, da po trenutnih cenah potrebujemo za okoli 15 mio
SIT mesečno, oziroma 180 mio SIT letno več sredstev, v
celotni masi sredstev za denarna nadomestila pa ta vsota
predstavlja 1,1% povečanje sredstev.
Glede na višino predvidenih sredstev za denarna nadomestila
za čas porodniškega dopusta v predlogu proračuna za leto
1996, menimo, da bodo le - ta zadoščala za pokritje vseh
potrebnih sredstev za ta namen.
Za uveljavitev predlaganih sprememb zakona o družinskih
prejemkih na področju otroških dodatkov glede števila upravičencev in višine prejemka, bo potrebno v proračunu 1996
zagotoviti (uveljavitev 1.5.1996) 21,289 milijard SIT, kar
pomeni 7,305 milijard SIT ali 52,2% več kot leta 1995. Ta
ocena potrebnih sredstev je pripravljena ob predpostavki, da
za otroški dodatek ne bo zaprosilo približno 10% potencialnih
novih upravičencev, kjer dohodek na družinskega člana presega 50% povprečne plače.

2. Zakon o družinskih prejemkih določa, da se denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta usklajuje z gibanji povprečne plače v Republiki Sloveniji tako, da se uskladitev
opravi od meseca, za katerega so bili obljavljeni uradni statistični podatki o gibanju povprečnih plač. Glede na to, da je
denarno nadomestilo relativno kratek prejemek (v več kot
90% izplačil enoletni), se morajo poračuni denarnega nadomestila opravljati tudi po zaključku porodniškega dopusta.
Negativna gibanja plač v zadnjem letu so bila relativno
majhna, zato so tudi vsote poračunov po zaključku relativno
nizke, njihova izterjava pa v nasprotju s tem relativno visoka.
V letu 1995 je mesečno zaključilo porodniški dopust povprečno 1.600 upravičenk, glede na podatke o gibanjih plač pa
so bili negativni poračuni in s tem zahtevki za vračilo sredstev
v proračun opravljeni štirikrat; v mesecih marec, april, junij in
avgust 1995. Več kot 1000 SIT je moralo vrniti meseca marca
68 upravičenk, aprila 62, junija 304 in avgusta 159, manj kot
1000 SIT pa vse ostale upravičenke, ki so v mesecih pred
navedenimi meseci zaključile porodniški dopust.
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Če do sprememb in dopolnitev zakona o družinskih prejemkih
ne bi prišlo, bi za zagotovitev sredstev za univerzalni otroški
dodatek potrebovali 31,1 milijarde SIT, kar je glede na proračun za leto 1995 za 122,4% več sredstev. Glede na predlagane
spremembe zakona pa znaša znižanje potrebnih sredstev v
letu 1996 7,486 milijard SIT oziroma 24,1%. Če bi v letu 1996
ostal v veljavi nespremenjeni sistem iz leta 1995, bi za zagotovitev sredstev za otroški dodatek v letu 1996 potrebovali
16,008 milijarde SIT.
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Ocena potrebnih sredstev za otroški dodatek v letu 1996
Povprečno Višina v Višina
Razred
% bruto otroškega
Dohodek na druž.člana število
zajamčen dodatka
v % od povpr.plače v otrok
(maj 95) plače
R Sloveniji
7.590
22
98.806
do 25,0
6.555
19
25,1-30,0
31.309.
5.520
16
30,1-40,0
59.988
4.485
13
40,1-45,0
21.834
10
3.450
39.147
45,1-55,0
7
2.415
216.686
55,1-130,0
SKUPAJ

ZP=
Ocena
mesečne
mase
sredstev
750
205
331
98
135
523

34.500
Ocena
letne
mase
sredstev
8.999
2.463
3.974
1.175
1.621
6.280

2.043

24.511

467.770

SKUPAJ z upoštevano različno višino za tujce in motene

23.930

ZAČETEK S 1.5.96

21.806

SKUPAJ z upoštevano različno višino za tujce in motene

21.289
5. člen

BESEDILO ČLENOV

V 46. členu se za besedami« prenehanje pravice do teh
prejemkov«, doda besedilo:

1. člen

»ali spremembo njihove višine«.

V 8. členu zakona o družinskih prejemkih (Ur. I. RS, št.65/93 in
71/94) se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se

6. člen
V drugem odstavku 48. člena se doda alinea, ki se glasi:
» - podatke o dohodkih in prejemkih.«

»Če bi bil negativni poračun denarnega nadomestila, ki bi
moral biti vplačan v proračun po zaključku porodniškega
dopusta, nižji od 1.000 SIT, se poračun ne opravi.«

7. člen

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek; v njem pa se
črtata besedi »zajamčene plače« in doda besedilo:
»najnižjega izplačila mesečne plače in ne višje od najvišje
plače, določene v predpisih o politiki plač.«

V 49. členu se besede: »Republiška uprava za javne prihodke«
nadomestijo z besedami:
»Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje in
pristojni davčni organ«.

2. člen

8. člen
57. člen se spremeni, tako da se glasi:

V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Podjetjem, zavodom in drugim organizacijam za zaposlovanje invalidov, ki so zavezanci za plačilo prispevka za porodniško varstvo in osebam, ki so pri njih v delovnem razmerju, se
prispevek za porodniško varstvo obračuna in odvede na poseben račun in kot odstopljena sredstva uporabljajo za materialni razvoj teh podjetij oziroma organizacij v skladu z zakonom.«
3. člen

»Ne glede na določbe 35. člena tega zakona se do 30.4.1999
otroški dodatek dodeli kot družbena pomoč otrokom glede na
povprečni mesečni dohodek družine na družinskega člana v
koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka in sicer
1. do 30.4.1996 po dosedanjih predpisih
2. od 1.5.1996 :
pri dohodku na družinskega
člana ( - v % od povprečne
plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem
letu)
do 25,0%
od 25,1% do 30,0%
od 30,1% do 40.0%
od 40,1% do 45, C%
od 45,1% do 55,0%
od 55,1% do 130%-

V prvem odstavku 17. člena se za besedami »drugega nadomestila plače« doda besedi:
»ali pokojnine«.
4. člen
V 43. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je dodeljena višina otroškega dodatka ali družbene
pomoči otroka za enega otroka 7% zajamčene plače, se le ta izplača trikrat letno, in sicer do 15. maja za obdobje januar
- april, do 15. septembra za obdobje maj - avgust in do 15.
januarja za obdobje september - december «

višina družbene pomoči
otrokom
(v % od zajamčene plače)
22%
19%
16%
13%
10%
7%.

Če družina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni
imela dohodkov in prejemkov oziroma so se njeni dohodki v
tekočem letu bistveno spremenili, se upošteva le - te iz

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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tekočega leta na način, kot ga določi ministrstvo, pristojno za
družino.

V dohodek družine po tem zakonu se upošteva preživnina v
višini izvršljivega pravnega naslova. Preživnina se v dohodek
družine ne upošteva le v primeru, ko vlagatelj zahtevka
dokaže, da je izrabil vse pravne možnosti za njeno izterjavo.
Dohodek iz kmetijske dejavnosti se všteva v dohodek družine
v skladu z metodologijo, ki jo za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči predpiše minister,
pristojen za socialno varstvo. Če od dohodka iz kmetijske
dejavnosti, ki ga skupaj ustvarjajo, na kmetiji živita dve ali več
družin, se v dohodek posamezne družine všteva sorazmeren
del dohodka iz kmetijske dejavnosti.

Center za socialno delo vsako leto s 1. majem po uradni
dolžnosti preverja upravičenost do otroškega dodatka. V ta
namen morajo prejemniki otroškega dodatka najkasneje do
31. marca posredovati vsa potrebna dokazila.«
9. člen
Za 57. členom se dodata nova 57. a in 57. b člen, ki se glasita:
57. a člen

Kot dohodek iz dejavnosti se všteva v dohodek družine po tem
zakonu dobiček, izkazan v davčni napovedi, pri čemer se ne
upoštevajo olajšave, ki jih zavezanci lahko uveljavljajo po
predpisih o dohodnini in osnova, od katere se obračunavajo
prispevki za socialno varnost.

»V dohodek družine po tem zakonu se štejejo dediščine,
darila in vsi dohodki ter prejemki vseh družinskih članov, ki so
viri dohodnine, kot tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi,
prejeti v obdobju od 1.1. do 31.12. posameznega koledarskega leta, in premoženje, razen:
- dodatka za pomoč in postrežbo
- prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini
- dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v
institucionalno varstvo in jih pridobijo zunaj kriterijev redne
zaposlitve.

Premoženje se všteva v dohodek družine na način, določen s
posebnim zakonom.«
57. b člen
»Glede ugotavljanja statusa družinskih članov po tem zakonu
se smiselno uporabljajo predpisi s področja socialnega varstva.«

Enkratni prejemki se v letu, ko so izplačani, štejejo v dohodek
družine tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni
delež.

10. člen

Pri ugotavljanju dohodka se od dohodka odštejejo izplačane
preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova.

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

V primeru negativnih poračunov po zaključku porodniškega
dopusta se tistim upravičenkam, ki bi morale v proračun vrniti
znesek, manjši od 1000 SIT, obveznost vračila tako preveč
prejetega zneska med trajanjem porodniškega dopusta oprosti.
Najnižje in najvišje denarno nadomestilo za čas porodniškega
dopusta se limitira z zneskom, ki je določen kot najnižje
oziroma najvišje dejansko izplačilo plače. (1. člen)

Glede na to, da otroški dodatek ostaja družbena pomoč
otrokom, torej prejemek, katerega upravičenost in višina je
odvisna od socialno ekonomskega statusa družine, v kateri
otrok živi, so predvidena vsakoletna preverjanja upravičenosti, prav tako pa je s predlaganimi dopolnitvami zakona o
družinskih prejemkih natančno predviden tudi način ugotavljanja in vštevanja posameznih dohodkov in prejemkov v
dohodek družine.

V 2. členu sprememb in dopolnitev zakona o družinskih prejemkih predlagatelj predlaga, da se tudi v primeru prispevka
za porodniško varstvo upoštevajo določila predpisov o zdravstvenem in pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po
katerih se podjetjem, zavodom in organizacijam za zaposlovanje invalidov prispevki obračunajo in odvedejo na poseben
račun, s katerega se sredstva uporabljajo za materialni razvoj
teh podjetij.

Pri pripravi predloga glede višine in glede novih upravičencev
do otroškega dodatka so bile upoštevane ugotovitve strokovnih služb, ki so opozarjale na naslednja dejstva:
Zakon o družinskih prejemkih je bil v letu 1993 pripravljen na
podlagi predpostavke, da je otroški dodatek dopolnilni prejemek družine, ki ga država zagotavlja vsem družinam za pokrivanje dela stroškov, ki jih ima družina za vzdrževanje otroka.
Pri tem so (naj bi bili) mehanizmi, ki zagotavljajo družini
minimalno socialno varnost, vgrajeni v drugih predpisih,
predvsem v predpisih o socialnem varstvu. Določila, ki upoštevajo socialni položaj posamezne družine pri odločanju o
višini in upravičenosti do posamezne vrste pomoči oziroma
oprostitve plačila za posamezne vrste storitev družini z otrokom, so vgrajeni tudi v druge predpise (npr. denarni dodatek
kot zagotavljanje socialnega minimuma, način določanja prispevkov staršev k stroškom oskrbe v vrtcih, zagotavljanje
brezplačne malice v osnovnih in srednjih šolah, kriteriji za
dodeljevanje republiških štipendij...). Višina dohodka na družinskega člana, ki še omogoča vključitev družine v te sisteme,
se v veliki večini primerov limitira pri približno 35% povprečne
plače v RS na družinskega člana (prikaz različnih prejemkov
družine glede na dohodek na družinskega člana je priložen
kot priloga.)

3. člen predlaganih sprememb v primeru, ko mati prejema
pokojnino, izključuje hkratno pravico do starševskega dodatka.
Spremembe, ki jih prinaša predlagani 4. člen zakona so v tem,
da bi tistim upravičencem, ki prejemajo najnižjo višino otroškega dodatka le - tega izplačevali trikrat letno in ne
mesečno. Na ta način bi se znižali administrativni in manipulativni stroški za izvajanje te pravice.
Spremembe in dopolnitve, predlagane v členih 5., 6. in 7., so
spremembe in dopolnitve, ki so nujno potrebne zaradi tega,
ker se še za nadaljnje obdobje predvideva dodeljevanje otroškega dodatka na podlagi socialnega statusa družine, v kateri
otrok živi.
S predlaganimi spremembami 57. člena zakona o družinskih
prejemkih (8. in 9. člen) se uveljavitev univerzalnega otroškega dodatka zamika od 1.1.1996 na T.5.1999, hkrati pa se
razširja krog upravičencev do otroškega dodatka na tiste
otroke, kjer dohodek na družinskega člana ne presega 130%
povprečne plače ter ohranja raven višine dosedanjim prejemnikom.
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Družine z otroci, kjer je dohodek na družinskega člana od
35% do 50% povprečne plače v RS, bi imele v sistemu univerzalnega otroškega dodatka višji otroški dodatek, kot ga prejemajo sedaj (namesto 7, 10 oz. 13% zajamčene plače 13,16 oz.
17% Zajamčene plače). To pa so družine, ki zaradi vstopnega
cenzusa ne morejo pridobiti drugih pravic, zato bi bilo v
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Ob upoštevanju teh podatkov je Vlada republike Slovenije
pripravila predlog sprememb 57. člena zakona o družinskih
prejemkih, ki spremembo uvaja s 1. majem 1996 (to je takrat,
ko je spremembe mogoče izvesti iz tehničnih razlogov: zaradi

zamika pri objavi uradnih statističnih podatkov o gibanju plač
v Republiki Sloveniji v letu 1995) in ki zagotavlja, da bi družine, ki bodo z neuvedbo univerzalnega otroškega dodatka
najbolj prizadete, prejele nekoliko višjo višino otroškega
dodatka, ta pa bi bil za družine z dohodkom na družinskega
člana od 35,1% do 40% povprečne plače 16% zajamčene
plače; z dohodkom od 40,1 do 45% povprečne plače 13%
zajamčene plače in od 45,1 do 55% povprečne plače 10%
zajamčene plače.

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO

o pravici in višini družinskih prejemkov in za statistične
namene, določene v programu statističnih raziskovanj.

sistemu, ki otroški dodatek ohranja kot selektivni prejemek
družine, odvisen od socialnega stanja družine, nujno
potrebno zagotoviti nekoliko višji prejemek otrokom iz teh
družin.

Usklajeno denarno nadomestilo pripada upravičencem od
prvega dne meseca, za katerega je bil objavljen zadnji uradni
podatek o gibanju plač v Republiki Sloveniji.

Zbirke podatkov na področju družinskih prejemkov vsebujejo
naslednje osebne podatke o upravičencu in otroku:
- ime in priimek,
- rojstne podatke,
- enotno matično številko,
- podatke o državljanstvu,
- podatke o prebivališču,
- zdravstvene izvide in mnenja, ki so potrebni za uveljavljanje
pravice do družinskih prejemkov,
- podatke o zaposlitvi in podatke o plačah in osnovah za
plačevanje prispevka za porodniško varstvo upravičenca.

Denarno nadomestilo ne more biti nižje od zajamčene plače.

Z zbirko podatkov upravlja Center za socialno delo.

8. člen
Denarno nadomestilo znaša 100 % osnove.
Denarno nadomestilo se usklajuje z gibanjem povprečnih
plač v Republiki Sloveniji.

13. člen

49. člen

Glede obračunavanja prispevka za porodniško varstvo, rokov
za plačilo, izterjave, vračila preveč plačanega prispevka,
zamudnih obresti, odpisa zaradi neizterljivosti, poroštva,
zastaranja in kaznovanja se uporabljajo predpisi, ki urejajo
plačevanje prispevkov.

Delodajalec, pri katerem je upravičenec do družinskih prejemkov zaposlen, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Republiški zavod za zaposlovanje, izvajalci javne zdravstvene
službe in Republiška uprava za javne prihodke morajo Centrom za socialno delo na njihovo zahtevo posredovati podatke
iz prejšnjega člena, ki so pomembni za njihovo odločanje o
posamezni pravici in o višini prejemkov.'
57. člen

17. člen
Pravico do starševskega dodatka ima vsaka mati (v nadaljnjem besedilu: upravičenka), ki ne izpolnjuje pogojev za pravico do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta
ali kakšnega drugega nadomestila plače, pod pogojem, da je
državljanka Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji.

Ne glede na določbe 32. člena tega zakona se do 31.12.1995
otroški dodatek dodeli kot družbena pomoč otrokom in sicer:
1. do 30.4.1994 po dosedanjih predpisih;

Na podlagi pismenega sporazuma z materjo lahko pod enakimi pogoji kot mati po 105 dnevih pridobi pravico do starševskega dodatka oče otroka, če je brez zaposlitve iz razlogov, ki
niso nastali po njegovi volji ali krivdi.

2. od 1.5.1994 naprej glede na povprečni mesečni dohodek
družine na družinskega člana y koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka in znaša:
pri dohodku na družinske ga višina družbene pomoči
člana (- v % od povprečne otrokom
plače vseh zaposlenih v Re- (v % od zajamčene plače)
publiki Sloveniji v preteklem
letu)
do 25,0%
22%
od 25,1 % do 30,0%
19%
od 30,1 % do 35,0%
16%
od 35,1% do 40,0%
13%
od 40,1% do 45,0%
10%
od 45,1% do 50,0%
7%.

Namesto matere lahko pravico do starševskega dodatka v
obsegu, zmanjšanem za 28 dni in še za toliko dni, kolikor je
mati to pravico že izrabila, pod enakimi pogoji kot mati
pridobi oče otroka ali druga oseba, ki otroka neguje in varuje,
in sicer če mati umre, zapusti otroka ali če je nesposobna za
samostojno življenje in delo.
Pravico do starševskega dodatka ima pod enakimi pogoji kot
mati tudi oseba, ki vzame otroka v nego in varstvo zaradi
posvojitve.
43. člen

Če družina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni
imela dohodkov in prejemkov oziroma so se njeni dohodki v
tekočem letu bistveno spremenili, se upošteva le-te iz tekočega leta na način, kot ga določi ministrstvo, pristojno za
družino.

Otroški dodatek izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za
pretekli mesec ministrstvo, pristojno za družino.
Sredstva za zagotavljanje otroškega dodatka v funkcionalni
obliki se nakazujejo pristojnemu cetru za socialno delo.

Center za socialno delo s 1. majem 1994 po uradni dolžnosti
preverja upravičenost do družbene pomoči otrokom. V ta
namen morajo prejemniki družbene pomoči najkasneje do 31.
marca 1994 posredovati vsa potrebna dokazila. Za čas, dokler
ni dokončno znan dohodek družine iz koledarskega leta pred
vložitvijo zahtevka, se družbena pomoč otrokom odmeri kot
akontacija.

46. člen

•
Upravičenec do družinskih prejemkov mora sporočiti pristojnemu Centru za socialno delo vsako spremembo, ki ima za
posledico prenehanje pravice do teh prejemkov, v 15 dnevih
po dnevu, ko je taka sprememba nastala.

Glede ugotavljanja dohodka družine in statusa družinskih
članov se smiselno uporabljajo predpisi s področja socialnega varstva.

48. člen
Centri za socialno delo zbirajo podatke za potrebe odločanja
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PREJEMKI DRUŽINE GLEDE NA STAROST OTROK
IN DOHODEK NA DRUŽINSKEGA ČLANA

PRILOGA

dohodek na dr. člana do 25% povp. plače
starost
1
0-7
7-15
15-26
SKUPAJ

število
otrok

skupni prejemek višina
skupni prejemek razlika med
tega starostnega univ. OD tega starostnega univerz. O D
razreda
razreda
in DPO
3
4=2x3
5
6=2x5
7=5-3
7590
192.732.870
5865
148.929.945
(1.725)
7590
384.752.280
5520
279.819.840
(2.070)
7590
164.558.790
4485
97.239.285
(3.105)
742.043.940
525.989.070

višina
DPO

2
25393
50692
21681
97766

Dobijo:

100%subvencijo vrtca
regresiranje šolske prehrane (nekat.v celoti;
štipendija , regresirana šol. prehrana

dohodek na dr. člana od 25,1 do 30% povp. plače
starost
1
0-7
7-15
15-26
SKUPAJ

število
otrok

višina
DPO

skupni prejemek višina
skupni prejemek razlika med
tega starostnega univ. OD tega starostnega univerz.OD
razreda
razreda
in DPO
3
4=2x3
5
6=2x5
7=5-3
6555
49.811.445
5865
44.568.135
(690) 100%subvencijo vrtca
6555
103.483.785
5520
87.144.240
(1.035) nekateri imajo regresirano šolsko prehrano
6555
47.667.960
4485
32.614.920
(2.070) štipendija
200.963.190
164.327.295

2
7599
15787
7272
30658

dohodek na dr. člana od 30,1 do 35% povp. plače
starost
1
0-7
7-15
15-26
SKUPAJ

število
otrok

višina
skupni prejemek višina,
skupni prejemek razlika med
DPO
tega starostnega univ. OD tega starostnega univerz.OD
r
~ razreda
razreda
in DPO
2
3
4=2x3
5
6=2x5
7=5-3
7498
5Ž20
41.388.960
5865
43.975.770
345 delno subvencioniran vrtec
15916
5520
87.856.320
5520
87.856.320
0
0
7387
5520
40.776.240
4485
33.130.695
(1.035) štipendija
30801
170.021.520
164.962.785

Višina prejemka, Izražena v odstotkih zajamčene plače, je po predladani spremembi zakona za dohodkovne
razrede od 0 do 35% povprečne plače na družinskega člana enaka kot doslej (stolpec 3).

dohodek na dr. člana od 35,1 do 40% povp. plače
starost

število
otrok

višina
DPO

skupni prejemek višina
skupni prejemek razlika med višina
skupni prejemek razlika med
tega starostnega univ. OD tega starostnega univerz.OD DPO po tega starostnega predlaganim in
razreda
razreda
in DPO
Dredloou razreda
dosedanjim
1
2
3
4-2x3
5
6=2x5
7=5-3
8
9
10=8-3
0-7
6693
4485
30.018.105
5865
39.254.445
1.380
5520
36.945.360
1035
7-15
14246
4485
63.893.310
5520
78.637.920
1.035
5520
78.637.920
1035
15-26
7005
4485
31.417.425
4485
31.417.425
0
5520
38.667.600
1035
SKUPAJ
27944
. 125.328.840
149.309.790
154.250.880
V tem dohodkovnem razredu ima starostna skupina 0-7 let delno subvencioniran vrtec.
Opomba: Vsi denarni zneski so izračunani pri upoštevanju zajamčene plače po izhodiščih MF za pripravo proračuna za leto 1996 (34.500Sit)
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- EPA 1286 - prva obravnava

Ivo Hvalica, poslanec SDSS
dr. Jože Pučnik, poslanec SDSS
Drago Šiftar, poslanec SDSS
Vitodrag Pukl, poslanec SDSS

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR
objavljenega v Ur. listu RS, št. 44/92.
V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bomo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in
pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji Ivo
Hvalica, dr. Jože Pučnik, Drago Šiftar in Vitodrag Pukl.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) pošiljajo v prvo obravnavo in sprejem

UVOD

določa načina nadzora volitev na diplomatsko konzularnih
predstavništvih. Brez sprememb veljavnega zakona o volitvah
v državni zbor glasovanja naših državljanov v tujini ne bo
mogoče izvesti, kar bi pomenilo, da del državljank in državljanov Republike Slovenije še naprej praktično ne bo mogel
uresničevati svoje, z ustavo zajamčene pravice - pravice
voliti.

1. Ocena stanja In razlogi za sprejem zakona
Ustava Republike Slovenije (Ur. I. RS 33/91) v svojem 43. členu
določa, da ima vsak državljan pravico voliti in biti voljen, ter
da je volilna pravica splošna in enaka. Osemdeseti člen ustave
določa, da državni zbor sestavljajo poslanci državljanov Slovenije in da šteje 90 poslancev. Ustava v navedenem členu
določa, da se poslanci volijo s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem, ter da volilni sistem ureja zakon, ki
ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh
poslancev.

2. Cilji in načela zakona
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o volitvah v državni zbor bi omogočili uresničevanje z ustavo
zajamčene volilne pravice tudi tistim našim državljanom, ki so
na dan volitev v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo. S
predlaganimi spremembami zakona se ukinja pretirani formalizem za glasovanje naših državljanov v tujini in določajo
časovni roki, ki so praktično uresničljivi. Tako se namesto
določila, da se upoštevajo samo glasovnice, ki prispejo po
pošti iz tujine na dan po volitvah do 12.00 ure, sedaj predlaga
podaljšanje tega roka na četrti dan po dnevu glasovanja do
12. ure. Ker bi se po predloženem zakonu glasovnice iz tujine
pošiljale neposredno republiški volilni komisiji oziroma v krajšem roku na naslov diplomatsko konzularnega predstavništva, to potrebnega časa do razglasitve uradnih volilnih rezultatov ne bi bistveno podaljšalo.

Na tej osnovi je skupščina Republike Slovenije sprejela zakon
o volitvah v državni zbor (Ur. I. RS 44/92). Navedeni zakon
sicer daje našim državljanom, ki so na dan glasovanja v tujini,
ker tam stalno ali začasno prebivajo, formalno možnost glasovanja po poti oziroma na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije, vendar so te določbe neprecizne in
povezane z različnimi formalizmi ter roki, ki praktično onemogočajo glasovanje našim državljanom v tujini, s čemer je
kršena njihova volilna pravica, ki jim jo daje slovenska ustava.
Zakon v svojem 92. členu med drugim določa, da razdelitev
mandatov na državnem nivoju temelji na izračunu po d'Hondtovem sistemu na osnovi seštevkov ostankov glasov istoimenskih list, zato ta izračun močno izkrivlja na volitvah izkazano
voljo slovenskih volilk in volilcev. V navedenem členu zakon
tudi določa volilni prag v višini treh, na osnovi normalnega
d'Hondtovega sistema izračunanih mandatov.

Sprejetje predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o volitvah v državni zbor bi omogočilo tudi praktično izvedbo
določila o volitvah na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. Volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev bi imenovala republiška volilna komisija. Predlagani zakon omogoča predlaganje članov volilnih
organov tudi društvom in drugim organizacijam, ki združujejo
naše državljane v tujini oziroma Slovence po svetu. To demokratčino določilo bo glasovanju in ugotovljenim izidom glaso-

Veljavni zakon glede glasovanja na diplomatsko konzularnih
predstavništvih ne določa niti tega, kdo imenuje volilni organ
diplomatsko konzularnega predstavništva, kakšne so njegove
pristojnosti in kako nai bo sestavljen. Zakon prav tako ne
15
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vanja na diplomatsko konzularnih predstavništvih dalo
bistveno večjo verodostojnost.

4. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:

Predlagani zakon še naprej določa volilni prag, vendar izračunan na procentni način in v višini petih odstotkov, ki je v
veljavi v veliki večini demokratičnih držav s primerljivim volilnim sistemom.

»Volilne komisije, razen volilnih komisij diplomatsko konzularnih predstavništev, se imenujejo za štiri leta. Volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev in volilni odbori
se imenujejo za vsake volitve posebej.

S predlaganim zakonom se ohranja d'Hondtov sistem izračuna pridobljenih mandatov, vendar bi se poslej število mandatov, ki jih prejmejo istoimenske liste oziroma politične
stranke izračunavalo po normalnem d'Hondtovem izračunu,
ki temelji na seštevku vseh prejetih glasov (ne več ostankov)
in ki torej voljo volilcev, izraženo na glasovanju, brez popačenj preslikava v sestavo državnega zbora.

5. člen
V prvem odstavku 23. člena se doda nova četrta točka, ki se
glasi:
»4) volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev.«

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o volitvah v
državni zbor torej ne posegajo v temeljna načela volilnega
sistema, ampak le odpravljajo tiste napake v obstoječem
zakonu, na katere so - doslej zaman - opozarjali slovenski
volilci in še posebej tiste slovenske državljanke in državljani s
stalnim oziroma začasnim prebivališčem v tujini, torej tisti
Slovenci po svetu, ki leta 1992 na volitvah za državni zbor niso
mogli (veljavno) glasovati, čeprav jim to pravico daje Ustava
Republike Slovenije.

6. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri delu volilnih odborov, okrajnih volilnih komisij in volilnih
komisij diplomatsko konzularnih predstavništev so lahko navzoči zaupniki list kandidatov.«
7. člen

3. Ocena finančnih posledic

V 31. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

Predlagani zakon bo imel pozitiven učinek, saj poenostavlja
oziroma odpravlja nekatere postopke. Stroški objav seznamov list kandidatov v javnih glasilih in strošek, ki ga povzroči
delovanje volilnih organov diplomatsko konzularnih predstavništev, so že predvideni v določilih obstoječega zakona o
volitvah v državni zbor in ne pomenijo nove obremenitve za
proračun.

»Imena tistih zaupnikov list kandidatov, ki bodo navzoči pri
delu volilnih komisij diplomatsko konzularnih predstavništev
in volilnih odborov, ki so jih te volilne komisije imenovale,
sporoči predstavnik liste republiški volilni komisiji najkasneje
petnajst dni pred dnem glasovanja.«
Zadnji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaupnik liste kandidatov je lahko vsak državljan Republike
Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let
starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost.«

BESEDILO ČLENOV
1. člen

8. člen

Tretji odstavek 7. člena zakona o volitvah v državni zbor (Ur. I.
RS. 44/92) (v nadaljevanju »zakona«) se spremeni tako, da se
glasi:

Doda se nov 33. a člen, ki se glasi:
»Volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev
imenuje republiška volilna komisija.

»Volilec, ki nima stalnega bivalšča v Republiki Sloveniji, se
sam odloči, v kateri volilni enoti in v katerem volilnem okraju
bo uresničeval volilno pravico.«

Volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev
sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

2. člen

Predsednik in namestnik predsednika ter člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih organizacij, ki združujejo naše državljane v tujini oziroma Slovence po
svetu, pri čemer se upošteva pluralnost teh organizacij in
članstva. Kadar republiška volilna komisija navedenih predlogov ne prejme v roku štirideset dni po razpisu volitev oziroma
je število predlaganih kandidatov za člane volilne komisije
premajhno, se člani volilnega komisije in njihovi namestniki
lahko imenujejo tudi iz vrst osebja diplomatsko konzularnega
predstavništva, pri čemer je lahko število članov volilnega
organa tudi manjše od predpisanega, vendar morajo biti v
volilnem organu najmanj trije člani.

V 14. členu se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»V javnih glasilih, ki jih izdajajo združenja naših državljanov v
tujini oziroma Slovencev po svetu ter v tistih slovenskih glasilih, ki so namenjena predvsem obveščanju Slovencev po
svetu se najpozneje petnajst dni po objavi akta o razpisu
volitev poleg akta o razpisu volitev, objavi tudi postopek in
roke za volitve po pošti oziroma na diplomatsko konzularnih
predstavništvih. Besedila akta in navedenih navodil morajo
biti dostopne volilcem tudi na vseh diplomatsko konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije.

9. člen

Republiška volilna komisija določi seznam javnih glasil, v
katerih se objavijo akti in navodila iz prejšnjega odstavka tega
člena. Pri določitvi seznama javnih glasil republiška volilna
komisija upošteva njihovo pluralnost.«

V 36. členu zakona se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

3. člen

»Tajnik volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva se imenuje izmed osebja diplomatsko konzularnega
predstavništva.«

Drugi in tretji odstavek 15. člena se spremenita tako, da se
glasita:

10. člen
Druga in peta točka prvega odstavka 37. člena se spremenita
tako, da se glasita:

»Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči
več kot 90 dni in ne manj kot 75 dni.
Predčasne volitve se lahko opravijo najprej v 60 dneh od
dneva razpisa.«
poročevalec, št. 48

»2) usklajuje delo volilnih komisij diplomatsko konzularnih
predstavništev, volilnih komisij volilnih enot ter okrajnih volil16

komisijo volilnega okraja^ o nameri volilca, ki ima v tistem
kraju stalno bivališče, začasno prebivališče pa v tujini, da bo
glasoval po pošti iz tujine oziroma na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Republiška volilna komisija izdela tudi
seznam volilcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, pa so v predpisanem roku poslali obvestilo iz prvega
odstavka tega člena, ter ga posreduje državnim organom,
pristojnim za izdajo potrdil iz 71. člena zakona ter vsem
diplomatsko konzularnim predstavništvom.

nih komisij, jim daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem
tega zakona in nadzoruje njihovo delo,
5) ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri poslanci so
izvoljeni ter objavlja izide volitev v državni zbor,«
Drugi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Republiška volilna komisija določi, katere spise ji mora
poslati volilna komisija volilne enote oziroma okrajna volilna
komisija ter katere volilna komisija diplomatsko konzularnega
predstavništva, v kakšnem roku in na kakšen način.

Glasovanje na diplomatsko konzularnih predstavništvih
Republike Slovenije se izvede v rokih, ki so predpisani v 68. in
69. členu zakona, pri čemer poteka glasovanje na voliščih na
diplomatsko konzularnih predstavništvih na dan glasovanja
od 7.00 ure do 19.00 ure po lokalnem času. Volilne komisije
diplomatsko konzularnih predstavništev upoštevajo tiste glasovnice, ki so prispele na njen naslov dan po dnevu glasovanja do 12.00 ure po lokalnem času.

11. člen
Tretja točka 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»3) ugotavlja rezultate glasovanja,«.
12. člen

Volilec, ki nima stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, mora
v obvestilu iz prvega odstavka tega člena navesti tudi volilno
enoto in volilni okraj, v katerem želi uresničevati pravico voliti.
Če volilec, ki nima stalnega bivališča v Republiki Sloveniji,
tega ne navede, določi volilno enoto in volilni okraj, v katerem
bo volilec uresničeval pravico voliti, republiška volilna komisija z žrebom.

Doda se novi 38. a člen, ki se glasi:
»Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva:
1) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
2) določa volišča in območja volišč diplomatsko konzularnega predstavništva ter imenuje volilne odbore za ta volišča,
3) ugotavlja izid glasovanja na diplomatsko konzularnem
predstavništvu,
4) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.«

Za glasovanje po pošti v tujini in na diplomatsko konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije se smiselno uporabljajo
določbe, ki veljajo za glasovanje v Republiki Sloveniji.
Volilne komisije pošljejo glasovnice za glasovanje po pošti
volilcem najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. V istem
roku obvestijo tudi vse volilce, ki jih je vpisala v volilne
sezname volišč diplomatsko konzularnih predstavništev, o
času glasovanja in o volišču, na katerem so vpisani v volilne
sezname ter o volilni enoti in volilnem okraju, v katerem bo
volilec uresničeval pravico voliti.

Pri določitvi sestave volilnega odbora po drugi točki tega
člena se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 33. a
člena, volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pa mora imenovati volilne odbore najkasneje dvajset dni
pred dnem glasovanja.
Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pri
določitvi volišč oziroma območij volišč upošteva regionalno
poseljenost posameznih držav z državljani Republike Slovenije. Kadar volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva določi samo eno volišče, sama opravlja naloge
volilnega odbora diplomatsko konzularnega predstavništva.

15. člen
Črta se naslov desetega poglavja.
16. člen

13. člen

V 87. členu se črta tisti del prvega stavka, ki se glasi:
»in delež glasov posameznih kandidatov v skupnem številu
glasov, oddanih v volilnem okraju.«

V 61. členu zakona se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Seznami iz prejšnjega odstavka tega člena se najkasneje
petnajst dni pred dnem glasovanja objavijo tudi v javnih
glasilih, ki jih izdajajo združenja naših državljanov v tujini
oziroma Slovencev po svetu ter v tistih slovenskih glasilih, ki
so namenjena predvsem obveščanju Slovencev po svetu, seznami pa morajo biti v navedenem roku dostopni volilcem tudi
na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike
Slovenije.«

17. člen
Prvi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Okrajna volilna komisija sestavi o svojem delu zapisnik, ki ga
podpišejo predsednik in člani volilne komisije.«
18. člen

14. člen

Prvi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:

82. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:

»Volilna komisija volilne enote ugotovi za vsako listo, koliko
glasov so dobili posamezni kandidati z liste po volilnih okrajih
in skupno število glasov, oddanih za listo v volilni enoti.«

»Volilci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali
začasno prebivajo, lahko glasujejo na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije ali po pošti, če to
sporočijo republiški volilni komisiji najkasneje petnajst dni
pred dnem glasovanja, ali če to sporočijo diplomatsko konzularnemu predstavništvu najkasneje osemnajst dni pred dnem
glasovanja. Diplomatsko konzularno predstavništvo o nameri
volilca obvesti republiško volilno komisijo najkasneje petnajst
dni pred dnem glasovanja.

Drugi odstavek navedenega člena se črta.
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Volilna komisija volilne enote pošlje zapisnik o svojem delu
in drug volilni material republiški volilni komisiji v roku, ki ga
določi republiška volilna komisija.«

Republiška volilna komisija na osnovi prejetih obvestil iz
prejšnjega odstavka sestavi sezname volilcev za glasovanje
na diplomatsko konzularnih predstavništvih ter po pošti iz
tujine ter jih posreduje diplomatsko konzularnim predstavništvom najkasneje dvanajst dni pred dnem glasovanja. V enakem roku republiška volilna komisija obvesti tudi volilno

19. člen
Doda se nov 89. a člen, ki se glasi:
»Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva
17
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sestavi o svojem delu zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in
člani volilne komisije. Za sestavo zapisnika se smiselno uporabijo določbe o ugotavljanju izida glasovanja na volišču, pri
čemer se zapiše izid glasovanja za vsako volilno enoto in za
vsak volilni okraj posebej.

nosemdeset (d'Hondtov sistem). Mandati se dodelijo istoimenskim listam z najvišjimi količniki po vrstnem redu najvišjih količnikov.«

Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva
pošlje zapisnik o svojem delu in drug volilni material republiški volilni komisiji v roku, ki ga določi republiška volilna
komisija.«

90. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:

22. člen

»Republiška volilna komisija ugotovi število mandatov, ki jih
dobi posamezna lista v volilni enoti. To se ugotovi s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih
za vse liste kandidatov, za katere se je glasovalo v isti volilni
enoti, deli s številom poslancev, ki se volijo v volilni enoti. S
tem količnikom se deli število glasov za listo. Listi pripada
toliko mandatov, kolikorkrat je količnik vsebovan v številu
glasov za listo.

20. člen
Za 89. a členom se doda nov naslov desetega poglavja, ki se
glasi:
»X. UGOTAVLJANJE VOLILNIH IZIDOV«

Istoimenskim listam je v volilnih enotah lahko podeljenih
največ toliko mandatov, kot jih dobijo po izračunu po zadnjem odstavku 89.b člena.«

21. člen
Doda se nov 89. b člen zakona, ki se glasi:

23. člen

»Republiška volilna komisija ugotovi za vsako listo kandidatov skupno število glasov, ki so jih dobili posamezni Kandidati
z liste na glasovanju v volilnem okraju in na glasovanju na
diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije
ter na glasovanju po pošti iz tujine. Pri glasovanju po pošti iz
tujine republiška volilna komisija upošteva tiste glasovnice, ki
so prispele na četrti dan po dnevu glasovanja do 12. ure.

92. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
»Preostale mandate, ki jih dobijo istoimenske liste po izračunu po zadnjem odstavku 89.b člena in ki jih istoimenske
liste niso dobile v volilnih enotah, se dodeli istoimenskim
listam pri delitvi na državni ravni.«
24. člen

Republiška volilna komisija na osnovi seštevkov iz prvega
odstavka tega člena ugotovi skupno število vseh glasov, ki so
jih prejeli vsi kandidati, o katerih se je glasovalo v volilnem
okraju ter dele glasov posameznega kandidata v tem
seštevku. Če se je o posameznem kandidatu z liste glasovalo v
dveh volilnih okrajih, republiška volilna komisija ugotovi dele
glasov takega kandidata v skupnem seštevku vseh glasov, ki
so jih prejeli vsi kandidati, o katerih se je glasovalo v teh dveh
volilnih okrajih.

Črta se prvi odstavek 94. člena zakona.
25. člen
Doda se nov drugi odstavek 106. člena, ki se glasi:
Zaradi nepravilnosti pri delu volilnih organov diplomatsko
konzularnega predstavništva pri volitvah ima vsak kandidat,
predstavnik liste kandidatov in vsak volilec pravico vložiti
ugovor pri republiški volilni komisiji.«

Republiška volilna komisija na osnovi seštevkov iz prvega
odstavka tega člena ugotovi tudi skupno število vseh glasov,
ki jih je prejela posamezna lista kandidatov ter dele glasov
posameznega kandidata z liste v skupnem številu glasov, ki
jih je prejela lista kandidatov. Republiška volilna komisija
ugotovi tudi skupno število vseh glasov, ki so jih prejele
istoimenske liste.

Zadnji odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ugovor se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja,
volilna komisija pa mora o ugovoru odločiti v roku 48 ur.«
26. člen
Doda se nov drugi odstavek 108. člena, ki se glasi:

Republiška volilna komisija ugotovi tudi skupno število vseh
oddanih glasovnic na glasovanju v vseh okrajih v vseh volilnih
enotah in na diplomatsko konzularnih predstavništvih ter
glasovnic, ki jih je v roku iz prvega odstavka tega člena prejela
po pošti iz tujine.

»Če republiška volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti
pri delu volilnega organa diplomatsko konzularnega predstavništva, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev,
razveljavi glasovanje na diplomatsko konzularnem predstavništvu ter odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo
glasovanje razveljavljeno.«

Tiste istoimenske liste, pri katerih seštevek vseh prejetih glasov ne doseže vsaj pet odstotkov od skupnega števila vseh
oddanih glasovnic, se pri delitvi mandatov ne upoštevajo.

27. člen

Republiška volilna komisija ugotovi število mandatov, ki pripada istoimenskim listam, tako, da deli seštevke vseh glasov,
oddanih za istoimenske liste z vsemi števili od ena do osemi-

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

OBRAZLOŽITEV
Prvi člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
volitvah v državni zbor določa, da se volivec, ki v Republiki
Sloveniji nima stalnega bivalšča, sam odloči, v kateri volilni
enoti in v katerem volilnem okraju bo uresničeval volilno
pravico.

svetu in v tistih slovenskih glasilih, ki so namenjena predvsem
obveščanju Slovencev po svetu. Navedeni člen nadalje
določa, da republiška volilna komisija določi seznam glasil, v
katerih se objavijo navedeni podatki in da pri določitvi seznama upošteva pluralnost teh glasil.

Drugi člen določa, da se najkasneje petnajst dni po razpisu
volitev objavi akt o razpisu volitev skupaj z navodili o postopkih ter rokih za glasovanje po pošti iz tujine ter na diplomatsko konzularnih predstavništvih v javnih glasilih, ki jih izdajajo združenja naših državljanov v tujini oziroma Slovencev po

Tretji člen določa, da od dneva razpisa volitev do dneva
glasovanja ne sme preteči več kot 90 in ne manj kot 75 dni ter
da se predčasne volitve lahko opravijo najprej v 60 dneh po
razpisu volitev.

poročevalec, št. 48

18

dni pred dnem glasovanja obvesti republiško volilno > omisijo.
Navedeni člen določa, da mora v navedenem obvestilu volilec,
ki v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča navesti, v
kateri volilni enoti in v katerem okraju želi uresničevati svojo
volilno pravico, sicer to določi republiška volilna komisija z
žrebom. Navedeni člen določa tudi, da republiška volilna
komisija sestavi sezname volivcev, ki so poslali navedena
obvestila v predpisanem roku in jih posreduje diplomatsko
konzularnim predstavništvom, o volivcih, ki so poslali navedena obvestila, pa imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji
obvesti pristojne volilne komisije volilnih okrajev ter naredi
seznam volivcev, ki želijo glasovati v tujini, pa v Republiki
Sloveniji nimajo stalnega prebivališča ter ga posreduje državnim organom, pristojnim za izdajo volilnih potrdil in diplomatsko konzularnim predstavništvom. Navedeni člen določa tudi,
da se za glasovanje v tujini smiselno uporabljajo določbe in
roki, ki veljajo za glasovanje v Republiki Sloveniji.

Četrti člen določa, da se volilne komisije imenujejo za štiri
leta. Izjema so volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev, ki se imenujejo za vsake volitve posebej. Za vsake
volitve posebej se imenujejo tudi volilni odbori.
Peti člen določa, da se kot volilne komisije določi tudi volilne
komisije diplomatsko konzularnih predstavništev.
Šesti člen določa, da so pri delu volilnih odborov, okrajnih
volilnih komisij in volilnih komisij diplomatsko konzularnih
predstavništev lahko navzoči zaupniki list kandidatov.
Sedmi člen določa, da mora predstavnik liste kandidatov
najkasneje petnajst dni pred dnevom glasovanja sporočiti
republiški volilni komisiji imena tistih zaupnikov list kandidatov, ki bodo navzoči pri delu volilnih komisij diplomatsko
konzularnih predstavništev in tistih volilnih odborov, ki so jih
te volilne komisije imenovale, in da je lahko zaupnik liste
kandidatov vsak volivec.

Petnajsti člen določa, da se naslov desetega poglavja črta.
Šestnajsti člen določa, da okrajna volilna komisija ugotovi
izid glasovanja po pošti in da se črta pristojnost okrajne
volilne komisije, da ugotavlja dele glasov posameznih kandidatov v skupnem številu glasov, oddanih v volilnem okraju.

Osmi člen določa sestavo volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva, ter da volilne komisije diplomatsko
konzularnih predstavništev imenuje republiška volilna komisija in sicer po predlogih organizacij, ki združujejo naše
državljane v tujini oziroma Slovence po svetu, pri čemer se
upošteva pluralnost teh organizacij in članstva. Ta člen nadalje določa, da se v primerih, ko republiška volilna komisija v
predpisanem roku, t. j. štirideset dni po razpisu volitev, ne
prejme dovolj predlogov navedenih organizacij, lahko imenuje predsednika, namestnika predsednika, člane volilne
komisije diplomatsko konzularnega predstavništva in njihove
namestnike tudi izmed zaposlenih, lahko pa imenuje tudi
volilni organ, ki šteje samo tri člane.

Sedemnajsti člen določa, da okrajna volilna komisija sestavi o
svojem delu zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani
volilne komisije.
Osemnajsti člen določa, da volilna komisija volilne enote
ugotovi, koliko glasov so dobili posamezni kandidati z liste po
volilnih okrajih in skupno število oddanih glasov za listo v
volilni enoti, da se črta pristojnost volilne komisije voline
enote, da ugotavlja dele glasov kandidata, ki je kandidiral v
dveh volilnih okrajih v seštevku glasov, oddanih v teh dveh
okrajih ter da volilna komisija volilne enote pošlje zapisnik o
svojem delu in drug volilni material republiški volilni komisiji v
roku, ki ga določi slednja.

Deveti člen določa, da se tajnika volilne komisije diplomatsko
konzularnega predstavništva imenuje izmed osebja diplomatsko konzularnega predstavništva.
Deseti člen določa, da republiška volilna komisija usklajuje
delo volilnih komisij diplomatsko konzularnih predstavništev,
volilnih komisij volilnih enot ter okrajnih volilnih komisij, jim
daje strokovna navodila v zvezi z izvajajem zakona o volitvah v
državni zbor in nadzoruje delo navedenih volilnih komisij ter
da republiška volilna komisija ugotavlja rezultate glasovanja;
razglasi, kateri poslanci so izvoljeni in objavlja izide volitev v
državni zbor. Ta člen določa tudi, da republiška volilna komisija določi, katere spise ji morajo poslati volilne komisije, v
kakšnem roku in na kakšen način.

Devetnajsti člen določa, da volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva sestavi o svojem delu zapisnik, ki ga
podpišejo predsednik in člani volilne komisije, ter da se za
sestavo navedenega zapisnika smiselno uporabijo določbe o
ugotavljanju izida glasovanja na volišču, pri čemer se navede
izid glasovanja za vsako volilno enoto in vsak okraj posebej.
Navedeni člen nadalje določa, da volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pošlje zapisnik o svojem
delu in drug volilni material republiški volilni komisiji v roku,
ki ga določi republiška volilna komisija.

Enajsti člen določa, da volilna komisija volilne enote ugotavlja
rezultate glasovanja.
Dvanajsti člen določa pristojnosti volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva tako, da volilna komisija
vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, določa
volišča in območja volišč diplomatsko konzularnega predstavništva in pri tem upošteva regionalno poseljenost posamezne države z državljani Republike Slovenije ter imenuje
volilne odbore za fa volišča in ugotavlja izid glasovanja na
diplomatsko konzularnem predstavništvu.

Dvajseti člen določa, da se doda naslov novega poglavja, ki se
glasi: »X. Ugotavljanje volilnih rezultatov«.
Enaindvajseti člen zakona določa, da republiška volilna komisija ugotovi za vsako listo skupno število glasov, ki so jih
prejeli kandidati s te liste na glasovanju v volinem okraju, na
diplomatsko konzularnih predstavništvih in na glasovanju po
pošti iz tujine, pri čemer upošteva tiste glasovnice, ki so
prispele najkasneje 72 ur po dnevu glasovanja. Navedeni člen
določa tudi, da republiška volilna komisija ugotovi dele glasov posameznega kandidata v seštevku vseh prejetih glasov
vseh kandidatov, o katerih se je glasovalo v enem volilnem
okraju, oziroma dele vseh prejetih glasov kandidata v
seštevku vseh glasov, ki so jih prejeli vsi kandidati, o katerih
se je glasovalo v dveh volilnih okrajih, če se je o kandidatu
glasovalo v teh dveh volilnih okrajih. Navedeni člen določa, da
republiška volilna komisija ugotovi skupno število vseh glasov, ki jih je prejela posamezna lista, dele glasov posameznega kandidata z liste v tem seštevku ter skupno število vseh
glasov, ki so jih prejele istoimenske liste. Navedeni člen
določa tudi, da republiška volilna komisija ugotovi skupno
število vseh oddanih glasovnic na glasovanju v vseh okrajih v
vseh volilnih enotah, na diplomatsko konzularnih predstavništvih ter pravočasno prejetih po pošti iz tujine, ter da se tiste
istoimenske liste, pri katerih seštevek vseh prejetih glasov ne
dosega vsaj pet odstotkov od skupnega števila vseh oddanih
glasovnic, pri delitvi mandatov ne upoštevajo. Navedeni člen
nadalje določa, da republiška volilna komisija ugotovi število

Trinajsti člen določa, da republiška volilna komisija objavi
sezname kandidatov po volilnih okrajih in sezname kandidatnih list tudi v glasilih, ki jih izdajajo združenja naših državljanov v tujini oziroma Slovencev po svetu ter v tistih slovenskih
glasilih, ki so namenjena predvsem obveščanju Slovencev po
svetu, ter da morajo biti navedeni seznami dostopni volilcem
na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije vsaj petnajst dni pred dnem glasovanja.
Štirinajsti člen določa, da volivci, ki so na dan glasovanja v
tujini, ker imajo tam stalno ali začasno prebivališče, lahko
glasujejo na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ali po pošti, vendar le, če to sporočijo republiški volilni komisiji najmanj petnajst dni pred dnem glasovanja,
ali pa najkasneje osemnajst dni pred dnem glasovanja diplomatsko konzularnemu predstavništvu, diplomatsko konzularno predstavništvo Da o nameri volivca najkasneje petnajst
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odstavek 94. člena veljavnega zakona, katerega vsebina bo s
sprejetjem predloga zakona smiselno prenešena v zadnji
odstavek 89. člena veljavnega zakona.

mandatov, ki pripada istoimenskim listam, tako, da deli
seštevke prejetih glasov istoimenskih list z vsemi števili od
ena do oseminosemdeset, pri čemer se mandati dodelijo
istoimenskim listam z najvišjimi količniki po vrstnem redu
najvišjih količnikov.

Petindvajseti člen določa, da ima zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega organa diplomatsko konzularnega predstavništva
vsak kandidat, predstavnik liste kandidatov in vsak volilec
pravico vložiti ugovor pri republiški volilni komisiji, pri čemer
je navedena komisija dolžna odločiti o ugovoru v roku 48 ur.

Dvaindvajseti člen določa, da republiška volilna komisija ugotovi število mandatov, ki jih prejme posamezna lista v volilni
enoti, pri čemer je istoimenskim listam lahko v volilnih enotah
podeljeno največ toliko mandatov, kolikor jih dobijo po normalnem d'Hondtovem izračunu (glej prejšnji odstavek obrazložitve).

Šestindvajseti člen določa, da lahko v primeru, da ugotovi
takšne nepravilnosti pri delu volilnega organa diplomatsko
konzularnega predstavništva, ki bi lahko bistveno vplivale na
izid volitev, republiška volilna komisija razveljavi glasovanje
na diplomatsko konzularnem predstavništvu in odredi
ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno.

Triindvajseti člen določa, da se preostale mandate, ki istoimenskim listam (političnim strankam) pripadajo po normalnem d'Hondtovem izračunu, pa jih istoimenske liste niso
dobile v volilnih enotah, razdeli na državni ravni (po v veljavnem zakonu o volitvah v državni zbor določenem mehanizmu).

Sedemindvajseti člen določa, da začne zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Štiriindvajseti člen je redakcijski in določa, da se črta prvi

2) volilne komisije volilnih enot
3) okrajne volilne komisije

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMENIJO
V zakonu o volitvah v državni zbor (Ur. I. RS 44/92) se spreminjajo naslednji členi:

Za volitve poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti se imenujeta volilni komisiji posebnih volilnih enot.

7. člen

30. člen

Pravico voliti in biti voljen za poslanca ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let
starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost.
Pravico voliti uresničuje volivec v volilni enoti, v kateri ima
stalno prebivališče.

Pri delu volilnih komisij volilnih enot in republiške volilne
komisije so lahko navzoči predstavniki list kandidatov.
Pri delu volilnih odborov in okrajnih volilnih komisij so lahko
navzoči zaupniki list kandidatov.
Predstavniki in zaupniki list kandidatov lahko opozorijo predsednika volilnega organa na nepravilnosti.

Volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji,
uresničuje pravico voliti v volilni enoti, v kateri je imel zadnje
stalno prebivališče sam ali eden od staršev, če tega ni
mogoče ugotoviti, volivec sam odloči, v kateri volilni enoti in
volilnem okraju bo uresničeval volilno pravico.

31. člen
Predstavnika liste kandidatov določi predlagatelj liste ob
predložitvi liste kandidatov volilni komisiji volilne enote.

14. člen

Imena zaupnikov liste kandidatov sporoči predstavnik liste
okrajni volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.

Splošne volitve razpiše predsednik republike.
Predčasne volitve razpiše predsednik republike z aktom o
razpustitvi državnega zbora.
Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Predstavnik oziroma zaupnik liste kandidatov ne sme biti
kandidat.
Zaupnik liste kandidatov je lahko samo oseba, ki je vpisana v
evidenco volilne pravice na območju volilne enote.

15. člen

36. člen

Redne volitve se razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni
pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega
zbora.
Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči
več kot 90 dni in ne manj kot 60 dni.
Predčasne volitve se lahko opravijo najprej v 40 dneh od
dneva razpisa.

Volilna komisija ima tajnika, ki ga imenuje izmed delavcev
državne uprave.
Tajnik republiške volilne komisije je vodja službe te komisije.
37. člen

22. člen

Republiška volilna komisija:
1) skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega
zakona, ki se nanašajo na volilne postopke,
2) usklajuje delo volilnih komisij volilnih enot in okrajnih
volilnih komisij in daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem
tega zakona ter nadzoruje njihovo delo,
3) predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona,
4) določa enotne standarde za volilni material in določa druge
materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
5) objavlja izide volitev v državni zbor,
6) izdaja potrdila o izvolitvi,
7) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

Volitve poslancev vodijo in izvajajo volilne komisije in volilni
odbori (v nadaljnjem besedilu: volilni organi).
Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori pa za
vsake volitve.
23. člen
Volilne komisije so:
1) republiška volilna komisija
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Republiška volilna komisija določi, katere volilne spise ji mora
poslati volilna komisija volilne enote oziroma okrajna volilna
komisija, v kakšnem roku in na kakšen način.

volilnih okrajih in dele glasov posameznih kandidatov v skupnem številu glasov, oddanih v volilnem okraju, ter skupno
število glasov, ki so bili oddani za listo v volilni enoti.

Republiška volilna komisija lahko prenese na volilno komisijo
posebne volilne enote za volitve poslancev narodne skupnosti
posamična opravila iz svoje pristojnosti.

Če se je o posameznem kandidatu z liste kandidatov glasovalo v dveh volilnih okrajih, volilna komisija volilne enote
ugotovi dele glasov takega kandidata v skupnem številu glasov, oddanih v obeh volilnih okrajih.

38. člen

Volilna komisija ugotovi tudi skupno število glasov, oddanih
za vse liste kandidatov v volilni enoti.

Volilna komisija volilne enote:
1) skrbi za zakonitost volitev poslancev, ki se volijo v volilni
enoti,
2) ugotavlja, ali so posamične kandidature oziroma liste kandidatov v skladu z zakonom,
3) ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri poslanci so
izvoljeni v volilni enoti po 90. členu tega zakona, ter daje
poročila o izidu,
4) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
5) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

90. člen
Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista, se ugotovi s
količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov,
oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom
poslancev, ki se volijo v volilni enoti. S tem količnikom se deli
število glasov za listo. Listi pripada toliko mandatov, kolikokrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo.

61. člen

92. člen

Seznami potrjenih list kandidatov in seznami kandidatov, o
katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih, se objavijo v
sredstvih javnega obveščanja najpozneje petnajst dni pred
dnem glasovanja. Za objavo skrbi republiška volilna komisija.

Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah po prejšnjem
členu, se razdelijo na ravni države na podlagi ostankov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali
več volilnih enotah.
Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko od vseh
88 mandatov bi pripadlo istoimenskim listam sorazmerno
številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se
ugotovi na podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske
liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi števili od 1 do 88
(6'Hondtov sistem).

82. člen
Volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno ali
stalno prebivajo, lahko glasujejo po pošti ali na diplomatsko
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, če to sporočijo republiški volilni komisiji najkasneje 30 dni pred dnem
glasovanja in če država, v kateri prebivajo, dopušča tako
glasovanje, oziroma če to omogoča meddržavni sporazum.

Tiste istoimenske liste, ki jim po količnikih iz prejšnjega
odstavka ne bi pripadli najmanj trije mandati, se pri delitvi
mandatov na ravni države ne upoštevajo.

Če volivec glasuje po pošti, se glasovnica upošteva, če je
kuverti z glasovnico priložena volilna karta, potrjena od diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije ali
od organa države, v kateri stalno ali začasno prebiva.

Ostanki glasov istoimenskih list, ki se upoštevajo pri delitvi
mandatov na ravni države, se seštejejo in seštevki delijo z
vsemi števili od ena do števila nerazdeljenih mandatov
(d'Hondtov sistem). Mandati se dodelijo istoimenskim listam z
najvišjimi količniki po vrstnem redu najvišjih količnikov.

Za glasovanje po pošti v tujini in na diplomatsko konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije se smiselno uporabljajo
določbe, ki veljajo za glasovanje v Republiki Sloveniji.

94. člen

87. člen

Izid volitev v volilni enoti ugotovi volilna komisija volilne
enote. O tem in o svojem delu sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. Zapisnik in drug volilni
material pošlje republiški volilni komisiji.

Okrajna volilna komisija ugotovi za območje volilnega okraja
koliko volivcev je vpisano v volilni imenik, koliko jih je na
voliščih glasovalo po volilnem imeniku in koliko jih je glasovalo s potrdili, koliko jih je glasovalo po pošti, koliko glasovnic je bilo neveljavnih, koliko glasov so dobili posamezni
kandidati in dele glasov posameznih kandidatov v skupnem
številu glasov, oddanih v volilnem okraju. Volilna komisija
ugotovi tudi izid glasovanja po pošti, pri čemer upošteva
glasovnice, ki so prispele po pošti do 12.00 ure na dan po
dnevu glasovanja.

Izid volitev na državni ravni ugotovi republiška volilna komisija. O tem sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in
člani komisije.

88. člen

Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora oziroma
okrajne volilne komisije pri volitvah ima vsak kandidat, predstavnik liste kandidatov in vsak volivec pravico vložiti ugovor
pri volilni komisiji volilne enote.

106. člen

Okrajna volilna komisija sestavi o svojem delu pri ugotavljanju volilnega izida za območje volilnega okraja zapisnik, ki ga
podpišejo predsednik in člani okrajne volilne komisije.

Ugovor se lahko vloži v treh dneh .od dneva glasovanja.
Volilna komisija volilne enote mora o ugovoru odločiti v roku
48 ur.

Okrajna volilna komisija pošlje zapisnik o svojem delu in drug
volilni material volilni komisiji volilne enote v roku, ki ga
določi republiška volilna komisija.

108. člen

89. člen

Če republiška volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti
pri delu volilne komisije volilne enote, ki so ali bi lahko
bistveno vplivale na izid volitev, sama ugotovi izid volitev v
volilni enoti.

Volilna komisija volilne enote ugotovi za vsako listo kandidatov, koliko glasov so dobili posamezni kandidati z liste po
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Predlog zakona o

ODGOVORNOSTI
KAZNIVA

PRAVNIH

OSEO

ZA

DEJANJA

- EPA 537 - draga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 166. seji dne 26/10-1995
določila besedilo:

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:

- PREDLOGA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH
OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA,

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Igor LUČOVNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje,
- Marjan POGAČNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za pravosodje,
- Boštjan PENKO, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje.

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 19. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 6/4-1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o odgovornosti
pravnih oseb za kazniva dejanja - druga obravnava.

posebnih lastnosti kaznujejo z manjšo ali večjo kaznijo kot
druge, ki takih lastnosti nimajo.

BESEDILO ČLENOV

Krajevna veljavnost zakona

I. TEMELJNE DOLOČBE

,

1. člen

3. člen

(1) Po tem zakonu so domače in tuje pravne osebe odgovorne
za kazniva dejanja, storjena na ozemlju Republike Slovenije.

(1) Za kazniva dejanja se poleg storilcev kaznujejo tudi pravne'
osebe.

(3) Če zakon tako določa, se pravni osebi lahko poleg kazni
izrečejo tudi druge sankcije.

(2) Domača in tuja pravna oseba sta po tem zakonu odgovorni
tudi za kaznivo dejanje, storjeno v tujini, če ima pravna oseba
na ozemlju Republike Slovenije svoj sedež ali pa na njem
opravlja svojo dejavnost, kaznivo dejanje pa je bilo storjeno
proti Republiki Sloveniji, njenemu državljanu ali domači
pravni osebi.

Omejitve pri odgovornosti pravnih oseb za kazniva de|anja

II. SPLOŠNI DEL

(2) Zakon določa, za katero kaznivo dejanje in s kakšno
kaznijo se pravna oseba kaznuje.

2. člen

1. POGOJI, POD KATERIMI JE PRAVNA OSEBA ODGOVORNA
ZA KAZNIVO DEJANJE

(1) Republika Slovenija, državni organi in lokalne samoupravne skupnosti kot pravne osebe ne odgovarjajo za kaznivo
dejanje.

Temelji odgovornosti pravne osebe

(2) Za pravne osebe, ki niso obsežene v prejšnjem odstavku,
lahko zakon določi, da so za določeno kaznivo dejanje odgovorne vse ali pa samo nekatere vrste pravnih oseb.

4. člen
(1) Pravna oseba je kazniva, če vpliva na storilca, da izvrši
kaznivo dejanje, ali mu omogoči izvršitev kaznivega dejanja
ali razpolaga s premoženjsko koristjo, pridobljeno s kaznivim

(3) Zakon lahko določi, da se nekatere pravne osebe zaradi
23
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dejanjem, ali uporablja predmete, nastale s kaznivim dejanjem.

več storilcev, se taka pravna oseba kaznuje, kakor da bi bilo
storjeno eno kaznivo dejanje.

(2) Če so podani temelji za kaznivost iz prejšnjega odstavka,
se pravna oseba kaznuje ne glede na to, ali je storilec za
storjeno kaznivo dejanje kazensko odgovoren.

Sostorilstvo pravnih oseb

(3) Pravna oseba, ki je v stečaju, je odgovorna za kaznivo
dejanje ne glede na to, ali je bilo storjeno pred uvedbo
stečajnega postopka ali med njim, vendar pa se ji ne izreče
kazen, temveč le odvzem premoženjske koristi ali varnostni
ukrep odvzema predmetov.

(1) Dvoje ali več pravnih oseb sodeluje pri kaznivem dejanju v
sostorilstvu, če je pri vsaki podan kateri od temeljev kaznivosti iz drugega člena tega zakona.

10. člen

(2) Pri sostorilstvu po prejšnjem odstavku se vsaka pravna
oseba kaznuje tako, kakor da bi bila edina poleg storilca
odgovorna za kaznivo dejanje.

Kazenska odgovornost pravne osebe
5. člen

Splošni razlogi za milejše kaznovanje ali odpustitev kazni

(1) Pravna oseba je kazensko odgovorna, če kaznivo dejanje
izhaja iz njenega načrtovanega delovanja ali je storjeno z
izvršitvijo sklepov njenih organov ali po njihovem nalogu ali z
njihovim pristankom (odobritev) ali če njeni organi oziroma
člani niso s potrebno vestnostjo nadzirali zakonitosti storilčevega ukrepanja v njenem imenu in za njen račun (nevestnost).

11. člen
(1) Če pravna oseba po storitvi kaznivega dejanja prostovoljno naznani storilca, se sme kaznovati mileje.
(2) Pravni osebi, ki po storitvi kaznivega dejanja prostovoljno
in takoj vrne pridobljeno protipravno premoženjsko korist ali
odpravi povzročene škodljive posledice ali sporoči podatke o
temeljih kaznivosti za druge pravne osebe, se sme kazen
odpustiti.

(2) Za kazniva dejanja, ki jih storilec stori iz malomarnosti, je
pravna oseba lahko kazensko odgovorna le v pomenu nevestnosti.

2. KAZNI IN DRUGE SANKCIJE ZA PRAVNE OSEBE

(3) Če v pravni osebi razen storilca ni drugega organa, ki bi bil
upravičen nadzirati storilca, je pravna oseba kazensko odgovorna v mejah storilčeve krivde.

Vrste kazni
12. člen

Neznatnost prispevka
6. člen

Za kazniva dejanja pravnih oseb se sme predpisati naslednje
kazni:

Pravna oseba ni kazniva poleg storilca za kaznivo dejanje, ki
sicer ni majhnega pomena, če je sama le neznatno prispevala
k storilčevi storitvi ali opustitvi in od tega ni imela oziroma ni
mogla imeti koristi.

1) denarna kazen;
2) odvzem premoženja;
3) prenehanje pravne osebe.

Skrajna sila

Denarna kazen
7. člen

13. člen

(1) Pravna oseba ni odgovorna, če je storilec izvršil kaznivo
dejanje zato, da bi od nje odvrnil nezakrivljeno nevarnost
škode, ki ne izhaja iz dovoljenih dejanj drugih oseb ali državnih organov, pri tem pa je škoda, ki je grozila, večja od škode,
povzročene s kaznivim dejanjem.

(1) Denarna kazen, ki se sme predpisati, ne sme biti manjša od
500.000 (petsto tisoč) tolarjev in ne sme biti večja od
150,000.000 (stopetdeset milijonov) tolarjev.
(2) V primeru, ko je bila s kaznivim dejanjem pravne osebe
povzročena drugemu premoženjska škoda ali je pravna oseba
pridobila protipravno premoženjsko korist, je lahko največja
mera izrečene denarne kazni 2.000 (dva tisoč) kratni znesek
takšne škode ali koristi.

(2) V primerih, ko se storilec zaradi prekoračene skrajne sile
sme kaznovati mileje ali se mu sme kazen odpustiti, se tudi
pravna oseba sme kaznovati mileje oziroma se ji sme kazen
odpustiti.

Odvzem premoženja

Poskus

14. člen

8. člen

(1) Pravni osebi se lahko odvzame polovico ali več premoženja ali celotno premoženje.

(1) Če je storilec naklepno kaznivo dejanje začel, pa ga ni
dokončal, se kaznuje za poskus tudi pravna oseba, ki je
vplivala na storilca ali mu je omogočala začeto kaznivo dejanje, pri tem pa je bila podana njena kazenska odgovornost v
pomenu odobritve.

(2) Odvzem premoženja se sme izreči za kazniva dejanja, za
katera je zagrožena kazen pet let zapora ali hujša kazen.

(2) Pravna oseba se kaznuje za poskus enako kot za dokončano kaznivo dejanje, sme pa se tudi kaznovati mileje.

(3) V primeru stečajnega postopka kot posledice izrečene
kazni odvzema premoženja se upniki lahko poplačajo iz odvzetega premoženja.

(3) Pravni osebi, ki storilcu prostovoljno prepreči dokončanje
začetega kaznivega dejanja, se sme kazen odpustiti.

Prenehanje pravne osebe
15. člen

Nadaljevano kaznivo dejanje
9. člen

(1) Prenehanje pravne osebe se lahko izreče, če je bila dejavnost pravne osebe v celoti ali v pretežni meri izrabljena za
izvršitev kaznivih dejanj.

Če je pri pravni osebi podan isti temelj odgovornosti glede
več istovrstnih in časovno povezanih kaznivih dejanj enega ali

(2) Sodišče lahko izreče prenehanje pravne osebe tudi, če je
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Letnik III

Poročilo o dveletnem delu državnega sveta

Organizacija in konstituiranje

Zahteve državnega sveta, da državni zbor
pred razglasitvijo zakonov še enkrat odloča

Zahteve državnega sveta ustavnemu sodišču
za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti
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Poročilo o dveletnem delu

lavnega sveta

Republike Slovenije

■ ■
______________________________________

Državni svet je po razpravi o poročilu o dveletnem delu na 45.
seji, dne 22. 2. 1995, na predlog usklajevalne komisije sprejel
naslednji

absolutno preveč hitrih zakonodajnih postopkov. Zato se zavzema za skrajno restriktivno uporabo hitrih postopkov, ker se
v hitre postopke ne more uspešno in odgovorno vključiti.

SKLEP

2. Razen hitrih postopkov in izrednih sej Državnega zbora
Republike Slovenije, otežujejo Državnemu svetu Republike
Slovenije uveljavljanje njegove ustavne vloge zaprte seje
Državnega zbora Republike Slovenije, o katerih le-ta ne
obvešča pravočasno državnega sveta. Gre za onemogočanje
pravice Državnega sveta Republike Slovenije, da daje Državnemu zboru Republike Slovenije mnenje o vseh zadevah iz
svoje pristojnosti (97. člen ustave, 2. alinea, prvi odstavek),
kot je bilo, npr., odločanje o ureditvi odnosov s tujimi komercialnimi bankami na zaprti izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije, 18. 1. 1995.

I.
Državni svet kot interesno zastopstvo ima z Ustavo določene
pristojnosti, ki mu zagotavljajo udeležbo v zakonodajnem
postopku in mu omogočajo vpliv na delo in odločitve državnega zbora. Državni svet je kot del parlamenta opravičil svoj
obstoj in vlogo v zakonodajnem postopku, manj uspešen pa
je bil pri odpiranju razprav o pomembnih družbenih problemih. Državni svet je bil uspešen pri četrtini odložnih vetov in
ustavnih sporih (štirje postopki še tečejo), kjer je bodisi
državni zbor, bodisi ustavno sodišče sprejelo argumente
državnega sveta. V posameznih primerih je tako državni svet
preprečil, da bi se slabe rešitve v zakonih odrazile tudi v
zunanjepolitičnih odnosih (npr. zakon o državljanstvu in
zakon o lastninjenju). S svojimi stiki s sorodnimi organi drugih držav je prispeval tudi k promociji Slovenije kot države, ki
uspešno razvija parlamentarno demokracijo in izpolnjuje
pogoje za vključitev v EU.

3. Državni svet se zavzema za drugačno obravnavo odložnega
veta v državnem zboru, ker sedanja rešitev ni dobra. Državni
zbor bi moral razpravljati o razlogih državnega sveta pri
odložnem vetu in imeti možnost spremeniti zakon z amandmaji, ne pa da poslanci samo ponovno glasujejo o zakonu,
tako da ga v celoti zavrnejo ali potrdijo.
4. Sedemdnevni rok za uveljavitev odložnega veta je zelo
kratek, zlasti ker v večini primerov državni svet nima na
razpolago polnih sedem dni. Doseči je treba, da bi državni
zbor dostavil tekst sprejetega zakona še isti dan, ko je sprejet,
drugače pa bi zbor moral šteti kot datum sprejema zakona
naslednji dan. Glede tega bo treba doseči z državnim zborom
večjo kooperativnost.

Vloga državnega sveta je pogojena z njegovo strukturo, ki jo
predstavlja pet interesnih skupin. Glede na svojo strukturo
mora zagotoviti tudi prisotnost socialnega partnerstva v parlamentarnem sistemu. Glede na to, da je državni zbor organiziran na strankarski podlagi, državni svet pa na interesni
podlagi, je državni svet koristen korektiv državnemu zboru.
Funkcija državnega sveta je, da uveljavlja interese svoje
volilne baze v zakonih in drugih končnih odločitvah državnega zbora. Zato državni svet oziroma njegove komisije
posredujejo mnenja in stališča državnemu zboru v vseh fazah
zakonodajnega postopka, predvsem pa že v prvi fazi, medtem
ko se pravice do odložnega veta poslužuje samo v manjšem
številu primerov. Težišče dela državnega sveta torej ni na
odložnih vetih, ampak na posredovanju mnenj in stališč v
prejšnjih fazah zakonodajnega postopka.

5. Določbe poslovnika državnega zbora (četrti odstavek 174.
člen), ki onemogočajo dodelitev zakona v zakonodajni postopek, dokler ni končan zakonodajni postopek glede zakona, ki
je bil pred njim vložen z enako oziroma podobno vsebino, so
neprimerne in bi jih bilo treba odpraviti, ker državnemu svetu
omejujejo zakonodajno iniciativo.
6. Po poslovniku državnega zbora (190. člen) državni svet ne
more predlagati amandmajev na zakon, kadar sam ni predlagatelj zakona. Državni svet meni, da bi kot nosilec zakonodajne iniciative moral imeti pravico vlagati amandmaje na vse
zakone.

Državni svet doslej še ni izrabil svoje pristojnosti za sprožitev
zakonodajnega referenduma, za kar je bila verjetno priložnost
v zvezi s sprejemanjem zakonodaje o lokalni samoupravi.

7. Državni svet ugotavlja, da prisotnost predstavnikov vlade in
njenih ministrov na sejah državnega sveta ni zadovoljiva, tako
po frekvenci kot po rangu zastopstva, saj je prisotnost ministrov zelo redka. Državni svet je tudi zainteresiran za prisotnost poslancev državnega zbora, zlasti kadar so predlagatelji
zakona.

Državni svet je kljub interesnemu zastopstvu petih interesnih
skupin v večini primerov dosegel visoko stopnjo soglasja pri
svojih odločitvah.
Razmišljanja o drugačnem statusu državnega sveta so vezana
na spremembo ustave in zakonov, zlasti zakona o državnem
svetu in zakona o vladi. Za doslednejše in celovitejše uveljavljanje obstoječega statusa državnega sveta je treba predvsem
spremeniti poslovnik državnega zbora, s katerim bi odpravili
nekatere od ovir, navedenih v drugem poglavju tega sklepa,
ob zagotavljanju ustreznih materialnih pogojev. Istočasno bi
bilo treba doseči tudi ustreznejši odnos vlade do državnega
sveta.

8. Državni svet ugotavlja, da ne dobiva pravočasno odgovorov
na svoje pobude in vprašanja. Glede tega bo treba doseči z
vlado oziroma z ministrstvi dogovor, da bodo odgovori dani
vsebinsko popolni in brez odlašanja.
9. Da bi navedene slabosti odpravili, presegli subjektivne
zadržke in izboljšali način sodelovanja državnega sveta z
državnim zborom in z vlado bi bilo treba uvesti stalno koordinacijo med vsemi tremi subjekti. Zlasti gre za koordinacijo
predsednika državnega sveta s predsednikom državnega
zbora in predsednikom vlade ter predsednikov komisij državnega sveta s predsedniki ustreznih komisij oziroma odborov
državnega zbora (v tej zvezi bi bilo potrebno ugotoviti, katere
akte bi bilo potrebno dopolniti oziroma spremeniti).

Proučiti in oceniti je treba tudi vsebino, oblike in metode dela
državnega sveta, s tem v zvezi pa tudi notranjo organizacijo in
njegove akte.
II.
Iz dveletne prakse delovanja državnega sveta do državnega
zbora in vlade je mogoče povzeti naslednje ugotovitve in
pobude:

III.

1. Državni svet ugotavlja, da je bilo v preteklih dveh letih

1. Državni svet si bo prizadeval za bolj ustvarjalno vlogo, ki mu
jo omogoča ustavna ureditev s tem, da bo obravnaval zadeve,
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ki so nacionalnega pomena in £e niso predmet zakonodajnih
postopkov. Državni svet Republike Slovenije se mora pri svojem delu bolj opirati na strokovne in znanstvene institucije.

komisij državnega sveta, delo interesnih skupin in službe
državnega sveta organizirati tako, da bodo informacije o delu
državnega sveta javnosti lahko dobro predstavljene.

2. Za dosledno uveljavljanje ustavne vloge državnega sveta in
za zagotovitev većje učinkovitosti njegovega dela morajo
državni svet, interesne skupine, komisije in strokovna služba
oceniti sedanje metode dela in pripraviti morebitne predloge
za njihovo izboljšanje. Komisija za mandatno-imunitetna,
poslovniška in administrativna vprašanja bo zbrala predloge
in o tem pripravila končen predlog najkasneje do konca
aprila.

4. Državni svet ugotavlja, da še vedno niso zagotovljeni vsi
materialni pogoji za njegovo delo v poslopju parlamenta.
Tako državni svet ni uspel pridobiti ustreznih prostorov, ki bi
bili na voljo državnim svetnikom, predvsem pa vodjem petih
interesnih skupin in predsednikom šestih komisij.

3. Da bi bilo delo državnega sveta lahko čimbolj celovito
predstavljeno javnosti, je treba delo državnega sveta, delo

6. Državni svet bo preveril uresničevanje tega sklepa ob volitvah predsednika in drugih funkcionarjev v državnem svetu.

5. Za usklajevanje aktivnosti v zgoraj navedenih točkah skrbita predsednik državnega sveta s kolegijem.

Organizacija in konstituiranje Državnega sveta
Repubiike Slovenije

VOLITVE
u.

Na podlagi 43. člena zakona o Državnem svetu Republike
Slovenije (Ur. I. RS, št. 44/92) in 1. ter 2. odstavka 7. člena
poslovnika državnega sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) je državni svet
na 54. seji, dne 27.6.1995,

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije
za gospodarstvo

izvolil
za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
dr. IVANA KRISTANA
Na podlagi 43. člena zakona o Državnem svetu Republike
Slovenije (Ur. I. RS, št. 44/92) in 1. ter 2. odstavka 7. člena
poslovnika državnega sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) je državni svet
na 54. seji, dne 27. 6. 1995,

predsednik:

mag. Dagmar Šuster

podpredsednik:

Franc Ban

člani:

dr. Peter Glavič
Andrej Hrastelj
Danilo Kovačič
Dušan Milenkovič
Aleš Ocepek
Boris Šuštaršič
Albert Vodovnik
dr. France Vodopivec

izvolil
za podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije

III.

MARCELA STEFANĆIČA

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije
za negospodarske dejavnosti

Na podlagi 45. člena zakona o Državnem svetu Republike
Slovenije (Ur. I. RS, št. 44/92) in 1. ter 2. odstavka 7. člena
poslovnika državnega sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) je državni svet
na seji, dne 27. 6. 1995,
izvolil
predsednike, podpredsednike in člane komisij

predsednik:

Zoltan Jan

podpredsednik:

Erih Šerbec

člani:

Polde Bibič
Franc Grašič
Gregor Miklič
dr. Janko Sušnik
Majda ŠlajmerOapelj
Boris Šuštaršič
dr. Miha Tišler
dr. France Vodopivec

I.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije
za politični sistem:
predsednik:

dr. Ivan Kristan

podpredsednik:

Branko Matkovič

člani:

Danijel Božič
Miroslav Cerar
dr. Peter Čeferin
Dragan Mozetič
Vladimir Tkalec
Albert Vodovnik
dr. Jože Zupančič

IV.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije
za regionalni razvoj
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predsednik:

Branko Brumen

podpredsednik:

Fedja Klavora

člani:

Evgen Sapač
Marcel Štefančič
Simon Toplak
Franc Zavodnik

dr. Ivo Benkovič
Danijel Božič
Franc Glinšek
Andrej Hrastelj
dr. Dušan Plut
Jože Resman
Marcel Štefančič
Franc Zavodnik

VI.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije
za mandatno-imunitetna, poslovniška in
administrativna vprašanja

V.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
predsednik:
podpredsednik:
č|ani.

Tone Hrovat
Jože Resman

predsednik:

dr. Avgust Majerič

podpredsednik:

Franc Glinšek

člani:

Franc Grašič
Majda Šlajmer-Japelj,
Vladimir Tkalec
Simon Toplak

Aleš Ocepek

SEZNAM OBČIN, KI JIH PO ZAKONU O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI
NJIHOVIH OBMOČIJ ZASTOPAJO ČLANI DRŽAVNEGA SVETA - PREDSTAVNIKI
LOKALNIH INTERESOV - S SEDEŽI ZA STIKE Z VOLIVCI
Franc BAN - volilna enota 5

OBČINA RADEČE
Naslov: Občina Radeče
Ulica Milana Majcna 1
61433 RADEČE

Občine: CELJE, Štore, Vojnik, Laško, Radeče, Slovenske
Konjice, Zreče, Vitanje, Šentjur pri Celju, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Žalec.

Telefon: (0601) 85-155

MESTNA OBČINA CEDE - sedež

Kontaktna oseba: Janez ZAHRASTNIK, župan občine Radeče

Naslov: Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
63000 CELJE

OBČINA VITANJE
Naslov: Občina Vitanje
Vitanje 67
63205 VITANJE

Uradni prostor: soba št. 38/111 v prostorih mestne občine
Celje,
tel. (063) 441-413, oz. 441-417, int. 343.

Telefon: (063) 775-042

Uradne ure: vsak zadnji ponedeljek v mesecu med 13.00 in
15.00 uro.

Kontaktna oseba: Zdenko PLANKL, predsednik občinskega
sveta občine Vitanje

Telefon: (063) 28-822, 441-413, 441-417, int. 343
Faks: (063) 26-111
Strokovna pomoč: Bojan REBEC, v. d. sekretarja občinskega
sveta mestne občine Celje

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Naslov: Občina Rogaška Slatina
Izletniška 2
63250 ROGAŠKA SLATINA

Administrativna pomoč: Bojan REBEC, v. d. sekretarja
občinskega sveta mestne občine
Celje

Telefon: (063) 814-222
Faks: (063) 814-212

Kontaktna oseba: Bojan REBEC, v. d. sekretarja občinskega
sveta mestne občine Celje
tel. (063) 25-337

Kontaktna oseba: Tone KRIVEC, predsednik občinskega
sveta občine Rogaška Slatina
tel. služba (063) 821 -072, 821 -231
tel. doma (063) 814-656

OBČINA LAŠKO
Naslov: Občina Laško
Ulica Borisa Kraigherja 2
63270 LAŠKO

OBČINA ŠTORE
Naslov: Občina Štore
Cesta XIV. divizije 15
63220 ŠTORE

Telefon: (063) 731-536
Faks: (063) 731-769

Telefon: (063) 771-041

Kontaktna oseba: Matevž KOLAR, predsednik občinskega
sveta Laško.

Kontaktna oseba: Antonija KRIŽNIK, tajnica občine Štore
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OBČINA VOJNIK

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Naslov: Občina Vojnik
Celjska cesta 25
63212 VOJNIK

Naslov: Občina Šmarje pri Jelšah
Aškerčev trg 12
63240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Telefon: (063) 772-001

Telefon: (063) 821-111, 821-038

Faks: (063) 772-001

Faks: (063) 831-100

Kontaktna oseba: Benedikt PODERGAJS, župan občine
Vojnik

Kontaktna oseba: Jože ČAKŠ, župan občine Šmarje pri
Jelšah

OBČINA SLOVENSKE KONJICE

OBČINA ROGATEC

Naslov: Občina Slovenske Konjice
Stari trg 29
63210 SLOVENSKE KONJICE

Naslov: Občina Rogatec,
63252 ROGATEC
Telefon: (063) 827-127

Telefon: (063) 754-673

Kontaktni osebi: - Anton ROŠKAR, dipl. ing, predsednik
občinskega sveta občine Rogatec
tel. (063) 827-127 (občina)
oz. 827-335 (služba - EMKOR)

Faks: (063) 754-328
Kontaktna oseba: Janez JAZBEC, župan občine Slovenske
Konjice

- Pavel STRAJN, sekretar občinskega sveta občine Rogatec
tel. (063) 827-127

OBČINA ZREČE
Naslov: Občina Zreče
Cesta na Roglo 13 b
63214 ZREČE

OBČINA ŽALEC

Telefon: (063) 762-968, 762-971

Naslov: Občina Žalec
Ulica Savinjske čete 5
63310 ŽALEC

Faks: (063) 762-498

Telefon: (063) 715-313, 713-237

Kontaktna oseba: Jože KOŠIR, župan občine Zreče

Faks: (063) 712-132

OBČINA ŠENTJUR PRI CEUU

Kontaktna oseba: Darja OROŽIM, strokovna sodelavka
občine Žalec

Naslov: Občina Šentjur pri Celju
Mestni trg 10
63230 ŠENTJUR PRI CEUU

dr. Ivo BENKOVIČ - volilna enota 16

Telefon: (063) 743-215, 743-918, 743-919
Faks: (063) 743-446

Občine: SEŽANA, Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica, Divača,
Hrpelje - Kozina, Komen.

Kontaktni osebi: - Brigita JELENC, tajnica občine Šentjur
pri Celju
- Irena ERJAVEC, tajnica župana

OBČINA SEŽANA - sedež
Naslov: Občina Sežana
Partizanska cesta 4
66210 SEŽANA

OBČINA KOZJE
Naslov: Občina Kozje
Kozje 37
63260 KOZJE

Uradni prostor: Mala sejna dvorana občine Sežana, oz.
pisarna župana, tel. (067) 31-401, int. 361

Telefon: (063) 781-133

Telefon: (067) 31-401

Kontaktna oseba: Božidar SOK, župan občine Kozje

Kontaktne osebe: - Benjamin JOGAN, župan občine Sežana
- Jurij REPIČ, tajnik občine Sežana
- Adrijana SUŠA, sekretarka občinskega
sveta občine Sežana
tel. (067) 72-221, oz. 71-321

OBČINA PODČETRTEK
Naslov: Občina Podčetrtek
Podčetrtek 13
63254 PODČETRTEK

OBČINA PIVKA

Telefon: (063) 829-181; tajnica
(063) 829-174; župan

Naslov: Občina Pivka
Kolodvorska cesta 5
66257 PIVKA

Faks: (063) 829-198

Telefon: (067) 51-106, 51-418

Kontaktna oseba: Marjan DROFENIK, župan občine Podčetrtek

Kontaktna oseba: Ernest MARGON, tajnik občine Pivka
tel. (067) 51-197
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OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Uradni prostor: sejna dvorana v prostorih mestne občine
Koper

Naslov: Občina Ilirska Bistrica
Bazovi$ka 14
66250 ILIRSKA BISTRICA

Uradne ure: po predhodnem dogovoru ure v sejni sobi v
prostorih mestne občine Koper.

Telefon: (067) 41-361

Telefon: (066) 271-200

Faks: (067) 41-284

Faks: (066) 747-191

Kontaktna oseba: mag. Stanislav PROSEN, župan občine
Ilirska Bistrica

Kontaktna oseba: Astrid PRAŠNIKAR, tajnica mestne občine
Koper
tel. (066) 271-200

OBČINA DIVAČA

)

OBČINA PIRAN

Naslov: Občina Divača
Kraška cesta 67
66215 DIVAČA

Naslov: Občina Piran
Tartinijev trg 2
66330 PIRAN

Telefon: (067) 60-073

Telefon: (066) 73-445, 746-201

Faks: (067) 31-421
Kontaktna oseba: Rajko VOJTOVSZKY, župan občine Divača

Kontaktna oseba: Ivanka HUMAR
tel. (066) 746-286

OBČINA KOMEN

OBČINA IZOLA

Naslov: Občina Komen
Komen št. 86
66223 KOMEN

Naslov: Občina Izola
Sončno nabrežje 8
66310 IZOLA

Telefon: (067) 78-330, 78-401

Telefon: (066) 67-401, 67-077

Kontaktna oseba: Ivan ŽVOKELJ, predsednik občinskega
sveta občine Komen
naslov doma: Sveto 2, 66223 KOMEN

Kontaktna oseba: Irena JERMAN, v. d. tajnika občinske
uprave

OBČINA HRPEUE - KOZINA
Naslov: Občina Hrpelje - Kozina
Reška cesta 5
66240 HRPEUE - KOZINA

Branko BRUMEN - volilna enota 7

Telefon: (066) 81-101
Kontaktna oseba: Franc URŠIČ, podžupan občine Hrpelje Kozina

Občine: PTUJ, Dornava, Desternik - Trnovska vas, Gorišnica, Videm, Majšperk, Kidričevo, Juršinci, Zavrč.
MESTNA OBČINA PTUJ - sedež:

OBČINA POSTOJNA
Naslov: Občina Postojna
Ljubljanska cesta 4
66230 POSTOJNA

Naslov: Mestna občina Ptuj
Mestni trg 1
62250 PTUJ
Uradni prostor: soba 6/I v prostorih mestne občine Ptuj

Uradni prostor: poslanska pisarna v prostorih Krajevne skupnosti Postojna

Uradne ure: vsaka prva in tretja sreda v mesecu od 15.00 do
17.00 ure oz. po dogovoru

Uradne ure: vsak prvi četrtek v mesecu od 9.00 do 12.00 ure

Telefon: (062) 771-146
771-131

Telefon: (067) 25-171, 24-299
Faks: (067) 25-360

Faks: (062) 771-783

Kontaktna oseba: Milena NOVAK, naslov: Jamska cesta 9,
66230 POSTOJNA
tel.: (067) 25-171
(067) 24-299

Strokovna pomoč: Evelin MAKOTER JABLOČNIK, tajnica
mestne občine Ruj
Administrativna pomoč: Zora PLIBERŠEK, tajnica župana

Danijel BOŽIČ - volilna enota 18

Kontaktna oseba: Evelin MAKOTER JABLOČNIK, tajnica
mestne občine Ptuj

Občine: KOPER, Izola, Piran.

OBČINA DORNAVA

MESTNA OBČINA KOPER - sedež

Naslov: Občina Dornava
Dornava 136
62252 DORNAVA

Naslov: Mestna Občina Koper
Verdijeva 10
66000 KOPER

Telefon: (062) 795-022
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Kontaktna oseba: mag. Anton VELIKONJA, župan občine
Dornava
naslov doma: Dornava 140/c
62252 DORNAVA
tel. doma: (062) 795-158

OBČINA JURŠINCI

OBČINA DESTRNIK - TRNOVSKA VAS:

Telefon: (062) 758-214

Naslov: Občina Destrnik - Trnovska vas
Vintarovci 53
62253 DESTRNIK - TRNOVSKA VAS

Kontaktna oseba: Alojz KAUČIČ, župan občine Juršinci

Naslov: Občina Juršinci
Juršinci 3b
62256 JURŠINCI

OBČINA ZA VRČ
Naslov: Občina Zavrč
Goričak 7
62283 ZAVRČ

Telefon: (062) 753-042
Faks: (062) 753-042
Kontaktni osebi: - Franc PUKŠIČ, župan občine Destrnik Trnovska vas
naslov doma: Vintarovci 43/c
62253 DESTRNIK
tel. doma: (062) 753-087
- Ivan LOVRENČIČ, predsednik občinskega sveta občine Destrnik - Trnovska vas
naslov doma: Črmlja 21
62253 DESTRNIK

Telefon: (062) 761-042

OBČINA GORIŠNICA

Miroslav CERAR — volilna enota 22

Naslov: Občina Gorišnica
Gorišnica 54
62272 GORIŠNICA

Občine: GROSUPLJE, Kočevje, Osilnica, Ribnica, Loški
Potok, , Ivančna Gorica, Dobrepolje.

Telefon: (062) 708-062

OBČINA GROSUPLJE - sedež:

Kontaktna oseba: Stanislav VOJSK, predsednik občinskega
sveta občine Gorišnica
naslov doma: Zagojiči 14/E
62272 GORIŠNICA
tel. doma: (062) 708-344
tel. služba: (062) 225-661

Naslov: Občina Grosuplje
Kolodvorska cesta 2
61290 GROSUPLJE

Kontaktna oseba: Ivan PONGRAC, predsednik občinskega
sveta občine Zavrč
naslov doma: Zavrč 6
62283 ZAVRČ
tel. doma: (062) 760-100

Uradni prostor: soba župana/l v prostorih občine

OBČINA VIDEM

Uradne ure: vsak tretji torek v mesecu od 13,00 do 15,00 ure
v sobi župana - Kolodvorska 2/1, Grosuplje.

Naslov: Občina Videm
Videm pri Ruju 42
62284 VIDEM PRI PTUJU

Telefon: (061) 761-107
764-456

Telefon: (062) 764-120

Faks: (061) 762-533

Faks: (062) 764-120

Strokovna pomoč: Nevenka PLETERSKI, sekretarka občine
Grosuplje

Kontaktna oseba: Franc KIRBIŠ, župan občine Videm
naslov doma: Tržeč 44/c
tel. doma: (062) 768-169

- Kontaktna oseba: Nevenka PLETERSKI, sekretarka občine
Grosuplje
tel. (061) 762-107, oz. 764-456

OBČINA MAJŠPERK
OBČINA KOČEVJE

Naslov: Občina Majšperk
Majšperk 32/a
62322 MAJŠPERK

Naslov: Občina Kočevje
Ljubljanska cesta 26
61330 KOČEVJE

Telefon: (062) 794-495
Kontaktna oseba: mag. Darinka FAKIN,
naslov doma: Breg 47/b
62322 MAJŠPERK

Telefon: (061)851-130

OBČINA KIDRIČEVO

Kontaktna oseba: Janko VEBER, župan občine Kočevje

Naslov: Občina Kidričevo
Ulica Borisa Kraigherja 25
62325 KIDRIČEVO

OBČINA OSILNICA

Faks:(061)851-131

Telefon: (062) 796-112

Naslov: Občina Osilnica
Osilnica 16
61337 OSILNICA

Kontaktna oseba: Alojz ŠPRAH, župan občine Kidričevo

Telefon: (061) 801-517
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Kontaktni osebi: - Anton KOVAČ, župan občine Osilnica
Sela 5
61337 OSILNICA

Telefon: (0601) 41-721
Faks: (0601) 43-522

- Jože ŠTIMEC, predsednik občinskega
sveta
Grintovec pri Osilnici 2
61337 Osilnica

Kontaktna oseba: Dragica PUST, sekretarka občinskega
sveta občine Hrastnik
OBČINA ZAGORJE OB SAVI

OBČINA RIBNICA

Naslov: Občina Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5
61410 ZAGORJE OB SAVI

Naslov: Občina Ribnica
Gorenjska cesta 3
61310 RIBNICA

Uradni prostor: poslanska pisarna v upravni zgradbi občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.

Telefon: (061) 861-090

Uradne ure: Vsak tretji torek v mesecu, od 10.00 do 12.00 ure

Faks: (061) 861-091

Telefon: (0601) 64-001, 61-263

Kontaktna oseba: Nevenka TURK-KRAUIČ, svetovalka
občine Ribnica

Faks: (0601) 64-011

OBČINA LOŠKI POTOK

Strokovna pomoč: tajništvo občine

Naslov: Občina Loški Potok
Hrib 14, Loški Potok
61318 LOŠKI POTOK

Administrativna pomoč: tajništvo občine
Kontaktna oseba: Brane OMAHNE, tajnik občine Zagorje ob
Savi

Telefon: (061) 867-147
Kontaktna oseba: Janez NOVAK, župan občine Loški Potok
OBČINA IVANČNA GORICA

dr. Peter GLAVIČ — volilna enota 4

Naslov: Občina Ivančna Gorica
Sokolska 8
61295 IVANČNA GORICA

Občine: SLOVENSKA BISTRICA, Ruše.
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA - sedež

Telefon: (061) 777-697
Kontaktna oseba: Vinko BLATNIK, tajnik občine Ivančna Gorica

Naslov: Občina Slovenska Bistrica
Kolodvorska 10
62310 SLOVENSKA BISTRICA

OBČINA OOBREPOUE

Uradni prostor: v prostorih občine Slovenska Bistrica

Naslov: Občina Dobrepolje
Videm 35
61312 VIDEM - DOBREPOLJE

Uradne ure: po predhodnem dogovoru
Telefon: (062) 811-241, 811-912

Telefon: (061) 787-926

Faks: (062) 811-141

Kontaktna oseba: Marija KRAMŽAR, sekretarka občinskega
sveta občine Dobrepolje

Strokovna pomoč: Milan OZIMIČ, tajnik občine Slovenska
Bistrica
Administrativna pomoč: Mira KRESNIK, administrativna
delavka

Sandi ČEŠKO - volilna enota 21

Kontaktna oseba: Milan OZIMIČ, tajnik občine Slovenska
Bistrica
OBČINA RUŠE

Občine: TRBOVLJE, Hrastnik, Zagorje ob Savi.

Naslov: Občina Ruše
Kolodvorska ul. 9
62342 RUŠE

OBČINA TRBOVLJE - sedei
•

Naslov: Občina Trbovlje
Leninov trg 4
61420 TRBOVLJE

Uradni prostor: v prostorih občine Ruše
Uradne ure: po predhodnem dogovoru

Telefon: (0601) 26-255

Telefon: (062) 661-338, 661-431

Kontaktna oseba: Desanka KOTAR, tel. (0601) 21-096

Faks: (062) 661-395

OBČINA HRASTNIK

Kontaktni osebi: - Dušan JAKOP, tajnik občinskega sveta
občine Ruše
- Francka PEGAN, delavka občinske
uprave

Naslov: Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
61430 HRASTNIK
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Franc GLINŠEK — volilna enota 20

Administrativna pomoč: Marija BENĆIK, tajnica župana

Občine: KRŠKO, Brežice, Sevnica

Kontaktni osebi: - Marija FILIPIČ, v. d. tajnika občine Ljutomer
- Suzana LOVREC, strokovna sodelavka v
občinski upravi

OBČINA KRŠKO - sedež
Naslov: Občina Krško
Cesta Krških žrtev 14
68270 KRŠKO (začasno)

OBČINA ORMOŽ
Naslov: Občina Ormož
Ptujska cesta 6
62270 ORMOŽ

GI2 - Gospodarsko interesno združenje
Cesta krških žrtev 59 (od avgusta 1995)

Telefon: (062) 701-041, 701-018

Telefon: (0608) 21-743 (začasno)
(0608) 22-788 (od avgusta 1995)

Faks: (062) 701-721

Faks: (0608) 22-221

Kontaktna oseba: Dragi BOČKO ŽIŽEK, dipl. iur., tajnica
občinske uprave

Kontaktna oseba: Lidija MLAKAR, tajnica oddelka za gospodarsko infrastrukturo občine Krško
tel. (0608) 21-507

OBČINA GORNJA RADGONA

OBČINA BREŽICE

Naslov: Občina Gornja Radgona
Partizanska 13
69250 GORNJA RADGONA

Naslov: Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18
68250 BREŽICE

Telefon: (069) 61-671

Telefon: (0608) 62-050, 61-928
Faks: (0608) 61-850

Kontaktna oseba: Jože ZLATNIK, tajnik občinskega sveta
občine Gornja Radgona
tel. (069) 61-164

Kontaktna oseba: Rudi VOLČANJŠEK, sekretar občinskega
sveta občine Brežice

OBČINA RADENCI

OBČINA SEVNICA

Naslov: Občina Radenci
Panonska cesta 1
69252 RADENCI

Naslov: Občina Sevnica
Glavni trg 19 a
68290 SEVNICA

Telefon: (069) 65-129

Telefon: (0608) 41-086, 41-221, 41-488

Kontaktna oseba: Jože TOPLAK, župan občine Radenci
naslov doma:
Boračeva 14 c
69252 RADENCI

Faks: (0608) 41-444
Kontaktna oseba: Zvone KOŠMEL, tajnik občinske uprave

OBČINA SVETI JURIJ
Andrej HRASTELJ — volilna enota 8

Naslov: Občina Sveti Jurij
Biserjane 1/a
69244 VIDEM OB ŠČAVNICI

Občine: LJUTOMER, Ormož, Gornja Radgona, Radenci,
Sveti Jurij, Lenart.

Telefon: (069) 68-004
Faks: (069) 68-004

OBČINA LJUTOMER - sedež

Kontaktna oseba: Francka LAVRENČIČ, sekretarka občinskega sveta občine Sveti Jurij

Naslov: Občina Ljutomer
Vrazov trg 1
69240 LJUTOMER

OBČINA LENART

Uradni prostor: v prostorih občine Ljutomer

Naslov: Občina Lenart
Trg osvoboditve 7
62230 LENART

Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu oz. vsak dan pri
državnem svetniku Andreju Hrastelju doma
tel. (069) 61-201, faks: 61-201 in po potrebi v
ostalih občinah volilne enote št. 8

Telefon: (062) 724-256

Telefon: (069) 81-712, 81-020

Faks: (062) 723-015

Faks: (069) 81-610

Kontaktna oseba: Slavko KRAMBERGER, župan občine Lenart
naslov doma:
Ptujska 15
62230 LENART
tel. doma: (062) 724-140

Strokovna pomoč: Marija FILIPIČ, v. d. tajnika občine Ljutomer in
Suzana LOVREC, strokovna sodelavka v
občinski upravi
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Tone HROVAT - volilna enota 14

Uradni prostor: soba št. 19 v prostorih občine Tolmin
tel. (065) 81-001

Občine: NOVO MESTO, Šentjernej, Škocjan, Trebnje.

Uradne ure: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 14.00 do
15.30
(v primeru praznika naslednji ponedeljek)

MESTNA OBČINA NOVO MESTO - sedež

Telefon: (065) 81-001

Naslov: Mestna občina Novo mesto
Novi trg 6
68000 NOVO MESTO

Faks: (068)81-155

Uradni prostor: soba 96 v prostorih mestne občine Novo
mesto

Kontaktna oseba: Marta ŠORLI, tajnica župana občine
Tolmin
tel. (065) 81-001

Uradne ure: vsak torek v mesecu od 10.00 do 12.00 ure

OBČINA BOVEC

Telefon: (068) 321-040, 322-102, 322-114
Faks: (068) 322-731

Naslov: Občina Bovec
Trg golobarskih žrtev 8
65230 BOVEC

Strokovna pomoč: Majda TURK, referentka

Telefon: (065) 86-014

Administrativna pomoč: Majda TURK, referentka

Kontaktni osebi: - Andrej STERGULC, župan občine Bovec
naslov doma: Trg golobarskih žrtev 22
65230 BOVEC
tel. (065) 86-059

Kontaktna oseba: Majda TURK, referentka
tel. (068) 322-940, int. 360
OBČINA ŠENTJERNEJ

- Siniša GERMOVŠEK, predsednik občinskega sveta občine Bovec
naslov doma: Brdo 20
65230 BOVEC

Naslov: Občina Šentjernej
Trg Gorjanskega bataljona 8
68310 ŠENTJERNEJ
(začasni naslov)

OBČINA KOBARID

Telefon: (068) 81-250, 81-204
Kontaktna oseba: Franc HUDOKLIN, župan občine Šentjernej

Naslov: Občina Kobarid
Trg svobode 2
65222 KOBARID

OBČINA ŠKOCJAN

Telefon: (065) 85-234

Naslov: Občina Škocjan
68275 ŠKOCJAN

Faks: (065) 85-234

Uradni prostor: Dvorana na sedežu občine Škocjan.

Kontaktna oseba: Pavel SIVEC, predsednik občinskega
sveta občine Kobarid

Telefon: (068) 76-310

OBČINA CERKNO

Kontaktna oseba: Janez POVŠIČ, župan občine Škocjan.

Naslov: Občina Cerkno
Platiševa ul. 9
65282 CERKNO

OBČINA TREBNJE
Naslov: Občina Trebnje
Goiiev trg 5
68210 TREBNJE

Telefon: (065) 745-141

Telefon: (068) 44-033

Kontaktna oseba: Marijan CARL, tajnik občine Cerkno

Faks: (068) 44-315

OBČINA IDRIJA

Kontaktna oseba: Ivica BANDELJ, dipl. iur, pri Upravi občine
Trebnje zadolžena za splošne in pravne
zadeve

Naslov: Občina Idrija
Mestni trg 1
65280 IDRIJA

Faks: (065) 75-068

Telefon: (065) 738-41
Faks: (065) 71-340
Fedja KLAVORA - volilna enota 13

Kontaktna oseba: Jana PETRIČ, tajnica občine Idrija

Občine: TOLMIN, Bovec, Kobarid, Cerkno, Idrija.
OBČINA TOLMIN - sedež

Danilo KOVAČIČ - volilna enota 12

Naslov: Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 1 b
65220 TOLMIN

Občine: NOVA GORICA, Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica,
Ajdovščina, Vipava.
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MESTNA OBČINA NOVA GORICA - sedež

OBČINA VIPAVA

Naslov: Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
65000 NOVA GORICA

Naslov: Občina Vipava
Glavni trg 15 (začasno) p. p. 32
65271 VIPAVA

Uradni prostor: Soba 7/I, v prostorih sedeža volilne enote v
Novi Gorici.

Telefon: (065) 65-131
i
Kontaktna oseba: Goran KODELJA, predsednik občinskega
sveta občine Vipava
naslov doma: Cesta 18. aprila
65271 VIPAVA

Uradne ure: vsak zadnji ponedeljek v mesecu, od 10.00 do
12.00 ure.
Telefon: (065) 27-490, 28-011, int. 206
Faks: (065) 28-151
Strokovna pomoč: Marino BASTJANČIČ, strokovni sodelavec v mestni občini Nova Gorica

dr. Ivan KRISTAN - volilna enota 9

Administrativna opravila: strokovna služba mestnega sveta

Občine: KRANJ, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor,
Šenčur, Tržič, Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka,
Železniki, Žiri.

Kontaktna oseba: Marino BASTJANČIČ, strokovni sodelavec
v mestni občini Nova Gorica
OBČINA BRDA

MESTNA OBČINA KRANJ - sedež

Naslov: Občina Brda
Trg 25. maja 2
65212 DOBROVO

Naslov: Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
64000 KRANJ

Telefon: (065) 45-020 (krajevna skupnost)
45-100 (tajnik občine)
45-001 (župan)

Uradni prostor: sobi 95 in 96 v prostorih mestne občine Kranj
Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 13.00 do 15.00
ure oz. po dogovoru

Faks: (065) 45-100

Telefon: (064) 373-550

Kontaktna oseba: Franc MUŽIČ, župan občine Brda

Kontaktna oseba: Petra TOMAŽIČ, vodja pisarne.

OBČINA KANAL
Naslov: Občina Kanal
Trg osvoboditve 23
65213 KANAL

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem
Slovenska cesta 2
64207 CERKLJE NA GORENJSKEM

Telefon: (065) 51-061 (Gasilsko društvo Kanal)

Telefon: (064) 421-390

Kontaktna oseba: Ivan KRIŽNIČ, tajnik občinskega sveta
občine Kanal
tel. (065) 51-240

Kontaktna oseba: Franc ČEBULJ, župan občine Cerklje na
Gorenjskem.

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA
Naslov: Občina Miren - Kostanjevica
Miren 137
65291 MIREN

OBČINA NAKLO
Naslov: Občina Naklo
Kranjska cesta 1
64202 NAKLO

Telefon: (065) 54-007 (Krajevni urad Miren; uradne ure
župana: ponedeljek od 18.00 do 19.30).

Telefon: (064) 47-048

(065) 54-081, 54-082
župan je dosegljiv na tel. (065) 31-411
VOZILA - Šempeter pri Novi Gorici
I
I

Kontaktna oseba: Viktor JESENIK,
naslov doma: Podbrezje 178
64203 DUPLJE

Faks: (065) 54-083
Kontaktna oseba: Gordana VIČIČ

OBČINA PREDDVOR

OBČINA AJDOVŠČINA

Naslov: Občina Preddvor
Dvorski trg 10
64205 PREDDVOR

Naslov: Občina Ajdovščina
Gregorčičeva ulica 20
65270 AJDOVŠČINA

Telefon: (064) 45-007
Kontaktna oseba: Florijan BULOVEC, predsednik občinskega sveta občine Preddvor
naslov doma: Nova vas 10
64205 PREDDVOR
tel. doma: (064) 45-794

I Telefon: (065) 63-113
Kontaktni osebi: - Zdravko NOVINC
- Boža FERFOLJA, sekretarka občinskega
sveta občine Ajdovščina
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Kontaktna oseba: Bojan STARMAN, župan občine Žiri
tel. služba: (064) 621-461

OBČINA ŠENČUR
Naslov: Občina Šenčur
Kranjska cesta 2
64208 ŠENČUR
Telefon: (064) 41-165

dr. Jože MAGDIČ - volilna enota 11

Kontaktni osebi: - ing. Franc KERN, župan občine Šenčur
tel. služba: (064) 41-165
tel. doma: (064) 41-136
- Mirko KOŽELJ, predsednik občinskega
sveta občine Šenčur

Občine: MURSKA SOBOTA, Beltinci, Cankova - Tišina, Gornji Petrovci, Kuzma, Črenšovci, Odranci, Turnišče,
Lendava, Kobilje, Moravske Toplice, Hodoš - Šalovci, Puconci, Rogaševci.

OBČINA TRŽIČ

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA - sedei

Naslov: Občina Tržič
Trg svobode 18
64290 TRŽIČ

Naslov: Mestna občina Murska Sobota
Kardoševa 2
69000 MURSKA SOBOTA

Telefon: (064) 50-072

Uradni prostor: poslanska pisarna v prostorih mestne občine
Murska Sobota

Faks: (064) 50-277

Uradne ure: Vsako sredo v mesecu, od 14.00 do 16.00 ure.

Kontaktna oseba: Matjaž MIKOLIČ, tajnik občinske uprave

Telefon: (069) 21-388

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

Faks: (069) 32-681

Naslov: Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 61
64224 GORENJA VAS

Strokovna pomoč: Nada ŠIFTAR, dipl. pravnica, načelnica
splošnega sektorja

Telefon: (064) 681-588

Administrativna pomoč: Tatjana MAČEK, tajnica v poslanski
pisarni

Faks: (064) 681-588

Kontaktna oseba: Tatjana MAČEK, tajnica v poslanski pisarni

Kontaktna oseba: Ivan PETROVČIČ,
naslov služba: Poljanska cesta 61
64224 GORENJA VAS
tel. služba: (064) 681-588

OBČINA BELTINCI

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Telefon: (069) 31-245, 31-234

Naslov: Občina Škofja Loka
Poljanska cesta 2
64220 ŠKOFJA LOKA

Faks: (069) 32-267

Naslov: Občina Beltinci
Mladinska ulica 2
69231 BELTINCI

Kontaktna oseba: Jožef KAVAŠ, župan občine Beltinci
tel. služba: (069) 31-123
tel. doma. (069) 42-115

Uradni prostor: poslanska pisarna v občini Škofja Loka
Telefon: (064) 624-160, oz. 624-1^0

OBČINA CANKOVA - TIŠINA
Naslov: Občina Cankova - Tišina
Tišina 4
69261 TIŠINA

Faks: (064) 624-122
Kontaktna oseba: Igor DRAKSLER, župan občine Škofja
Loka

Telefon: (069) 46-650
OBČINA ŽELEZNIKI

Faks: (069) 46-106
Kontaktna oseba: Alojz FLEGAR, župan občine Cankova Tišina
naslov doma: Tišina 21
69261 TIŠINA
tel. doma: (069) 46-163
tel. služba: OŠ Tišina
(069) 46-107

Naslov: Občina Železniki
T rnje 20
64228 ŽELEZNIKI
Telefon: (064) 67-755
Kontaktna oseba: Lojze ČUFAR, župan občine Železniki

OBČINA GORNJI PETROVCI
Naslov: Občina Gornji Petrovci
Gornji Petrovci 31/d
69203 GORNJI PETROVCI

OBČINA ŽIRI
Naslov: Občina Žiri
Trg svobode 2
64226 ŽIRI

Telefon: (069) 65-250

Telefon: (064) 691-461

Kontaktna oseba: Franc ŠLIHTHUBER, župan občine Gornji
Petrovci

Faks: (064) 691-335
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Kontaktna oseba: Pavel NEMET, župan občine Kobilje
naslov doma: Kobilje 30
69223 KOBILJE
tel. doma: (069) 79-195

OBČINA KUZMA
Naslov: Občina Kuzma
Kuzma 24
69263 KUZMA

OBČINA MORAVSKE TOPLICE

Telefon: (069) 55-201

Naslov: Občina Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 12
69221 MARTJANCI

Kontaktna oseba: Elizabeta KLEMENT, predsednica občinskega sveta občine Kuzma
naslov doma: Grad 172 b
69264 GRAD
tel. (069) 53-108

Telefon: (069) 48-765 oz. (069) 21-861 - pisarna v Murski
Soboti
Faks: (069) 48-765

OBČINA ČRENŠOVCI

Kontaktna oseba: Franc CIPOT, župan občine Moravske Toplice

Naslov: Občina Črenšovci
Prekmurske čete 20
69232 ČRENŠOVCI

OBČINA HODOŠ - ŠALOVCI
Naslov: Občina Hodoš - Šalovci
Hodoš 163
69204 ŠALOVCI

Telefon: (069) 70-603
Kontaktna oseba: Stanko LEBAR, strokovni delavec občinske uprave Črenšovci

Telefon: (069) 59-250

OBČINA OORANCI

Faks: (069) 59-003

Naslov: Občina Odranci
Panonska 33
69232 BELTINCI

Kontaktna oseba: Aleksander ABRAHAM, župan občine
Hodoš - Šalovci

Telefon: (069) 70-190

OBČINA PUCONCI

Faks: (069) 70-171

Naslov: Občina Puconci
Puconci 80
69201 PUCONCI

Kontaktna oseba: Ivanka TOMPA, članica občinskega sveta
občine Odranci
naslov doma: Štefana Kovača 35
69232 ODRANCI

Telefon: (069) 45-002, 45-020
Kontaktna oseba: Evgen SAPAČ, član občinskega sveta
občine Puconci
Naslov doma: Brezovci 24
69201 PUCONCI

OBČINA TURNIŠČE
Naslov: Občina Turnišče
Štefana Kovača 73
69224 TURNIŠČE

OBČINA ROGAŠOVCI

Telefon: (069) 72-060

Naslov: Občina Rogašovci
Rogaševci
69262 ROGAŠOVCI

Telefaks: (069) 72-060

Telefon: (069) 57-006

Kontaktna oseba: Jože ZVER, član občinskega sveta občine
Turnišče
naslov doma: Čevljarska 25
69224 TURNIŠČE
tel. (069) 72-088

Faks: (069) 57-006
Kontaktna oseba: Janko HALB, župan občine Rogašovci.

OBČINA LENDAVA
dr. Avgust MAJERIČ - volilna enota 3

Naslov: Občina Lendava
Trg ljudske pravice 5
69220 LENDAVA
Telefon: (069) 75-177, 75-080

Občine: MARIBOR, Duplek, Rače - Fram, Starše, Kungota,
Pesnica, Šentilj.

Kontaktna oseba: Jožef KOCON, župan občine Lendava.

MESTNA OBČINA MARIBOR - sedež:

OBČINA KOBILJE

Naslov: Mestna občina Maribor
Ulica Heroja Staneta 1
62000 MARIBOR

Naslov: Občina Kobilje
Kobilje 35
69223 KOBILJE

Uradni prostor: Soba 128/1, v prostorih mestne občine Maribor.

Telefon: (069) 79-320 oz. (069) 79-006 - osnovna šola Kobilje

Telefon: (062) 227-771, int. 455 ali 460
211-847

Faks: (069) 79-006 - osnovna šola Kobilje
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Faks: (062) 223-315

Branko MATKOVIČ — volilna enota 15

Administrativna pomoč: Vekoslava ŽNIDAR, referentka v
mestni občini Maribor

Občine: METLIKA, Črnomelj, Semič.

Kontaktna oseba: Miroslav BLAŽIČ, tajnik občinskega sveta
mestne občine Maribor
tel. (062) 25-570, faks (062) 20-860

OBČINA METLIKA - sedež

c c ti

Naslov: Občina Metlika
Mestni trg 24
68330 METLIKA

OBČINA DUPLEK
Naslov: Občina Dupiek
Cesta 4. julija 106
62241 SPODNJI DUPLEK

Uradni prostor: pisarna št. 10 v prostorih občine Metlika

Telefon: (062) 681-410

Uradne ure: vsak zadnji petek v mesecu, od 10.00 do 14.00
ure.

Faks: (062) 681-943

Telefon: (068) 58-135

Kontaktna oseba: Janez RIBIČ, župan občine Dupiek

Faks: (068) 58-125

OBČINA RAČE - FRAM

Strokovna pomoč: Milan TRAVNIKAR, sekretar občinskega
sveta občine Metlika

Naslov: Občina Rače - Fram
Grajski trg 14
62327 RACE

Administrativna pomoč: Andreja JAKŠA, vodja pisarne

Telefon: (062) 608-202

Kontaktna oseba: Milan TRAVNIKAR, sekretar občinskega
sveta občine Metlika
tel. (068) 58-135, int. 19

Kontaktna oseba: mag. Anton BERGAUER, župan občine
Rače - Fram
tel. služba (Jeklotehna): (062) 305-571

OBČINA ČRNOMELJ
Naslov: Občina Črnomelj
Trg svobode 3
68340 ČRNOMEU

OBČINA STARŠE
Naslov: Občina Starše
Starše 93
62205 STARŠE

Telefon: (068) 52-040, 51-636

Telefon: (062) 688-270, 688-900

Faks: (068) 51-117

Faks: (062) 688-059

Kontaktna oseba: Jože STRMEC, sekretar občinskega sveta
občine Črnomelj

Kontaktna oseba: Stanka VOBIČ

OBČINA SEMIČ

OBČINA KUNGOTA
Naslov: Občina Kungota
Plintovec 1
62201 ZGORNJA KUNGOTA

Naslov: Občina Semič
Semič 33
68333 SEMIČ
Telefon: (068) 36-195

Telefon: (062) 656-636

Kontaktna oseba: Ivan BUKOVEC, župan občine Semič

Faks: (062) 656-554
Kontaktna oseba: Jožef KARNER, župan občine Kungota
OBČINA PESNICA

Aleš OCEPEK — volilna enota 2

Naslov: Občina Pesnica
Pesnica 93a
62221 PESNICA

Občine: KAMNIK, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Litija.

Telefon: (062) 653-174

OBČINA KAMNIK - sedež

Faks: (062) 653-079
Kontaktna oseba: Bojan MAŽGON, župan občine Pesnica
tel. (062) 653-241

Naslov: Občina Kamnik
Glavni trg 24
61240 KAMNIK

OBČINA ŠENTILJ

Uradni prostor: pisarna v pritličju občine Kamnik - soba št.
6.

Naslov: Občina Šentilj
Šentilj 69
62212 ŠENTILJ

Uradne ure: vsak zadnji petek v mesecu, od 12.00 do 14.00
ure

Telefon: (062) 651-395

Telefon: (061) 831-380

Kontaktna oseba: Marta MUSTER, tajnica občine Šentilj

Faks: (061) 831-176
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Strokovna pomoč: Marija GORJAN
upravni organi za posamezna področja

dr. Dušan PLUT — volilna enota 1

Administrativna pomoč: tajništvo občine
Kontaktna oseba: Marija GORJAN
tel. (061) 831-380

Občine: LJUBLJANA, Brezovica, Dobrova - Horjul - Polhov
Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica,
Velike Lašče, Vodice.

OBČINA DOMŽALE

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Naslov: Občina Domžale
Ljubljanska cesta 69
61230 DOMŽALE

Naslov: Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
61000 LJUBLJANA

Telefon: (061) 721-022
Kontaktna oseba: Milan PIRMAN, tajnik občinske uprave

Uradni prostor: Filozofska fakulteta, oddelek za geografijo
Aškerčeva 2
61000 LJUBLJANA

OBČINA LUKOVICA

Uradne ure: vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu od 9.30
do 11.00 ure

Naslov: Občina Lukovica
Lukovica pri Domžalah 46
61225 LUKOVICA

Telefon: (061) 1 769-200

Telefon: (061) 735-081

Kontaktna oseba: Ivanka JERŠIN, namestnica sekretarja
mestnega sveta mestne občine Ljubljana
tel. (061) 1 310-166

Faks: (061) 1 251-271

Kontaktni osebi: - Ciril SMRKOLJ
Šentožbolt 1
61222 TROJANE
tel. (061) 733-033
- Anastazij BURJA, župan občine Lukovica
Krašnja 39
61225 LUKOVICA
tel. (061) 731-001

OBČINA BREZOVICA
Naslov: Občina Brezovica
Tržaška cesta 390
61351 BREZOVICA
Telefon: (061) 654-102

OBČINA MENGEŠ

Telefaks: (061) 654-102

Naslov: Občina Mengeš
Zavrti 2
61234 MENGEŠ

Kontaktna oseba: Leopold PRISTAVEC, predsednik občinskega sveta občine Brezovica

Telefon: (061) 737-309

OBČINA DOBROVA - HORJUL - POLHOV GRADEC

Faks: (061) 737-081

Naslov: Občina Dobrova - Horjul - Polhov Gradec
Šentjošt nad Horjulom 51
61354 HORJUL

Kontaktna oseba: Janez PER, župan občine Mengeš

Telefon: (061) 740-069
OBČINA MORAVČE

Telefaks: (061) 740-040

Naslov: Občina Moravče
Trg svobode 4
61251 MORAVČE
Telefon: (061) 731-044

Kontaktna oseba: Anton MALOVRH,
naslov doma: Žažar 14
61354 HORJUL
tel. doma: (061) 749-245

Faks: (061) 731-112

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Kontaktna oseba: Roman NOVAK
naslov doma: Imenje 8
61251 MORAVČE
tel. doma: (061) 735-178
tel. služba: (061)721-474

Naslov: Občina Dol pri Ljubljani
Videm 48
61262 DOL PRI LJUBLJANI
Telefon: (061) 647-201
Kontaktna oseba: Anton Silvester ZUPAN, predsednik občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani
Naslov doma: Zaboršt 11 b
61262 DOL PRI LJUBLJANI

OBČINA LITIJA
Naslov: Občina Litija
Jerebova 14
61270 LITIJA

OBČINA IG

Telefon: (061) 881-211
Faks: (061) 883-835

Naslov: Občina Ig
Ig 72
61292 IG

Kontaktna oseba: Martin HOSTNIK, tajnik občine Litija.

Telefon: (061) 662-229
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Kontaktna oseba: Nežka PANČUR, tajnica občine Ig

Telefon: (064) 81-095

OBČINA MEDVODE

Faks: (064) 85-039

Naslov: Občina Medvode
Trg prekomorskih brigad 1
61107 MEDVODE (začasen naslov)

Kontaktna oseba: Slavka BRELIH, sekretarka občinskega
sveta občine Jesenice
OBČINA KRANJSKA GORA

Telefon: (061) 553-041, 555-681 (začasni tel. številki)

Naslov: Občina Kranjska Gora
Koroška ulica 1 a
64280 KRANJSKA GORA

Faks: (061) 555-668 (začasna številka)
Kontaktna oseba: Vanja DEBELJAK, vodja občinske uprave

Telefon: (064) 883-052

OBČINA ŠKOFLJICA

Kontaktni osebi: - Vojteh BUDINEK, občinski svetnik
tel. (064)881-150
- Jaša JELINČIČ, sekretar občinskega sveta občine Kranjska Gora
tel. (064) 881-846

Naslov: Občina Škofljica
Šmarska cesta 4
61291 ŠKOFLJICA
Telefon: (061) 666-311

OBČINA BLED

Faks: (061) 666-311

Naslov: Občina Bled
Cesta svobode 13
64260 BLED

Kontaktna oseba: Iztok LIPOVŠEK, novinar, član občinskega
sveta občine Škofljica in predsednik Komisije za lokalno samoupravo občine
Škofljica
naslov doma: Šmarska cesta 85
61291 ŠKOFLJICA
tel. doma: (061) 667-074

Telefon: (064) 77-942
Faks: (064) 77-942
Kontaktna oseba: Sonja ŠLIBAR, sekretarka občinskega
sveta občine Bled

OBČINA VELIKE LAŠČE
Naslov: Občina Velike Lašče
Velike Lašče 15
61315 VELIKE LAŠČE

OBČINA BOHINJ

Telefon: (061) 789-238

Naslov: Občina Bohinj
Triglavska cesta 35
64264 BOHINJSKA BISTRICA

Faks: (061) 789-282 - kmetijska zadruga Velike Lašče

Telefon: (064) 721-456

Kontaktna oseba: Peter INDIHAR, predsednik občinskega
sveta občine Velike Lašče

Kontaktna oseba: Franc KRAMAR, dipl. ing., župan občine
Bohinj

OBČINA VODICE

OBČINA RADOVLJICA

Naslov: Občina Vodice
Kopitarjev trg 1
61217 VODICE

Naslov: Občina Radovljica
Gorenjska cesta 19
64240 RADOVLJICA

Telefon: (061) 823-923

Telefon: (064) 714-222, 715-127

Kontaktna oseba: Mihaela LOGAR, članica občinskega sveta
občine Vodice
naslov doma: Lokarje 26
61217 VODICE

Faks: (064) 714-684
Kontaktna oseba: Majda ODAR, v. d. tajnice občine Radovljica

Jože RESMAN - volilna enota 10
dr. Janko SUŠNIK - volilna enota 19
Občine: JESENICE, Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Radovljica.
OBČINA JESENICE - sedež

Občine: SLOVENJ GRADEC, Mislinja, Dravograd, Črna na
Koroškem, Mežica, Ravne Prevalje, Muta, Vuzenica,
Podvelka - Ribnica, Radlje ob Dravi.

Naslov: Občina Jesenice
Cesta Maršala Tita 78
64270 JESENICE

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC - sedež
Naslov: Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5
62380 SLOVENJ GRADEC

Uradni prostor: prostori županstva, v I. nadstropju občine
Jesenice

Telefon: (0602) 41-282

Uradne ure: vsak prvi četrtek v mesecu od 13.00 ure do 16.00
ure

Faks: (0602) 43-261
17

Kontaktna oseba: Janez KOMLJANEC, župan občine Slovenj
Gradec

Administrativna pomoč: administratorka
Kontaktna oseba: - Franica PORI, dipl. pravnica, strokovna
sodelavka v občini Ravne-Prevalje

OBČINA MISLINJA
Naslov: Občina Mislinja
Šolska cesta 34
62382 MISLINJA
Telefon: (0602) 56-081

OBČINA MUTA
Naslov: Občina Muta
Glavni trg 17
62366 MUTA

Faks: (0602) 56-065

Telefon: (0602) 61-255

Kontaktna oseba: Mirko GREŠOVNIK, župan občine Mislinja
tel. (0602) 56-069

Faks: (0602) 61-114
Kontaktna oseba: Silva SKUTNIK

OBČINA DRAVOGRAD
Naslov: Občina Dravograd
Trg 4. julija 7
62370 DRAVOGRAD

OBČINA VUZENICA
Naslov: Občina Vuzenica
Sejmarska ulica 2
62367 VUZENICA

Telefon: (0602) 83-011

Telefon: (0602) 64-022

Faks: (0602)
Kontaktna oseba: Lidija POŽGAN, tajnik občine Dravograd

Kontaktna oseba: Andrija HALUŽAN, predsednik občinskega sveta občine Vuzenica

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
Naslov: Občina Črna na Koroškem
Center 101
62393 ČRNA NA KOROŠKEM

OBČINA PODVELKA - RIBNICA
Naslov: Občina Podvelka-Ribnica
62363 PODVELKA
Telefon: (0602) 66-046

Telefon: (0602) 38-170

Kontaktna oseba: Danilo KURE
Brezno 87
62363 PODVELKA
tel. doma: (0602) 66-052
tel. služba: (0602) 60-241

Faks: (0602) 38-170
Kontaktna oseba: Fran STAKNE, župan občine Črna na
Koroškem
naslov doma: Center 4
62393 ČRNA NA KOROŠKEM
v njegovi odsotnosti: Nada VAČUN, tajnica občine Črna na Koroškem
naslov doma: Center 18
62393 ČRNA NA KOROŠKEM

OBČINA RADLJE OB DRAVI

OBČINA MEŽICA

Telefon: (0602) 71-211

Naslov: Občina Mežica
Trg svobode 1
62392 MEŽICA

Kontaktna oseba: Milan ŠARMAN

Telefon: (0602) 35-163
Faks: (0602) 35-500
Kontaktna oseba: dr. Tone PRATNEKAR, podžupan občine
Mežica,
ob ponedeljkih dosegljiv na občini Mežica
naslov doma: Leška cesta 28
62392 MEŽICA

Marcel ŠTEFANČIČ - volilna enota 17

Naslov: Občina Radlje ob Dravi
RADLJE OB DRAVI

Občine: LOGATEC, Borovnica, Vrhnika, Cerknica, Loška dolina.
OBČINA LOGATEC - sedež
Naslov: Občina Logatec
Tržaška cesta 15
61370 LOGATEC

OBČINA RAVNE - PREVAUE
Naslov: Občina Ravne - Prevalje
Čečovje 12 a
62390 RAVNE NA KOROŠKEM
Uradni prostor: pisarna v prostorih občine Ravne- Prevalje"
tel. (0602) 21-906, 21-935
Uradne ure: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 12.00
do 14.00 ure

Uradni prostor: poslanska pisarna v prostorih občine Logatec - II. nadstropje.
Uradne ure: vsak tretji ponedeljek v mesecu od 9.00 do 15.00
ure
Telefon: (061) 741-270 int. 223

Telefon: (0602) 21-906, 21-935

Faks: (061) 742-930

Faks: (0602) 23-638

Strokovna pomoč: Zdravko KLEMEN, tajnik občine Logatec

Strokovna pomoč: Franica PORI, dipl. pravnica, strokovna
sodelavka v občini Ravne-Prevalje

Kontaktna oseba: Zdravko KLEMEN, tajnik občine Logatec
tel. 741-270 int. 200
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OBČINA BOROVNICA
Naslov: Občina Borovnica
Paplerjeva 22
61353 BOROVNICA

OBČINA GORNJI GRAD
Naslov: Občina Gornji Grad
Attemsov trg 3
63342 GORNJI GRAD

Telefon: (061) 746-126
Faks: (061) 746-126

Telefon: (063) 843-236, oz. 843-007, oz. 843-068

Kontaktna oseba: Andrej OCEPEK, župan občine Borovnica

Kontaktna oseba: Niko PURNAT, tajnik občine Gornji Grad

OBČINA VRHNIKA
Naslov: Občina Vrhnika
Tržaška cesta 1
61360 VRHNIKA

OBČINA MOZIRJE
Naslov: Občina Mozirje
Savinjska cesta 7
63330 MOZIRJE

Telefon: (061) 755-157

Telefon: (063) 831-511

Kontaktna oseba: Sonja PIRNAT KERŠMANC, tajnica občine
Vrhnika

Faks: (063) 831-320

Telefaks: (063) 843-068

Kontaktna oseba: Jakob PRESEČNIK, župan občine Mozirje

OBČINA CERKNICA
Naslov: Občina Cerknica
Cesta 4. maja št. 53
61380 CERKNICA
Telefon: (061) 793-313, oz. 791-256
Telefaks: (061) 791-110
Kontaktna oseba: Janez OBREZA, predsednik občinskega
sveta občine Cerknica; v njegovi odsotnosti pa Irena PAKIŽ, sekretarka občinskega sveta občine Cerknica

OBČINA LUČE
Naslov: Občina Luče
Luče 106
63334 LUČE
Telefon: (063) 844-481, 844-014
Faks: (063) 844-482
Kontaktna oseba: Mirko ZAMERNIK, župan občine Luče
OBČINA NAZARJE
Naslov: Občina Nazarje
Savinjska cesta 4
63331 NAZARJE

OBČINA LOŠKA DOLINA
Naslov: Občina Loška dolina
Cesta notranjskega odreda 13
61386 STARI TRG PRI LOŽU

Telefon: (063) 831-988

Telefon: (061) 708-154

Faks: (063) 831-988

Kontaktna oseba: Jernej ZABUKOVEC, župan občine Loška
dolina.

Kontaktna oseba: Ivan PURNAT, župan občine Nazarje

dr. Jože ZUPANČIČ - volilna enota 6

OBČINA UUBNO'
Naslov: Občina Ljubno
Cesta v Rastke 12
63333 UUBNO OB SAVINJI
Telefon: (063) 841-415
Kontaktni osebi: - Ana RAKUN, županja občine Ljubno
- Stanko ZAGOŽEN

Občine: VELENJE, Gornji Grad, Ljubno, Mozirje, Luče,
Nazarje, Šoštanj, Šmartno ob Paki.

OBČINA ŠOŠTANJ
Naslov: Občina Šoštanj
Trg svobode 12
63325 ŠOŠTANJ

MESTNA OBČINA VELENJE - sedež
Naslov: Mestna občina Velenje
Titov trg 1
63320 VELENJE

Telefon: (063) 881-396

Uradni prostor: pisarna v prostorih mestne občine Velenje

Faks: (063) 881-396

Uradne ure: Vsak drugi ponedeljek v mesecu, od 15.00 do
17.00

Kontaktna oseba: Bogdan MENIH, župan občine Šoštanj
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Naslov: Občina Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki 72
63327 ŠMARTNO OB PAKI
Telefon: (063) 885-017
Telefaks: (063) 885-522

Telefon: (063) 856-017
Faks: (063) 854-642
Strokovna pomoč: Vlado VERDNIK, strokovni sodelavec v
mestni občini Velenje
Kontaktna oseba: Vlado VERDNIK, strokovni sodelavec v
mestni občini Velenje
tel. (063) 856-151, int. 253

Kontaktna oseba: Alenka PODGORŠEK, sekretarka občinskega sveta občine Šmartno ob Paki
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PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN PLAKETAH DRŽAVNEGA SVETA
mandatno-imunitetna, poslovniška in administrativna vprašanja.

Državni svet Republike Slovenije je na 32. seji, dne 1.6.1994,
na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta sprejel sklep
o sprejemu

(3) Priznanje državnega sveta podeljuje predsednik državnega sveta na podlagi sklepa državnega sveta o podelitvi
priznanja praviloma ob pomembnejših srečanjih ali državnih
praznikih.

PRAVILNIKA
o priznanjih in plaketah državnega sveta

Državni svet lahko podeljuje priznanja in plakete.

IV.
*
Komisija, pristojna za mandatno-imunitetna, poslovniška in
administrativna vprašanja najmanj enkrat letno pozove
državne svetnike, da ji dajo predloge za podelitev priznanj
državnega sveta.

1. Priznanje državnega sveta
II.
Priznanje državnega sveta se podeljuje:

2. Plaketa državnega sveta

1. posameznikom, organom in institucijam za izjemne
dosežke pri uveljavljanju funkcije državnega sveta,

V.
(1) Predsednik državnega sveta lahko ob obiskih organov v
drugih državah, ki imajo podobne pristojnosti, kot jih ima
državni svet, ali ob obiskih delegacij takšnih organov pri
državnem svetu, podeli funkcionarjem takšnih organov oziroma članom delegacije plaketo kot izraz razvijanja in utrjevanja medsebojnih stikov.

2. funkcionarjem in organom, ki imajo posebne zasluge za
razvijanje medsebojnih stikov med državnim svetom in med
sorodnimi organi drugih držav na državni in deželni ravni z
namenom izmenjave izkušenj in vzpostavitve strokovnega
sodelovanja, kar se kaže v utrjevanju institucij parlamentarne
demokracije.

(2) O podelitvi plakete predsednik državnega sveta obvesti
državni svet.

III.
(1) Podelitev priznanja lahko predlaga vsak državni svetnik ali
interesna skupina.

VI.

(2) O predlogu državnega svetnika za podelitev priznanja ali o
predlogu interesne skupine da mnenje komisija, pristojna za

plake,e
odobri državni svet
na predlog
komisije, pristojne za mandatno-imunitetna,
poslovniška
in
ln
administrativna vprašanja.

Tretja alinea 1. odstavka 97. člena ustave Republike

■

::

Slovenije - državni svet zahteva, da državni zbor pred
razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča

V dve in pol letnem delu je državni svet v okviru svojih
pristojnosti, določenih v Ustavi Republike Slovenije, sprejel
enaindvajset zahtev, da državni zbor pred razglasitvijo navedenih zakonov o njih še enkrat odloča:

:

— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
Sklep je objavljen v POROČEVALCU Državnega sveta Republike Slovenije, št. 2/letnik I, 28.6.1993

— zakon o sodniških plačah in drugih prejemkih
— zakon o plačah sodnikov ustavnega sodišča
- zakon o spremembah zakona o prispevkih za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje
- zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije
— zakon o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo
- zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač

- zakon o spremembah in dopolnitavah zakona o državljanstvu Republike Slovenije (zakon v državnem zboru ob
ponovnem odločanju ni bil sprejet)
- zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
— zakon o posebnem davku od posebnih iger na srečo
- zakon o visokem šolstvu
— zakon o določitvi višine invalidskih in veteranskih prejemkov za leto 1994 (zakon v državnem zboru ob ponovnem
odločanju ni bil sprejet)
s

Sklepi so objavljeni v POROČEVALCU Državnega sveta Republike Slovenije, št. 1/letnik I, 8.4.1993

Sklepi so objavljeni v POROČEVALCU Državnega sveta Republike Slovenije, št. 2/letnik II, 27.1.1994
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Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o ustavnem
sodišču
Državni svet Republike Slovenije je na 28. seji, dne 28.2.1994,
ob obravnavi zakona o ustavnem sodišču, ki ga je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel na 18. seji, dne 21.2.1994,
sprejel
SKLEP,

Državni svet meni, da bi določba s takšno vsebino, ki v zvezi z
varovanjem človekovih pravic govori o pomembnejših posledicah za pritožnika, že v samem začetku uveljavljanja tega
ključnega instituta za varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin lahko resno zmanjšala njegov pomen.

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o ustavnem sodišču.
Obrazložitev

Državni svet prav tako meni, da bi glede na to, da se z
zakonom uvaja nov, izjemno pomemben institut za varstvo
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, bilo treba šele na
podlagi prakse glede na potrebo postopoma v zakon vgrajevati določene selektivne mehanizme.

Državni svet predlaga državnemu zboru ponovno odločanje o
zakonu o ustavnem sodišču, ker meni, da določba druge
alinee drugega odstavka 55. člena tega zakona ni sprejemljiva. Državni svet ob tem izrecno poudarja, da je sklenil
predlagati ponovno odločanje o tem zakonu samo zaradi
določbe druge alinee drugega odstavka 55. člena zakona,
medtem ko meni, da je zakon sicer zelo kvalitetno pripravljen.

Državni svet meni, da bi bila v zakonu primerna določba, kot
je bila predlagana določba druge alinee drugega odstavka 55.
člena v predlogu zakona za tretjo obravnavo, po kateri
ustavno sodišče ne bi sprejelo ustavne pritožbe, če od odločitve ne bi bilo pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja in če kršitev človekove pravice ali temeljne svoboščine
ne bi imela nobenih posledic za pritožnika.

Druga alinea drugega odstavka 55. člena zakona o ustavnem
sodišču določa, da ustavno sodišče ustavne pritožbe ne
sprejme, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega
pravnega vprašanja in če kršitev človekove pravice ali
temeljne svoboščine ni imela pomembnejših posledic za pritožnika.

Glede na navedeno državni svet meni, da bi državni zbor
moral pri ponovnem odločanju o zakonu le-tega zavrniti, saj
sprejeta določba druge alinee drugega odstavka 55. člena
zakona o ustavnem sodišču zmanjšuje možnost uveljavljanja
ustavne pritožbe kot enega od temeljnih institutov za varstvo
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o referendumu
in ljudski iniciativi
pa njegovih posamičnih določb, če menijo, da niso ustrezne,
ali pa dosežejo zakonsko ureditev nekega vprašanja.

Državni svet Republike Slovenije je na 28. seji, dne 28.2.1994,
ob obravnavi zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ga
je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 18. seji, dne
21.2.1994, sprejel

10. člen zakona določa zakone, glede katerih ni mogoče
razpisati zakonodajnega referenduma. Takšna določba glede
na prvi odstavek 90. člena ustave ni sprejemljiva. Izključitev
možnosti za referendum bi prišla v poštev samo za »predhodni« in »naknadni« referendum, kakor ju ureja zakon, vendar je tudi pri tem vprašanje, če ni izključitev preširoka,
nikakor pa to ne pride v poštev za razveljavitveni referendum,
torej potem, ko je zakon že sprejet in velja. Zaradi tega 10.
člen ni sprejemljiv.

SKLEP,
da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o referendumu in ljudski iniciativi.
Obrazložitev

15. člen zakona določa, da državni zbor, če se ne strinja s
postavljenim vprašanjem za referendum in če predstavnik
predlagatelja vztraja pri vprašanju, ki po mnenju državnega
zbora ni dovolj jasno, lahko odloči, da referenduma ne razpiše. Državni svet meni, da bi določba s takšno vsebino v praksi
pomenila možno omejevanje pravice do referendumskega
odločanja oziroma omejevanje avtonomne volje volivcev, da
predložijo na referendum določeno vprašanje, ki je za njih
pomembno. Zato državni svet meni, da bi bilo treba to
določbo iz zakona črtati ali pa predvideti, da bi v primeru
spora med predlagateljem za razpis referenduma in državnim
zborom odločilo ustavno sodišče. Vsekakor pa po mnenju
državnega sveta ne bi smel imeti samo državni zbor pravico
sprožiti spor pred ustavnim sodiščem, ampak tudi predlagatelji.

Državni svet predlaga državnemu zboru ponovno odločanje o
zakonu o referendumu in ljudski iniciativi, ker meni, da zakon
ne ureja nekaterih pomembnih vprašanj v zvezi z referendumskim odločanjem in ker meni, da so nekatere zakonske rešitve
neustrezne.
Državni svet meni, da bi zakon poleg »predhodnega« in
»naknadnega« referenduma, kakor ga opredeljuje zakon,
moral dajati državljanom tudi možnost zahteve za razpis referenduma, da se neko vprašanje uredi z zakonom, zlasti pa
referenduma o zakonu, ki že velja, da bi se spremenil ali
razveljavil, ali pa da bi se razveljavile posamezne določbe
(razveljavitveni referendum). Državni svet ob tem poudarja, da
prvi odstavek 90. člena ustave določa, da državni zbor lahko o
vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, razpiše referendum, kar
po njegovem mnenju pomeni, da je to lahko referendum
katerekoli vrste, torej tudi razveljavitveni referendum.

Državni svet ob tem poudarja, da je predlagatelj zahteve za
razpis referenduma tisti, ki mora imeti pravico oblikovati
vprašanje, ki naj bo predmet referenduma. Državni svet ob
tem izrecno opozarja na določbo drugega odstavka 90. člena
ustave, po kateri državni zbor mora razpisati referendum, če
to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset tisoč volivcev. Zato bi se lahko glede na navedeno ustavno
določbo postavilo vprašanje ustavnosti 15. člena zakona.

Državni svet poudarja, da predstavlja pravica zahtevati razpis
referenduma o veljavnem zakonu (razveljavitveni referendum), ali pa zahtevati, da se določeno vprašanje uredi z
zakonom, zelo pomembno pravno sredstvo za državljane, s
katerim lahko dosežejo razveljavitev določenega zakona ali
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Državni svet tudi meni, da bi zakon moral precizneje urediti
vprašanja v zvezi z izvedbo referenduma v lokalni skupnosti.
3. člen zakona sicer določa, da se določbe tega zakona o
postopku za izvedbo referenduma smiselno uporabljajo tudi
za referendum v lokalni skupnosti, kolikor ni s tem zakonom
drugače določeno, vendar pa državni svet meni, da bi bilo
primerno, da bi zakon določal tudi vprašanja, o katerih bi
občani v lokalni skupnosti odločali z referendumom. Pri tem

državni svet posebej opozarja na uvedbo samoprispevka, kije
še vedno pomemben vir zadovoljevanja nekaterih skupnih
potreb v občini.
Glede na navedeno državni svet meni, da bi državni zbor
moral pri ponovnem odločanju o zakonu o referendumu in
ljudski iniciativi le-tega zavrniti.

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o določitvi višine
invalidskih prejemkov
Državni svet Republike Slovenije je na 33. seji, dne 8.6.1994,
obobravnavi zakona o določitvi višine invalidskih prejemkov,
ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel po hitrem
postopku na 20. seji, dne 1.6.1994, sprejel

hitrem postopku, medtem ko je drugi zakon, ki je prav tako
uravnaval usklajevanje določenih socialnih prejemkov, v
celoti zavrnil. S tem so bila izrecno zanemarjena načela iz 2.
člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je Slovenija
socialna država; možno je torej, da so denarni prejemki
različni zaradi različnih vzrokov in kriterijev, nevzdržno pa je,
da bi bilo usklajevanje teh prejemkov zaradi inflacije različno.

SKLEP,
da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o določitvi višine invalidskih prejemkov.

Državni svet opozarja, da je zakon, ki zmanjšuje pravice samo
invalidom, v nasprotju s 14. členom Ustave Republike Slovenije. Nadalje je treba upoštevati, da ustava v 3. odstavku 50.
člena vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja zagotavlja
posebno varstvo in da v 155. členu določa, da se ne more
posegati v že pridobljene pravice.

Obrazložitev
Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji, dne 1. junija
1994, obravnaval in po hitrem postopku sprejel zakon o določitvi višine invalidskih prejemkov, vendar s spremenjeno vsebino glede na prvotno predloženo besedilo in pri tem ni
proučil vseh možnih posledic, ki izhajajo iz zakona.

Opozoriti je potrebno na neskladnost zakona z 18. členom
Ustavnega zakona o izvedbi temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, s katerim se je
Republika Slovenija zavezala, da bo od 25.6.1991 dalje zagotavljala varstvo pravic borcev, vojaških invalidov, članov družin padlih borcev in uživalcev vojaških pokojnin s stalnim
bivališčem v Republiki Sloveniji v obsegu in pod pogoji, ki so
jih do uveljavitve ustavnega zakona določali predpisi SFRJ.
To pomeni, da se varstvo izrecno nanaša na do navedenega
datuma že pridobljene zakonske pravice in jih v njihovem
obsegu z zakonom ni mogoče zmanjšati in da so v 18. členu
navedene osebe upravičene do varstva pravic, ki so jih z
ustreznim posamičnim pravnim aktom (odločbo) pridobili
pod pogoji, ki so jih določali predpisi nekdanje SFRJ v času
izdaje tega akta oziroma priznanja pravice.

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za negospodarske dejavnosti je predlog zakona obravnavala na seji, dne
5.4.1994, skupaj s predlogom zakona o usklajevanju denarnih
nadomestil za čas porodniškega dopusta, denarnih nadomestil za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni nad 30 dni, denarnih nadomestil za primer brezposelnosti, pokojnin in zajamčene plače, ki je bil prav tako predlagan v sprejem po hitrem
postopku. Člani Komisije za negospodarske dejavnosti so se
strinjali, da se sprejme prvotno besedilo zakona, vendar pri
tem opozorili, da so predstavniki prizadetih invalidov pri oblikovanju sistemskih zakonov pristali na 26% znižanje denarnih
prejemkov in da bi vsako nadaljnje poseganje v invalidske
pravice na tem ožjem področju privedlo do zelo mučnih
situacij in morebitnih mednarodnih zapletov. Upoštevati je
potrebno namreč dejstvo, da invalidi ne nasprotujejo korigiranju socialnih transferjev zaradi sedanjih gospodarsko ekonomskih Okoliščin, če to velja za vse prebivalce Slovenije,
oziroma za vse prejemke iz socialnega, zdravstvenega, pokojninskega ali invalidskega zavarovanja in ne zgolj in samo za
invalide.

Državni svet poudarja, da ne bi predlagal državnemu zboru
ponovno odločanje o zakonu o določitvi višine invalidskih
prejemkov, če bi bili uveljavljeni isti kriteriji pri revalorizaciji
denarnih prejemkov za vse skupine prebivalcev in ne le najprej za invalide in samo invalide, kar je družbeno povsem
nesprejemljivo.

Državni zbor je na svoji 20. seji, dne 1.6.1994, sprejel samo
določitev in usklajevanje denarnih prejemkov za invalide po

Zakon v državnem zboru ob ponovnem odločanju ni bil
sprejet.

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o omejevanju
uporabe tobačnih izdelkov
___
Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji, dne 29.6.1994,
ob obravnavi zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 22.
seji, dne 23.6.1994, sprejel

Obrazložitev

SKLEP,

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je Državni
zbor sprejel na 22. seji dne 23.6.1994 po opravljeni tretji
obravnavi na svoji 22. seji dne 21.6.1994 in po usklajevanju
redakcijskih amandmajev na matičnem odboru dne 22.6.1994.

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije zahteva od Državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov.

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov v svojem 10.
členu v 1. odstavku prepoveduje reklamiranje tobaka in
tobačnih izdelkov, v istem členu v 3. odstavku pa prepoveduje
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reklamiranje izdelkov, označenih z logotipi, znaki ali znamkami, ki se uporabljajo tudi za označevanje tobaka in tobačnih izdelkov, če takšni izdelki s svojim videzom ali namenom
uporabe neposredno spodbujajo uporabo tobaka ali tobačnih
izdelkov.

je proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov dovolil
obveščanje potrošnikov o prejetih nagradah in priznanjih ter
o kakovosti in lastnostih novih proizvodov; obveščanje je bilo
lahko le enkratno in sočasno.
Petletni program WHO z imenom Evropa brez kajenja (Smoke
free Europe), ki ga je sprejel leta 1987 Regionalni Evropski
komite, je predvidel, naj bi do leta 1995 bilo v vsaki državi
najmanj 80 % nekadilcev, poraba tobačnih izdelkov pa naj bi
se zmanjšala za 50 %, na osnovi razvoja zdravstvene vzgoje in
javnega informiranja ob omejevanju proizvodnje, propagiranja in prodaje tobačnih izdelkov.

Že matični odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko je opozoril na nepreciznost 3. odstavka 10. člena in
nekonsistentnost s 1. odstavkom istega člena ter je predlagal,
da se v 3. odstavku za besedama »tobačnih izdelkov« vejica
nadomesti s piko in črta besedilo« če takšni izdelki s svojim
videzom ali namenom uporabe neposredno spodbujajo uporabo tobaka ali tobačnih izdelkov«. Vendar državni zbor
zaradi proceduralnih razlogov tega amandmana ni upošteval
in o njem ni glasoval.

Državni svet ocenjuje, da abstraktna določba tretjega
odstavka 10. člena, ki ni razdelana niti v zakonu niti ne
predvideva podzakonskega akta, niti ni sankcionirana v
kazenskih določbah, ni konsistentna s prvim odstavkom tega
člena, zato bi jo moral zakonodajalec črtati.

Iz 3. odstavka 10. člena zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov sledi, da smo v Sloveniji sprejeli zelo liberalen
zakon na tem področju, ki dovoljuje uporabo tobačnega logotipa na vsakem drugem izdelku, kar je samo po sebi reklama
tobaka, kar pa resnično pomeni še več, ker praktično vse te
izdelke lahko tudi reklamiramo.

Državni svet opozarja tudi na neenakost pravnih subjektov
pred zakonom, saj zakonska določba 18. člena nima uskladitvenega roka, v katerem morajo lastniki gostinskih objektov v
katerem gostom strežejo predvsem hrano, določiti prostor za
nekadilce, medtem ko imajo izdelovalci in uvozniki tobačnih
izdelkov eno leto časa, da natisnejo na embalažo oziroma
škatlice cigaret opozorilo o vsebnosti katrana in o škodljivosti
kajenja.

Državni svet ocenjuje, da smo do sprejetja tega zakona imeli v
Sloveniji na področju omejevanja uporabe tobačnih izdelkov
bolj strogo zakonodajo. Tako je bilo v 15. členu Zakona o
zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe
(Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85) prepovedano reklamirati
tobačne izdelke po tisku, radiu, televiziji in drugih sredstvih
javnega obveščanja. Na podlagi zakonskega pooblastila je bil
sprejet poseben odlok (Uradni list SFRJ, št. 34/79 in 57/80), ki

Zakon v državnem zboru ob ponovnem odločanju ni bil sprejet.

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o grbu, zastavi in
himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
jasno, ali gre za posebno himno narodne skupnosti ali pa za
himno druge suverene države, torej Madžarske ali Italije (pri
čemer pa je treba upoštevati, da je predlagateljica amandmaja
k 21. členu izhajala iz predpostavke, da je himna madžarske
narodne skupnosti istovetna z madžarsko državno himno).
Podobna dilema se pojavlja tudi v zvezi z drugim odstavkom
13. člena, to je z zastavo narodne skupnosti.

Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji, dne
27.7.1994, ob obravnavi zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki ga je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel na 23. seji, dne 20.7.1994,
da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije
ter o slovenski narodni zastavi.

Vsekakor bi pred uveljavitvijo nejasnih določb drugega
odstavka 13. člena in drugega odstavka 21. člena zakona bilo
potrebno dobiti odgovor na troje vprašanj: prvič, ali je himna
in zastava narodne skupnosti lahko istovetna z državno
himno in zastavo tuje države (matične države narodne skupnosti), drugič, ali se izvajanje tuje državne himne in izobešanje tuje državne zastave na prireditvah narodnih skupnosti
smatra za poseg v suverenost slovenske države, in tretjič,
kakšna je ureditev v drugih državah: ali druge države z zakonom na enak način urejajo uporabo simbolov narodnih skupnosti. Ena situacija je, če imamo opravka zgolj s prakso brez
normativne ureditve, drugo pa je, če se ta praksa formalizira z
zakonsko normo.

Obrazložitev
Državni zbor je pri tretji obravnavi predloga zakona sprejel
amandma k 21. členu predloga zakona, s katerim je v besedilo
zakona vključil določbo, po kateri se na območjih, kjer živita
italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, ob svečanih prireditvah teh skupnosti lahko izvaja tudi himna narodne
skupnosti. Predlagateljica amandmaja je ta amandma utemeljevala s tem, da se je že izoblikovala praksa, da se na svečanih prireditvah, ki jih organizira narodna skupnost, izvaja tudi
himna narodne skupnosti, zato bi bilo treba to vprašanje
urediti v zakonu.

Zato predlagamo državnemu zboru, da pred ponovnim odločanjem prouči in pojasni navedena vprašanja, da bi se izognili
eventualnim poznejšim komplikacijam, bodisi bilateralnim
bodisi tudi multilateralnim, če v drugih državah ta problematika ni zakonsko urejena na tak način.

Državni svet meni, da ta določba ni dovolj jasna, ker iz nje ni
razvidno, kaj predstavlja himno narodne skupnosti. Ni namreč

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o upravi
Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 3.10.1994,
ob obravnavi zakona o upravi, ki ga je Državni zbor Republike
Slovenije sprejel 28.9.1994, sprejel

blike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o upravi.
Obrazložitev

SKLEP,
Zakon v 101. členu določa, da država prevzame od občin vse
upravne naloge in pristojnosti, za katere so ustanovljena

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Repu23

Državni svet tudi s sprejetim besedilom ni v celoti zadovoljen,
saj določa, da so občine dolžne prepustiti prostore v uporabo
upravnim enotam, zakon pa ne določa, da bi moralo biti za
medsebojna razmerja med državo in občino sklenjena
pogodba, ki bi zagotavljala medsebojno izpolnjevanje obveznosti. Nejasnost financiranja lokalne samouprave v celoti in v
tem členu omogoča, da država prevzame vsa sredstva, ki bi
morala biti eden izmed temeljev samostojnega delovanja
reformirane lokalne samouprave.

posamezna ministrstva. Državni svet ugotavlja, da so ministrstva ustanovljena za vsa področja, sicer vlada ne bi obvladala
celotnega prostora in resorjev, zato ni več praznega prostora.
Ni več področja, ki bi ga ljudje urejali samostojno preko
lokalne samouprave. Zakon bi moral jasno določiti možnosti
samostojnega delovanja lokalne samouprave oz. bi moral
omejiti pristojnosti državne uprave, da ne bi posegala na
področja, ki jih ljudje lahko urejajo sami in bolje.
Že v prejšnjih fazah sprejemanja zakona je državni svet opozarjal na določbe, ki urejajo lastništvo občinskih prostorov in
sredstev. Zato je 103. člen doživljal različne spremembe.

Zaradi navedenega državni svet zahteva, da državni zbor
ponovno odloča o zakonu o upravi.

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij
Državni svet je prepričan, da določanje teritorija občin ni
mogoče brez jasnega koncepta delitve funkcij med državno
upravo in samoupravo, ker bi moralo biti ob ustanavljanju
občin jasno, katere državne naloge se bodo izvajale na nivoju
občine.

Državni svet Republike Slovenije je na 38. seji, dne 3.10.1994,
ob obravnavi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel
2.10.1994, sprejel
SKLEP,

Državni svet nadalje ugotavlja, da še ni razčiščen koncept
financiranja bodoče lokalne samouprave: ni jasno, v kolikšni
meri bo financirana iz državnega proračuna, kakšni bodo
kriteriji za osnovno financiranje oziroma za finančno izravnavo, katere potrebe pa bodo prebivalci morali financirati
sami. Brez teh podatkov tudi odločanje o velikosti občin ni
resno dejanje. Državni svet opozarja tudi na dejstvo, da je
nekajkratno spreminjanje ponujenih rešitev povzročilo množico nesporazumov med ljudmi, kar pa ni dobro izhodišče za
življenje v isti skupnosti.

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij.
Obrazložitev
Državni svet opozarja na dejstvo, da ustava zahteva predhodno referendumsko izjavljanje ljudi na določenem
območju predvidene občine. Referendumske predpostavke
za odločanje ljudi maja 1994 so bile bistveno drugačne kot so
predpostavke za sedanje zakonsko določanje občinskih meja.
Zato je referendumski rezultat mogoče tolmačiti le, da so
ljudje zavrnili razdelitev Slovenije na 340 majhnih in šibkih
občin. Vse ostale razlage volje ljudi so špekulativne in nimajo
strokovne podlage.

Državni svet tudi opozarja, da je projekt reforme lokalne
samouprave že doslej zahteval velika materialna sredstva,
zato bi morali v prihodnje bolje pretehtati vse možne rešitve.
Državni svet ugotavlja, da so z zakonom vključeni v občino
Piran štirje zaselki (Bužini, Mlini, Škodelini, Škrile), ki predstavljajo zaenkrat še sporno ozemlje med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško. Pred dokončnim sprejemom zakona bi
bilo potrebno pretehtati možne negativne posledice tega
dejanja na odnose med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško, pa tudi širše.

Državni svet ugotavlja, da je bila osnova za odločanje državnega zbora predlog vladne strokovne službe. Vendar je v
državnem zboru ta osnova doživela preveliko število samovoljnih sprememb, kar je porušilo koncept zakona, katerega
slabost pa je bila, da je tudi odstopal od referendumsko
izražene volje. Odstopanje od strokovnih kriterijev in od referendumsko izražene volje je slaba popotnica za uresničevanje
zakona pri oblikovanju občinskih meja. Dodatna slabost
zakona je odstopanje od kriterijev za mestne občine, kar je
prav tako povzročilo nezadovoljstvo in bo povzročilo dodatne
probleme pri reformi lokalne samouprave.

Vse navedeno je vodilo državni svet, da je sprejel sklep o
odložnem vetu, tako da bi državni zbor pred ponovnim odločanjem o zakonu še enkrat pretehtal opozorilo državnega
sveta.

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o organizaciji in
delovnem področju ministrstev
mnenju z dne 19. januarja 1994 opozarjal, da bo organiziranje
številnih upravnih organov in organizacij povzročilo dodatno
obremenitev državnega proračuna in s tem javne porabe, zato
zakona ni mogoče sprejeti, če niso prej opravljene kadrovske,
organizacijske in finančne analize ter bilance, s katerimi bo
zagotovljeno, da se sredstva za funkcioniranje uprave ne
bodo povečala. Državni svet ugotavlja, da organiziranje novih
agencij in direkcij, kakor tudi novih upravnih organov v primeru, ko bi ministrstvo z določeno odgovorno osebo za
posamezno področje dela enotno opravljalo vse funkcije v
okviru samega ministrstva, pomeni neracionalno organiziranje in funkcioniranje uprave.
Državni svet ugotavlja, da njegovo opozorilo za organiziranje
samostojne vladne službe za skladen regionalni razvoj v sprejetem zakonu ni bilo upoštevano, niti njegov predlog, da se za
reševanje navedenih vprašanj določi kot pristojna Služba
vlade za reformo lokalne samouprave.

Državni svet Republike Slovenije je na 39. seji, dne 2.11.1994,
ob obravnavi zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel
26.10.1994, sprejel
SKLEP,
da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev.
Obrazložitev
Državni svet ugotavlja, da je zakon o organizaciji in delovnem
področju ministrstev določil 18 novih republiških upravnih
organov in upravnih organizacij. Državni svet je že v svojem
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Sprejeti zakon tudi ni ločil pristojnosti, ki jih še vedno ima
Ministrstvo za okolje in prostor, čeprav bi po našem mnenju
Ministrstvo za okolje moralo imeti temeljne kompetence nad
celotnim varovanjem okolia. Sprejeti zakon ni upošteval pred-

loga, da se Ministrstvo za okolje in prostor organizira kot
samostojno Ministrstvo za okolje, Ministrstvo za promet in
zveze pa kot Ministrstvo za infrastrukturo (z energetiko) in
prostor.

Sklep državnega sveta, da državni zbor še enkrat odloča o zakonu o prevzemu
državnih funkcij, ki so jih do 31. decembra 1994 opravljali organi občin
Državni svet Republike Slovenije je na 49. seji, dne 22.5.1995,
ob obravnavi zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31. decembra 1994 opravljali organi občin, in ki ga je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel na 28. izredni seji 15. maja
1995, sprejel

sedanjo občinsko upravo, bo povsem onemogočila uspešno
opravljanje občinskih upravnih zadev.
3. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem po zahtevi državnega sveta in tudi zahtevi Izvršnega sveta
občine Krško po javni obravnavi dne 17. 3. 1995, na seji dne
30. 3. 1995 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 in da razveljavitev začne učinkovati 1. junija
1995.

SKLEP,
da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenij zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
decembra 1994 opravljali organi občin.

Ustavno sodišče v obrazložitvi navaja, da bi državni zbor za
izvedbo 5. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave moral
ob prehodu v sistem lokalne samouprave razmejiti in določiti
pristojnosti države in lokalnih skupnosti. Nadalje navaja, da
uvedba lokalne samouprave pomeni tudi to, da država prevzame državne funkcije, ki so jih v komunalnem sistemu opravljale občine kot podaljšek državne oblasti. Na področju
uprave to pomeni prevzem tistih upravnih nalog, ki sodijo v
okvir funkcij državne uprave. V nasprotju s 140. členom
ustave pa bi bil prevzem tistih upravnih nalog, ki so povezane
z uresničevanjem lokalne samouprave oziroma lokalnih javnih zadev in ki jih občina, enako kot država, opravlja na
oblasten način.

Obrazložitev
1. Ko je državni zbor 28.9.1994 sprejel zakon o upravi, je
državni svet na 38. seji 3.10.1994 sprejel sklep, da od državnega zbora zahteva ponovno odločanje o tem zakonu. Eden
od razlogov za to zahtevo je bila določba prvega odstavka
101. člena zakona, po kateri 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.
Državni svet je v zvezi z navedeno določbo menil, da so z
zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev leta ustanovljena za vsa področja, zato ni več področja, ki bi ga
ljudje lahko urejali samostojno preko lokalne samouprave. Po
mnenju državnega sveta bi zakon moral jasno določiti možnosti samostojnega delovanja lokalne samouprave oziroma bi
moral omejiti pristojnosti državne uprave, da ne bi posegala
na področja, ki jih občine lahko urejajo same in bolj racionalno.

Ustavno sodišče v obrazložitvi še navaja, da je državni zbor
namesto jasne razmejitve pristojnosti in določitve državnih
funkcij, ki jih prevzame država, sprejel izpodbijano določbo
prvega odstavka 101. člena z nejasno vsebino, pri čemer je
izhajal iz predpostavke, da že samo dejstvo, da so bile prejšnjim občinam pristojnosti naložene z zakoni, pomeni, da so to
državne in ne lokalne zadeve. S tem pa je državni zbor v
nasprotju s 140. členom ustave posegel v pristojnosti občin.
Ministrstva so namreč ustanovljena za vsa področja javnega
življenja, tudi tista, ki spadajo po 21. in 22. členu zakona o
lokalni samoupravi med lokalne zadeve.

2. Ker je državni zbor pri ponovnem odločanju o zakonu o
upravi le-tega ponovno sprejel v nespremenjenem besedilu, je
državni svet na 40. seji 16. 11. 1994 sprejel zahtevo za začetek
postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 101. člena
zakona o upravi. V utemeljitvi zahteve se je državni svet
skliceval na 140. člen ustave, ki določa, da spadajo v pristojnosti občine lokalne zadeve, ki jih lahko občina ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Državni svet je
opozoril tudi na določbo 21. člena zakona o lokalni samoupravi, ki določa zadeve lokalnega pomena, ki nedvomno zadevajo samo prebivalce občine.

Na koncu obrazložitve ustavno sodišče navaja, da je sprejelo
razveljavitev določbe prvega odstavka 101. člena zakona o
upravi z odložnim rokom zato, da bi državni zbor v tem času
lahko z zakonom nadomestil razveljavljeno določbo tako, da
bi določil posamične pristojnosti in naloge, ki jih prevzame
država. Po presoji ustavnega sodišča bi bilo treba:
- zagotoviti sočasen prenos nalog v vseh občinah,
- upoštevati poseben ustavni status mestnih občin,
- urediti veljavnost posamičnih aktov, izdanih v obdobju,
dokler organi lokalnih skupnosti ne bodo prevzeli
izvrševanja lokalnih zadev na podlagi zakonske razmejitve
pristojnosti,
- zagotoviti lokalnim skupnostim potreben čas za prilagoditev občinskih aktov, organov in občinske uprave,
- zagotoviti, da bosta organizacija občinske uprave in sistemizacija delovnih mest v njej pogojena s pristojnostmi občin,
- urediti položaj zaposlenih glede na morebitne spremembe
obsega pristojnosti upravnih enot in občinske uprave.

V obrazložitvi navedene zahteve je državni svet izrazil mnenje,
da glede na to, da zakon o organizaciji in delovnem področju
ministrstev zelo splošno določa pristojnosti posameznih ministrstev, ni mogoče trditi, da določba prvega odstavka 101.
člena zakona o upravi ne pomeni prenosa vseh občinskih
upravnih zadev na pristojna ministrstva. To po njegovem
mnenju potrjuje n. pr„ določba prvega odstavka 9. člena
zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev, ki
določa zadeve ministrstva za notranje zadeve, kot tudi
določba 11. člena tega zakona, ki določa zadeve, ki se nanašajo na prostorsko planiranje in jih opravlja ministrstvo za
okolje in prostor.

4. Državni zbor je na izredni seji 15. 5. 1995 po hitrem
postopku sprejel zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih
do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, s katerim naj bi glede
na navedeno odločbo ustavnega sodišča uredil vprašanje, ki
ga je urejal prvi odstavek 101. člena zakona o upravi. Zakon v
1. členu določa, da državne funkcije, ki so jih po 5. členu
ustavnega zakona za izvedbo ustave do 31. 12. 1994 opravljali
organi občin na podlagi predpisov, izdanih pred uveljavitvijo
ustave, opravljajo od 1. 1. 1995 dalje pristojni državni organi.

Državni svet je v obrazložitvi navedene zahteve izrazil mnenje,
da tudi v primeru, če bi določba prvega odstavka 101. člena
zakona o upravi pomenila le začasno rešitev, ker še niso
sprejeti vsi področni zakoni, niti niso razdeljene pristojnosti
sedanjih občin, nedvomno ta določba pomeni poseg države v
lokalne zadeve, ki zadevajo samo prebivalce občine. Državni
svet je tudi opozoril, da s tem, ko bo država prevzela vso
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V 3. členu pa našteva tiste zakone, v katerih so določene
pristojnosti občinskih organov in ki naj bi jih odslej opravljale
upravne enote kot upravne naloge. Zakoni so v 3. členu
našteti po področjih posameznih ministrstev.

prava v slovenskem prostoru ni enotne definicije za upravne
naloge, zato je pomembno vztrajati pri zahtevi, da se govori o
posamičnih pristojnostih države oziroma lokalne skupnosti.
Med stališči in pripombami županov je bilo izrecno poudarjeno, da v zakonu ni upoštevan poseben ustavni status mestnih občin.

5. Glede na vsebino sprejetega zakona o prevzemu državnih
funkcij, ki so jih do 31. decembra 1994 opravljali organi občin,
je seveda treba odgovoriti na vprašanje, ali je ta zakon rešil
dilemo, zaradi katere je državni svet po sprejemu zakona o
upravi najprej zahteval od državnega zbora ponovno odločanje o zakonu, potem pa sprožil pred Ustavnim sodiščem
postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 101. člena
zakona o upravi. Gre za vprašanje, ali je zakon sedaj jasno
določil možnosti samostojnega delovanja lokalne samouprave oziroma ali je opredelil pristojnosti državne uprave
tako, da ne bi posegala na področja, ki jih občine lahko
urejajo same in bolj racionalno. Prav tako pa je seveda treba
odgovoriti na vprašanje, ali je državni zbor s sprejetim zakonom sledil odločbi Ustavnega sodišča.

Župani so prav tako opozorili, da so rešitve v sprejetem
zakonu nejasne in da jih razumejo kot enega izmed nadaljnjih
korakov k centralizaciji državne uprave.
7. Izražen je bil dvom v pravilnost predpostavke, da so zakoni,
ki so bili sprejeti po ustavi 1991 že usklajeni z ureditvijo
lokalne samouprave. To ni točno, saj je bil zakon o lokalni
samoupravi sprejet šele konec leta 1993 in so v njem določene funkcije občin. V zakonih, ki so bili sprejeti pred tem, se
ni upoštevala razmejitev funkcij med državo in lokalno samoupravo.

Iz vsebine zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.
decembra 1994 opravljali organi občin, izhaja, da državni zbor
tega ni storil. Najprej je treba ugotoviti, da v postopku sprejemanja tega zakona ni bil opravljen noben napor za to, da bi se
dokopali do vsaj približne ugotovitve, katere bi bile tiste
zadeve, ki naj bi sodile v pristojnosti občin. Pri tem je treba
opozoriti, da je imel predlagatelj zakona na razpolago gradivo, ki ga je pripravil Institut za javno upravo in ki je bilo
objavljeno v Poročevalcu št. 37 z dne 29.9.1994. To gradivo
vsebuje pregled pristojnosti bivših občin in bi lahko služilo
kot pripomoček pri opredeljevanju vprašanja, katere bi bile
tiste zadeve, ki sodijo v okvir samostojnega delovanja lokalne
samouprave.

Generalni prenos državnih funkcij oziroma upravnih nalog na
državo tudi ne upošteva dejstva, da ima občina po zakonu o
lokalni samoupravi pristojnosti (21. in 22. člen), ki se uresničujejo z upravnim delovanjem. Država bi z navedenim pristopom torej prevzela tudi te upravne naloge.
Zaradi vsega navedenega mora zakon določiti posamične
zadeve, ki jih prevzema država. Samo na ta način bo zavarovana lokalna samouprava pred posegi države in pred vse
večjim centralizmom.
8. Po razveljavitvi 101. člena zakona o upravi je nastala priložnost za nov razmislek o razdelitvi funkcij med državo in
lokalno samoupravo. Ob tej priložnosti bi bilo možno ugotoviti, katere zadeve bi spadale med izvirne pristojnosti občin,
katere med prenesene pristojnosti in katere zadeve je treba
dodatno poveriti mestnim občinam.

Zato je težko sprejemljiv izgovor, da je bilo premalo časa za
pripravo razmejitve posameznih pristojnosti, saj je bilo to
vprašanje izpostavljeno že v začetku oktobra 1994, ko je
državni svet po sprejemu zakona o upravi od državnega zbora
zahteval ponovno odločanje o tem zakonu.

9. Državni svet meni, da niso utemeljena opozorila predlagatelja zakona, da v primeru, če bi državni zbor pri ponovnem
odločanju o zakonu le-tega zavrnil, bi po 1. juniju 1995
občine same prevzele opravljanje upravnih nalog, s čemer bi
prišlo do popolnega pravnega nereda. Državni svet opozarja,
da bi občine pred tem morale spremeniti oziroma dopolniti
statute, potem pa glede na to sprejeti ustrezne organizacijske
akte in akte o sistemizaciji. Dodatno pa je pri tem možen še
kompetenčni spor, ki ga rešuje Ustavno sodišče. To pomeni,
da 1. junija 1995 ne bo nastal pravni kaos.

6. Tudi med stališči in pripombami nekaterih županov, ki so
jih posredovali k predlogu zakona na zaprosilo predsednika
državnega sveta, je bilo izraženo mnenje, da predlagatelj
zakona ni sledil odločbi ustavnega sodišča, po kateri bi bilo
treba razveljavljeno določbo zakona o upravi nadomestiti z
določitvijo posamičnih pristojnosti in nalog, ki jih od 1. 1.
1995 prevzema država.
Župani so posredovali mnenja, da določba 3. člena zakona,
po kateri upravne enote opravljajo upravne naloge, ki so
določene kot pristojnosti občinskih organov v naštetih zakonih, brezobzirno posega v pristojnosti občine in je zato v
nasprotju s 140. členom ustave. Pri tem je bilo opozorjeno, da
so upravne naloge v zakonih, ki jih našteva 3. člen zakona, do
31. 12. 1994 bile porazdeljene med predstavniški organ
občine, izvršilni organ občine in upravne organe ter upravne
organizacije. Opozorjeno je tudi bilo, da v teoriji upravnega

10. Državni svet ugotavlja, da z zakonom o prevzemu državnih
funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin,
državni zbor ni zadostil zahtevi državnega sveta in ni uresničil
odločbe ustavnega sodišča, ampak bi moral pripraviti drugačno zakonsko rešitev. S tem je utemeljena zahteva državnega sveta, da naj državni zbor o tem zakonu še enkrat
odloča.
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Tretja alinea t odstavka 23. člena zakona o ustavnem
sodišču - zahteva državnega sveta ustavnemu sodišču
za začetek postopka za oceno ustavnosti

in zakonitosti

Predlog je objavljen v POROČEVALCU Državnega sveta
Republike Slovenije, št. 1/letnik I, 8.4.1993

V že omenjenem dveletnem obdobju je državni svet sprejel
predloge in zahteve, da Ustavno sodišče Republike Slovenije
začne postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti naslednjih
zakonskih aktov oziroma posameznih členov zakonov:

— 29. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ustavno sodišče je
razveljavilo 3. odstavek 51. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju)

- odloka o stopnjah prispevkov za zdravstveno zavarovanje
in za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Ustavno
sodišče je razsodilo, da odloka nista v skladu z ustavo)

Predlog in sklep sta objavljena v POROČEVALCU Državnega
sveta Republike Slovenije, št. 2/letnik I, 28.6.1993

Predlog za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 60. člena
zakona o visokem šolstvu
Poleg navedenega pa je določba drugega odstavka 60. člena
tudi v nasprotju s 1. odstavkom 101. člena zakona o delovnih
razmerjih (Ur. I. RS št.: 14/90, 5/91 in 71/93), ki določa, da
delavcu preneha delovno razmerje z dnem, ko dopolni pogoje
za pridobitev pravice do polne starostne pokojnine, če pristojni organ oziroma delodajalec v skladu s pogoji, določenimi s kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom ne
odloči, da lahko nadaljuje z delovnim razmerjem.

Na podlagi drugega odstavka 411. člena ustave SRS in 7.
člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 33/91-1) Državni svet Republike Slovenije
(26. seja, dne 2.2.1994) Ustavnemu sodišču Republike Slovenije
PREDLAGA
začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 60.
člena zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS št. 67/93) s predlogom za začasno odredbo tako, da do dokončne odločitve
zadrži njegovo izvrševanje, ker bi sicer nastala velika škoda.

Državni svet je že v obrazložitvi odložnega veta navajal, da se
je zaradi trajanja študija na univerzi (4 do 6 let) in zaradi
daljšega služenja vojaške obveznosti, določeno število univerzitetnih učiteljev zaposlilo šele po 26. letu starosti in bo
zato doseglo polno pokojninsko dobo šele po 65. letu starosti.

Utemeljitev

Glede na navedeno državni svet meni, da ima skladno s prvim
odstavkom 96. člena ustave Republike Slovenije in 1. členom
zakona o državnem svetu kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov izkazan pravni interes za
začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 60.
člena zakona o visokem šolstvu. Zato Državni svet Republike
Slovenije predlaga Ustavnemu sodišču Republike Slovenije,
da ugotovi neustavnost in nezakonitost drugega odstavka 60.
člena zakona o visokem šolstvu.

Državni svet Republike Slovenije je dne 29.11.1993 izglasoval
odložni veto na zakon o visokem šolstvu (Ur. I. RS št.: 67/93 z
dne 17.12.1993), ki ga je Državni zbor sprejel 22.11.1993.
Državni zbor je o zakonu ponovno odločal dne 7.12.1993 in ga
v nespremenjenem besedilu sprejel.
Ker predlagana novela 60. člena zakona o visokem šolstvu na
Državnem zboru dne 25.1.1994 ni bila sprejeta, je potrebno
sprožiti ustavni spor, da bi preprečili škodljive posledice.

Sprejem začasne odredbe je utemeljen s tem, ker bi izvrševanje drugega odstavka 60. člena zaradi prenehanja delovnega
razmerja večjemu številu rednih profesorjev, lahko povzročilo
težko popravljive škodljive posledice, saj bi po podatkih z dne
1. januarja 1994 od 59 rednih profesorjev moralo prenehati
delovno razmerje 26 rednim profesorjem.

Določba drugega odstavka 60. člena zakona, ki določa:"
Redni profesor lahko, ne glede na izpolnjevanje predpisanih
pogojev za upokojitev, zaseda delovno mesto iz prejšnjega
odstavka do doseženega 65. leta starosti«, postavlja redne
profesorje v neenakopraven položaj z delavci na delovnih
mestih drugih visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in visokošolskih sodelavcev, na katere se te omejitve ne
nanašajo.

Ustavno sodišče je sprejelo začasno odredbo in zadržalo
izvajanje 60. člena zakona o visokem šolstvu.

Zato je ta določba zakona v nasprotju s 14. členom ustave
Republike Slovenije, ki določa, da so vsakomur zagotovljene
enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na
katerokoli osebno okoliščino, saj so vsi pred zakonom enaki.

Ustavno sodišče je 25.5.1995 razveljavilo 60. člen zakona o
visokem šolstvu.

Predlog za začetek postopka za oceno ustavnosti 9., 10. in 15. člena zakona o
referendumu in ljudski iniciativi
PREDLOG
za začetek postopka za oceno ustavnosti 9., 10. in 15. člena
zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. I. RS št. 15/94).

Na podlagi tretje alinee 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču (Ur. I. RS št. 15/94) je Državni svet Republike
Slovenije na 29. seji, dne 16.3.1994, sprejel naslednji
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poštev za razveljavitveni referendum, torej potem, ko je
zakon, na katerega se nanaša 10. člen zakona o referendumu
že sprejet in velja. V nasprotju z ustavo je prepoved razpisa
referenduma o zakonu, ki je bil sprejet po hitrem postopku.

Utemeljitev
Državni svet Republike Slovenije je dne 28.2.1994 izglasoval
odložni veto na zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. I.
RS št. 15/94), ki ga je Državni zbor sprejel dne 21.2.1994.
Državni zbor je o zakonu ponovno odločal dne 8.3.1994 in ga
v nespremenjenem besedilu sprejel.

15. člen zakona določa, da državni zbor, če se ne strinja s
postavljenim vprašanjem za referendum in če predstavnik
predlagatelja vztraja pri vprašanju, ki po mnenju državnega
zbora ni dovolj jasno, lahko odloči, da referenduma ne razpiše.

Državni svet meni, da bi zakon o referendumu in ljudski
iniciativi poleg -predhodnega« in »naknadnega* referenduma, kakor ga opredeljuje v 9. členu, moral dajati državljanom tudi možnost zahteve za razpis referenduma o zakonu, ki
že velja, da bi se spremenil ali razveljavil, ali pa da bi se
razveljavile posamezne določbe (razveljavitveni referendum).

Državni svet meni, da je določba 15. člena v nasprotju z
drugim odstavkom 90. člena ustave Republike Slovenije po
kateri državni zbor mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset tisoč
volivcev. Taka določba pomeni omejevanje pravice do referendumskega odločanja oziroma omejevanje avtonomne
volje volivcev, da predložijo na referendum določeno vprašanje, ki je za njih pomembno.

Državni svet ob tem poudarja, da prvi odstavek 90. člena
ustave določa, da državni zbor lahko o vprašanjih, ki se
urejajo z zakonom, razpiše referendum, kar po njegovem
mnenju pomeni, da je to lahko referendum katerekoli vrste,
torej tudi razveljavitveni referendum.
Državni svet poudarja, da predstavlja pravica zahtevati razpis
referenduma o veljavnem zakonu (razveljavitveni referendum), ali pa zahtevati, da se določeno vprašanje uredi z
zakonom, zelo pomembno pravno sredstvo za državljane, s
katerim lahko dosežejo razveljavitev določenega zakona ali
pa njegovih posamičnih določb, če menijo, da niso ustrezne,
ali pa dosežejo zakonsko ureditev nekega vprašanja.

Po mnenju državnega sveta bi bilo treba to določbo razveljaviti.Državni svet ob tem poudarja, da je predlagatelj zahteve za
razpis referenduma tisti, ki mora imeti pravico oblikovati
vprašanje, ki naj bo predmet referenduma.
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ustavnemu
sodišču Republike Slovenije, da glede 9. člena zakona o
referenduma in ljudski iniciativi, sprejme ugotovitveno
odločbo, na podlagi 48. člena zakona o ustavnem sodišču, ker
omejuje referendum samo na dve določeni obliki, medtem ko
naj 10. in 15. člen zakona o referendumu in ljudski iniciativi
razveljavi.

10. člen zakona določa zakone, glede katerih ni mogoče
razpisati zakonodajnega referenduma. Takšna določba je v
nasprotju s prvim odstavkom 90. člena ustave in bi jo bilo
potrebno razveljaviti.

Ustavno sodišče je odločilo, da 9. člen zakona ni v neskladju z
ustavo, 10. člen se razveljavi, 2. odstavek 15. člena ni v skladu
z ustavo.

Izključitev možnosti za referendum bi prišla v poštev samo za
-predhodni«in »naknadni- referendum, kakor ju ureja zakon,
in sicer zaradi podaljšanja postopka, nikakor pa to ne pride v

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 13. člena,
tretjega odstavka 14. člena in drugega odstavka 21. člena zakona o grbu, zastavi
in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
zakona izhajala iz predpostavke, da je himna madžarske
narodne skupnosti istovetna z madžarsko državno himno, kar
je predlagateljica še posebej izpostavila na seji Državnega
sveta Republike Slovenije, ko je le-ta odločal o odložnem vetu
na omenjeni zakon.
Ugotavljamo, da je v Republiki Sloveniji zakonsko urejena le
uporaba zastav in himne narodne skupnosti, dejansko pa v
nobenem zakonskem aktu niso te insignije določene po obliki
in vsebini. Ni namreč jasno, ali gre za posebno himno oziroma
zastavo narodne skupnosti ali pa za himno oziroma zastavo,
ki je istovetna s himno oziroma zastavo druge suverene
države (Madžarske ali Italije). To pa bi po mnenju državnega
sveta predstavljalo poseg v suverenost Republike Slovenije.
Državni svet je vprašanje poseganja v suverenost Republike
Slovenije postavil državnemu zboru, ko je zoper sporni zakon
vložil odložni veto, vendar državni zbor, ko je zakon ponovno
sprejel, na to vprašanje ni odgovoril.
Izpodbijana normativna ureditev v drugem odstavku 13.
člena, tretjem odstavku 14. člena in drugem odstavku 21.
člena zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter
o slovenski narodni zastavi je po mnenju državnega sveta
protiustavna, ker zaradi nejasnosti ureja vprašanje uporabe
zastave in himne narodnih skupnosti na način, ki omogoča
uporabo državne himne in državne zastave tuje države kot
himne in zastave narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji.

Na podlagi tretje alinee 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču (Ur. I. RS št. 15/94) je Državni svet Republike
Slovenije na 40. seji, dne 16.11.1994, sprejel naslednjo
ZAHTEVO
za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka
13. člena, tretjega odstavka 14. člena in drugega odstavka 21.
člena zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter
o slovenski narodni zastavi (Ur. I. RS, št. 67/94).
Utemeljitev
Po ustavi (prvi odstavek 64. člena ustave) je narodnima skupnostima med drugimi zagotovljena tudi pravica, da svobodno
uporabljajo svoje narodne simbole.
Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Ur. I. RS, št. 65/
94) ne vsebuje določb niti o vsebini niti o uporabi simbolov
narodnih skupnosti.
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o
slovenski narodni zastavi (Ur. I. RS, št. 67/94) v drugem
odstavku 13. člena in v tretjem odstavku 14. členu ureja
izobešanje zastav narodnih skupnosti na območjih, kjer živita
italijanska in madžarska narodna skupnost. V drugem
odstavku 21. člena pa je urejena uporaba himne narodnih
skupnosti. Zakonska podlaga za uporabo navedenih simbolov
narodnih skupnosti je torej v zakonu o grbu, zastavi in himni
Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ne glede
na dejstvo, da je uporaba zastav narodnosti že urejena v
statutih občin.

Državni svet Republike Slovenije zato predlaga, da Ustavno
sodišče Republike Slovenije odloči o spornih določbah
zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o
slovenski narodni zastavi na podlagi 48. člena zakona o ustavnem sodišču, tako, da ugotovi njihovo protiustavnost in
določi rok za odpravo te protiustavnosti.

Za predlagan ustavni spor je potrebno upoštevati dejstvo, da
je predlagateljica amandmaja k 21. členu zgoraj navedenega
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Sklep k odgovoru državnega zbora v zvezi z zahtevo državnega sveta za oceno
ustavnosti drugega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 14. člena in drugega
odstavka 21. člena, zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o
slovenski narodni zastavi
nja lastne kulture in s tem kulturne identitete vsakega posameznega pripadnika te skupnosti (61. člen ustave).

Državni svet Republike Slovenije je na 49. seji, dne 22.5.1995,
ob obravnavi mnenja k odgovoru Državnega zbora Republike
Slovenije k zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije za
oceno ustavnosti drugega odstavka 13. člena, tretjega
odstavka 14. člena in drugega odstavka 21. člena Zakona o
grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski
narodni zastavi (Ur. I. RS št. 67/94), na podlagi 86. člena
poslovnika državnega sveta sprejel naslednji

Ta odgovor državnega zbora ne daje odgovora na bistvo
stališča državnega sveta, zaradi katerega je vložil odložni veto
in sprožil ustavni spor. Jedro tega stališča je vprašanje, ali so
simboli narodne skupnosti (zastava, himna) lahko istovetni z
državnimi simboli tuje države, in trditev, da bi to pomenilo
poseg v suverenost slovenske države.

SKLEP

Gre torej za čisto pravno vprašanje, ki zadeva suverenost
Republike Slovenije in ki nastopi v primeru, če bi državljan
Republike Slovenije (lahko) imel dva državna simbola, torej
zastavo in himno Republike Slovenije ter zastavo in himno
Republike Italije oziroma Madžarske. Svoboda uporabe
narodnih simbolov bi v tem primeru prišla v konflikt s suverenostjo države, ko bi se uporabljali tuji državni simboli kot
slovenski državni simboli. Odgovor državnega zbora torej ne
odgovori na bistvo vprašanja državnega sveta, saj Ustava
Republike Slovenije določa svobodno uporabo narodnih simbolov, ne pa tujih državnih simbolov kot simbolov narodnih
skupnosti v Sloveniji.

da k odgovoru Državnega zbora Republike Slovenije k zahtevi
Državnega sveta Republike Slovenije za oceno ustavnosti
drugega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 14. člena in
drugega odstavka 21. člena Zakona o grbu, zastavi in himni
Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Ur. I. RS
št. 67/94), daje naslednje mnenje:
Državni svet Republike Slovenije v svoji zahtevi za oceno
ustavnosti izpodbija zakonske določbe, ki urejajo uporabo
simbolov italijanske in madžarske narodne skupnosti, ker
niso jasno opredeljene in jih zato ni mogoče izvajati. Iz izpodbijanih določb namreč ni jasno, ali gre za posebno zastavo
oziroma himno narodne skupnosti, ali pa za zastavo oziroma
himno tuje suverene države. Ker bi lahko nejasne določbe
omogočile uporabo državne zastave in državne himne tuje
države, bi se to štelo za poseg v suverenost slovenske države.

Državni svet se ne zavzema za omejevanje svobode uporabe
narodnih simbolov italijanske in madžarske narodne skupnosti, razen prej navedene dileme, in se ne zavzema za zmanjšanje dosedanjega standarda oziroma prakse uporabe simbolov
narodnih skupnosti, saj doslej ti simboli niso bili enaki državnim simbolom tujih držav.

Državni zbor Republike Slovenije v odgovoru na zahtevo
državnega sveta med drugim navaja, da z ustavo zagotov|jena
svobodna uporaba narodnih simbolov ne sme biti omejena,
ker bi to pomenilo ne le kršitev z ustavo zagotovljenih pravic
narodnostnih skupnosti, torej kršitev človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, temveč tudi neposredno kršitev mednarodno priznane in uveljavljene pravice etničnih skupnosti, da
izražajo svojo pravico do lastne kulture in s tem do svoje
lastne kulturne identitete, hkrati pa tudi kršitev pravice izraža-

Prav tako ni točna trditev državnega zbora v odgovoru na
sprožen postopek državnega sveta, da se s tem zahteva, da se
z zakonom določi obema narodnostnima skupnostima, kateri
in kakšni so njuni narodnostni simboli.
Zato predlagamo, da Ustavno sodišče Republike Slovenije
ugotovi protiustavnost navedenih spornih zakonskih določb
in določi rok za odpravo njihove protiustavnosti.

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 101. člena
zakona o upravi
Zakon o lokalni samoupravi (Ur. I. RS št. 72/93 in 57/94) v 21.
členu določa upravne zadeve lokalnega pomena, ki nedvomno zadevajo samo prebivalce občine. Tako zakon med
drugim določa, da občina upravlja lokalne javne službe, gradi,
vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, opravlja nadzor nad
krajevnimi prireditvami, skrbi za red v občini, če naštejemo le
nekatere tipične upravne zadeve.

Na podlagi tretje alinee 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču (Ur. I. RS št. 15/94) je Državni svet Republike
Slovenije na 40. seji, dne 16.11.1994, sprejel naslednjo
ZAHTEVO
za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka
101. člena zakona o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) s predlogom za
začasno odredbo tako, da se do končne odločitve zadrži
njegovo izvrševanje.

Glede na to, da zakon o organizaciji in delovnem področju
ministrstev, ki ga je državni zbor sprejel po ponovnem odločanju dne 10.11.1994, zelo splošno določa pristojnosti posameznih ministrstev, ni mogoče trditi, da določba prvega
odstavka 101. člena zakona o upravi ne pomeni prenosa vseh
občinskih upravnih zadev na pristojna ministrstva.
To trditev potrjuje določilo prvega odstavka 9. člena zakona o
organizaciji in delovnem področju ministrstev, ki določa
zadeve ministrstva za notranje zadeve in se glasi: »opravlja
zadeve, ki se nanašajo na zbiranje in javna zborovanja, na
vzdrževanje javnega reda in miru.' Tudi določilo prvega
odstavka 11. člena, da se zadeve, ki se nanašajo na prostorsko planiranje in jih opravljajo v ministrstvu za okolje in
prostor, ne dopuščajo drugačne razlage 101. člena zakona o
upravi.

Utemeljitev
Državni svet ugotavlja, da je bil dne 3.10.1994 izglasovan
odložni veto na zakon o upravi, ki ga je državni zbor sprejel
dne 28.9.1994. Državni zbor je o zakonu ponovno odločal dne
20.10.1994 in ga v nespremenjenem besedilu sprejel.
Ustava Republike Slovenije v 9. členu določa, da je v Sloveniji
zagotovljena lokalna samouprava. Prvi odstavek 140. člena
ustave Republike Slovenije pa določa, da spadajo v pristojnost občine lokalne zadeve, ki jih lahko občina ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine.
29

Tudi v primeru, da pomeni določilo prvega odstavka 101.
člena zakona o upravi le začasno rešitev, ker še niso sprejeti
vsi področni zakoni, niti niso razdeljene pristojnosti sedanjih
občin, nedvomno pomeni poseg države v lokalne zadeve, ki
zadevajo samo prebivalce občine. S tem, ko bo država prevzela vso sedanjo občinsko upravo (tudi delavce, ki so vešči
upravnih nalog), bo povsem onemogočila uspešno opravljanje občinskih upravnih zadev. Glede na navedeno predlagamo, da Ustavno sodišče Republike Slovenije zahtevo za
oceno ustavnosti sprejme.

Na podlagi 39. člena zakona o ustavnem sodišču pa predlagamo, da se zadrži izvršitev prvega odstavka 101. člena
zakona o upravi, ker bi lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Po našem mnenju bi prenos vseh upravnih
nalog za daljši čas onemogočil izvajanje lokalnih upravnih
zadev v novoustanovljenih lokalnih skupnostih.
Ustavno sodiščeč je odločilo, da se razveljavi 1. odstavek 101.
člena zakona o upravi in 3. odstavek 99. A člena zakona o
lokalni samoupravi.

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o prevzemu državnih
funkcij, ki so jih do 31. decembra 1994 opravljali organi občin
da glede na to, da zakon o organizaciji in delovnem področju
ministrstev zelo splošno določa pristojnosti posameznih ministrstev, ni mogoče trditi, da določba prvega odstavka 101.
člena zakona o upravi ne pomeni prenosa vseh občinskih
upravnih zadev na pristojna ministrstva. To po njegovem
mnenju potrjuje npr., določba prvega odstavka 9. člena
zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev, ki
določa zadeve ministrstva za notranje zadeve, kot tudi
določba 11. člena tega zakona, ki določa zadeve, ki se nanašajo na prostorsko planiranje in jih opravlja ministrstvo za
okolje in prostor.

Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 29.5.1995,
na podlagi tretje alinee 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) sprejel
ZAHTEVO
za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o prevzemu
državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi
občin (Uradni list RS, št. 29/95).
Utemeljitev

4. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti na seji
30. 3. 1995 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,
14/95, odločba Ustavnega sodišča RS 6/94 in 45/94) razveljavita, in sicer z odložnim rokom 1. junija 1995.

1. Državni zbor je na izredni seji 15. maja 1995 po hitrem
postopku sprejel zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih
do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (v nadaljnjem besedilu:
zakon o prevzemu državnih funkcij). Ta zakon naj bi v skladu z
odločbo ustavnega sodišča uredil vprašanja, ki jih je urejal
prvi odstavek 101. člena zakona o upravi in ki je z navedeno
odločbo razveljavljen.

5. Zakon o prevzemu državnih funkcij v 1. členu določa, da
državne funkcije, ki so jih po 5. členu ustavnega zakona za
izvedbo ustave do 31. 12. 1994 opravljali organi občin na
podlagi predpisov, izdanih pred uveljavitvijo ustave, opravljajo od 1. 1. 1995 dalje pristojni državni organi. V 3. členu
našteva tiste zakone, v katerih so določene pristojnosti občinskih organov in ki naj bi jih odslej opravljale upravne enote
kot upravne naloge, v 4. členu pa določa upravne naloge, ki
jih neposredno opravljajo ministrstva in upravni organi v
njihovi sestavi.

Državni svet je na seji 22. maja 1995 sprejel sklep, da od
državnega zbora zahteva ponovno odločanje o zakonu o
prevzemu državnih funkcij. Pri ponovnem odločanju o navedenem zakonu je državni zbor na seji 26. maja 1995 zakon
ponovno sprejel.
2. Ko je državni zbor 28. 9. 1994 sprejel zakon o upravi, je
državni svet na 38. seji 3. 10. 1994 sprejel sklep, da od
državnega zbora zahteva ponovno odločanje o tem zakonu.
Eden od razlogov za to zahtevo je bila določba prvega
odstavka 101. člena zakona, po kateri 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.

Državni svet ocenjuje, da iz vsebine novega zakona nedvoumno izhaja, da državni zbor ni odpravil neustavne ureditve
razdelitve funkcij in upravnih nalog med državo in lokalnimi
skupnostmi, na kar je državni svet opozoril že v ustavnem
sporu na 101. člen zakona o upravi, in da torej ne sledi
odločbi ustavnega sodišča. Pri pripravi zakona predlagatelj ni
upošteval niti strokovnih podlag, ki jih je pripravil Inštitut za
javno upravo in je bilo objavljeno v Poročevalcu državnega
zbora št. 37 z dne 29.9.1994 in ki bi omogočile definiranje
zadeve, ki bi lahko ostale v pristojnosti lokalnih skupnosti.

Državni svet je v zvezi z navedeno določbo menil, da so z
zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev leta ustanovljena za vsa področja, zato ni več področja, ki bi ga
ljudje lahko urejali samostojno preko lokalne samouprave. Po
mnenju državnega sveta bi zakon moral jasno določiti možnosti samostojnega delovanja lokalne samouprave oziroma bi
moral omejiti pristojnosti državne uprave, da ne bi posegala
na področja, ki jih občine lahko urejajo same in bolj racionalno.

6. Državni svet ugotavlja, da so tudi župani občin v stališčih in
pripombah, ki so jih posredovali k predlogu zakona na zaprosilo predsednika državnega sveta, izrazili mnenje, da predlagatelj zakona ni sledil odločbi ustavnega sodišča, po kateri bi
bilo treba razveljavljeno določbo prvega odstavka 101. člena
zakona o upravi nadomestiti z določitvijo posamičnih pristojnosti in nalog, ki jih od 1. 1. 1995 prevzema država.

3. Ker je državni zbor pri ponovnem odločanju o zakonu o
upravi le-tega ponovno sprejel v nespremenjenem besedilu, je
državni svet na 40. seji 16. 11. 1994 sprejel zahtevo za začetek
postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 101. člena
zakona o upravi.

Občine opozarjajo, da so upravne naloge v zakonih, ki jih
našteva 3. člen zakona, do 31. 12. 1994 bile porazdeljene med
predstavniški organ občine izvršilni organ občine in upravne
organe ter upravne organizacije in je zato treba vztrajati pri
zahtevi, da se določijo posamične pristojnosti, ki jih sedaj
prevzema država.

V utemeljitvi zahteve se je državni svet skliceval na 140. člen
ustave, ki določa, da spadajo v pristojnosti občine lokalne
zadeve, ki jih lahko občina ureja samostojno in ki zadevajo
samo prebivalce občine, pri čemer je opozoril tudi na določbo
21. člena zakona o lokalni samoupravi.

Posebej opozarjajo mestne občine, da v zakonu ni upoštevan
poseben ustavni status mestnih občin. V stališčih občin, ki so
jih posredovali državnemu svetu župani, je opozorilo, da

V obrazložitvi navedene zahteve je državni svet izrazil mnenje,
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razumejo zakon kot enega izmed nadaljnjih korakov v smeri
krepitve centralizma.

pristojnosti in katere zadeve je treba dodatno poveriti mestnim občinam.

7. Državni svet se ne strinja z trditvijo, da so zakoni, ki so bili
sprejeti po sprejemu ustave leta 1991, že skladni z zasnovo
lokalne samouprave. To ne more biti točno, ker je bil zakon o
lokalni samoupravi, v katerem so določene funkcije občin,
sprejet šele konec leta 1993. Zato v zakonih, ki so bili sprejeti
pred zakonom o lokalni samoupravi ni upoštevana razdelitev
funkcij med državo in lokalno samoupravo.

Pričakovanje, da bo po razveljavitvi prvega odstavka 101.
člena zakona o upravi dejansko prišlo do jasne razmejitve
funkcij med državo in lokalno samoupravo, so izražale občine
na posvetih, ki jih je imel državni svet po volilnih enotah
državnih svetnikov lokalnih interesov, in v svojih pisnih predlogih.

Državni svet meni, da generalni prenos državnih funkcij oziroma upravnih nalog na državo tudi ne upošteva dejstva, da
ima občina po zakonu o lokalni samoupravi pristojnosti (21. in
22. člen), ki se uresničujejo tudi z upravnim delovanjem.
Država bi z navedenim pristopom torej prevzela tudi te
upravne naloge.
Zaradi vsega navedenega bi po mnenju državnega sveta
moral zakon določiti posamične zadeve, ki jih prevzema
država. Samo na ta način bo zavarovana lokalna samouprava
pred posegi države in pred vse večjim centralizmom.
8. Državni svet je ob vložitvi odložnega veta na zakon o
prevzemu državnih funkcij menil, da je po razveljavitvi prvega
odstavka 101. člena zakona o upravi nastala priložnost za nov
razmislek o razdelitvi funkcij med državo in lokalno samoupravo tako, da bi se dokopali do ugotovitve, katere zadeve naj
spadajo med izvirne pristojnosti občin, katere med prenesene

Žal je namesto tega državni zbor sprejel sporni zakon in ga je
tudi po odložnem vetu državnega sveta ponovno potrdil.
9. Državni svet ugotavlja, da z zakonom o prevzemu državnih
funkcij državni zbor ni zadostil zahtevi državnega sveta in ni
uresničil odločbe ustavnega sodišča, ampak da je s tem
zakon v bistvu v drugi obliki ponovljen prvi odstavek 101.
člena zakona o upravi, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo.
Zato državni svet meni, da so še vedno podani vsebinski
razlogi, zaradi katerih je novembra 1994 po ponovnem odločanju državnega zbora o zakonu o upravi pred ustavnim
sodiščem sprožil postopek za oceno ustavnosti prvega
odstavka 101. člena zakona o upravi, to pa je, da bi namesto
spornega generalnega prevzema državnih funkcij, ki v sebi
skriva nevarnost državnega centralizma, končno prišlo do
jasne razmejitve funkcij med državo in lokalno samoupravo,
ker sicer lokalna samouprava ne bo mogla polno zaživeti.
10. Državni svet iz navedenih razlogov predlaga Ustavnemu
sodišču Republike Slovenije, da zakon o prevzemu državnih
funkcij razveljavi.
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je prepovedano ukvarjati se z določenimi posli prometa blaga
in storitev ali z drugimi gospodarskimi posli.

pravna oseba odgovorna za nadaljevano kaznivo dejanje ali
za stek kaznivih dejanj ali pri večkratnem povratku, ko se
storilcu kaznivega dejanja lahko izreče kazen petih let zapora
ali hujša kazen.

(2) Varnostni ukrep se lahko izreče pravni osebi, če bi bilo
njeno nadaljnje ukvarjanje z določeno gospodarsko dejavnostjo nevarno za življenje ali zdravje ljudi ali škodljivo za
gospodarsko ali finančno poslovanje drugih pravnih oseb ali
za gospodarstvo ali če je bila pravna oseba v zadnjih dveh
letih že kaznovana za enako ali podobno kaznivo dejanje.

(3) Poleg prenehanja pravne osebe lahko sodišče izreče še
kazen odvzema premoženja.
(4) Z izrečeno kaznijo prenehanja pravne osebe sodišče predlaga začetek likvidacijskega postopka.

(3) Ta varnostni ukrep se sme izreči za čas od šestih mesecev
do petih let, šteto od pravnomočnosti sodbe.

(5) Iz premoženja pravne osebe, ki ji je bila izrečena kazen
prenehanja pravne osebe, se lahko poplačajo upniki.

Zastaranje

Odmera kazni

21. člen

16. člen

(1) Zastaranje kazenskega pregona zoper pravno osebo se
šteje glede na kazen, ki se po zakonu sme izreči storilcu
kaznivega dejanja.

(1) Sodišče pri odmeri kazni pravni osebi upošteva poleg
splošnih pravil za odmero kazni iz 41. člena kazenskega
zakonika Republike Slovenije še stopnjo odgovornosti in
gospodarsko moč pravne osebe.

(2) Izvršitev kazni zastara za pravno osebo, ko od pravnomočnosti sodbe, s katero je bila kazen izrečena, preteče;
1) tri leta pri izvršitvi denarne kazni;
2) pet let pri izvršitvi kazni odvzema premoženja in kazni
prenehanja pravne osebe.

(2) Pri kaznivih dejanjih, za katere je poleg denarne kazni
predpisana tudi kazen odvzema premoženja, mora sodišče pri
odmeri višine denarne kazni upoštevati, da ne presega polovice premoženja pravne osebe.

(3) Izvršitev varnostnega ukrepa zastara:
1) ko preteče šest mesecev od pravnomočnosti odločbe, s
katero je bil izrečen ukrep objave sodbe;
2) ko preteče čas, za katerega je bil izrečen ukrep prepovedi
določene gospodarske dejavnosti pravni osebi.

Pogojna obsodba
17. člen
(1) Sodišče sme pravni osebi za kaznivo dejanje izreči namesto denarne kazni pogojno obsodbo.

Uporaba splošnega dela kazenskega zakonika
22. člen

(2) S pogojno obsodbo lahko določi sodišče pravni osebi
denarno kazen do 50,000.000 (petdeset milijonov) tolarjev in
hkrati izreče, da ne bo izvršena, če pravna oseba v času, ki ga
določi sodišče in ki ne sme biti krajši od enega in ne daljši od
petih let (preizkusna doba) ne bo storila novega kaznivega
dejanja.

Za pravne osebe se uporabljajo določbe splošnega dela
kazenskega zakonika Republike Slovenije, kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno.
III. POSEBNI DEL

Varnostni ukrepi

Kazniva dejanja pravnih oseb

18. člen

23. člen

Za kazniva dejanja pravnih oseb se smeta poleg varnostnega
ukrepa odvzema predmetov po 69. členu kazenskega zakonika Republike Slovenije izrekati kot varnostna ukrepa:
1) objava sodbe;
2) prepoved določene gospodarske dejavnosti pravni osebi.

Pravne osebe lahko odgovarjajo za kazniva dejanja iz posebnega dela kazenskega zakonika Republike Slovenije in za
druga kazniva dejanja, če zakon tako določa.

Objava sodbe

Kazniva dejanja iz kazenskega zakonika Republike Slovenije
19. člen

24. člen

(1) Varnostni ukrep objave sodbe izreče sodišče v primeru, ko
bi bilo koristno, da javnost zve za sodbo, zlasti pa, če bi
objava sodbe pripomogla k temu, da se odvrne nevarnost za
življenje ali zdravje ljudi ali da se zavaruje varnost prometa ali
kakšna korist gospodarstva.

Pravne osebe odgovarjajo za naslednja kazniva dejanja iz
posebnega dela kazenskega zakonika Republike Slovenije:
1) iz šestnajstega poglavja za kazniva dejanja po 151., 153.,
154. ter 158. do 160. členu;
2) iz dvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 188. in od 191.
do 196. člena;
3) iz dvaindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 205. in
208. in 209. členu;
4) iz triindvajsetega poglavja za kaznivi dejanji po 218. in 222.
členu;
5) iz štiriindvajsetega poglavja za kazniva dejanja po 231. do
243. in po 246. do 254. členu;
6) iz devetindvajsetega poglavja za kaznivo dejanje po 309.
členu;
7) iz tridesetega poglavja za kazniva dejanja po 317., 318., 320.
členu;
8) iz enaintridesetega poglavja za kazniva dejanja po 326. in
327. členu;
9) iz dvaintridesetega poglavja za kazniva dejanja po 333. do
345. členu.

(2) Sodišče oceni glede na pomen kaznivega dejanja in
potrebo, da javnost zve za sodbo, ali naj se sodba objavi v
tisku, radiu ali televiziji ali po več navedenih sredstvih javnega
obveščanja hkrati in ali naj se objavi njena obrazložitev v
celoti ali v izvlečku; sodišče pri tem upošteva, da bo z načinom objave omogočena obveščenost vseh tistih, v katerih
interesu je treba sodbo objaviti.
Prepoved določene gospodarske dejavnosti pravni osebi
20. člen
(1) Varnostni ukrep prepovedi določene gospodarske dejavnosti je v tem, da je pravni osebi prepovedano proizvajati
določene proizvode ali poslovati v določenih obratih, ali da ji
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Kazni za kazniva dejanja

(2) Obdolžena pravna oseba sme imeti samo enega zastopnika.

25. člen

(3) Vsaka obdolžena pravna oseba mora imeti svojega zastopnika.

(1) Za kazniva dejanja iz prejšnjega člena se pravne osebe
kaznujejo:
1) za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana
kazen do treh let zapora, z denarno kaznijo do 75,000.000
(petinsedemdeset milijonov) tolarjev ali do zneska 1.000 (en
tisoč) kratne povzročene škode ali pridobljene premoženjske
koristi s kaznivim dejanjem;
2) za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana
kazen treh let zapora ali hujša kazen z denarno kaznijo najmanj 2,500.000 (dva milijona petsto tisoč) tolarjev ali do največ zneska 2.000 (dva tisoč) kratne povzročene škode ali
pridobljene protipravne premoženjske koristi s kaznivim dejanjem.

(1) Zastopnik obdolžene pravne osebe je tisti, ki jo je po
zakonu, po aktu pristojnega državnega organa ali po statutu,
aktu o ustanovitvi ali drugem aktu pravne osebe upravičen
zastopati.

(2) Za kazniva dejanja, za katera je za storilca predpisana
kazen petih let zapora ali hujša kazen, se namesto denarne
kazni lahko izreče kazen odvzema premoženja.

(2) Zastopnik obdolžene tuje pravne osebe je tisti, ki vodi
njeno podružnico.

(3) Za kazniva dejanja iz druge točke prvega odstavka tega
člena se namesto denarne kazni lahko izreče kazen prenehanja pravne osebe, če so izpolnjeni pogoji iz 15. člena tega
zakona.

(3) Če obdolženo pravno osebo ali podružnico obdolžene tuje
pravne osebe zastopa kolektivno več oseb, potem te izmed
sebe določijo zastopnika. Če tega kljub pozivu sodišča ne
storijo ali v danem roku o tem pisno ne obvestijo sodišča, ga
izmed niih določi sodišče.

IV. POSTOPEK

(4) Zastopnik ali osebe, ki kolektivno zastopajo obdolženo
pravno osebo, lahko pooblastijo za zastopanje koga drugega.
Pooblastilo mora biti dano pisno ali ustno na zapisnik pri
sodišču.

(4) Sodišče mora vsakokrat ugotoviti identiteto zastopnika
obdolžene pravne osebe in njegovo upravičenost za zastopanje.
Določitev zastopnika
30. člen

Enotnost postopka
26. člen

Izločitev zastopnika

(1) Zaradi istega kaznivega dejanja se zoper pravno osebo
praviloma uvede in izvede postopek skupaj s postopkom
zoper storilca.

31. člen
(1) Zastopnik obdolžene pravne osebe ne more biti, kdor je v
isti stvari povabljen za pričo.

(2) V enotnem postopku se zoper obdolženo pravno osebo in
obdolženca vloži ena obtožba in izda ena sodba.

(2) Zastopnik obdolžene pravne osebe ne more biti tisti, zoper
katerega teče postopek zaradi istega kaznivega dejanja, razen
če je edini član obdolžene pravne osebe.

(3) Postopek samo zoper pravno osebo se lahko uvede oziroma izvede le v primeru, ko ga zoper storilca ni mogoče
uvesti oziroma izvesti iz razlogov, določenih z zakonom, ali pa
je bil zoper njega že izveden.

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
sodišče pozove obdolženo pravno osebo oziroma podružnico
obdolžene tuje pravne osebe, da pristojni organ obdolžene
domače ali tuje pravne osebe določi drugega zastopnika in v
določenem roku o tem pisno obvesti sodišče.

Smotrnost uvedbe postopka
27. člen
Državni tožilec lahko odloči, da zoper pravno osebo ne bo
zahteval uvedbe kazenskega postopka, če okoliščine primera
kažejo, da to ne bi bilo smotrno, ker je bila udeležba pravne
osebe pri storitvi kaznivega dejanja nepomembna, ali ker
pravna oseba nima premoženja ali je to tako majhno, da ne bi
zadoščalo niti za pokritje stroškov postopka, ali ker je bil
zoper njo začet stečajni postopek ali ker je storilec kaznivega
dejanja edini lastnik pravne osebe, zoper katero bi bilo
potrebno uvesti postopek.

(4) Če obdolžena pravna oseba nima organa, ki bi bil pristojen
določiti zastopnika, ali če v določenem roku ne obvesti
sodišča, koga je določila za zastopnika, ga določi sodišče.
Vračanje pisanj zastopniku
32. člen
Pisanja, namenjena zastopniku, se vročajo obdolženi pravni
osebi oziroma podružnici obdolžene tuje pravne osebe.

Krajevna pristojnost

Privedba zastopnika

28. člen

33. člen

V primeru, ko je krajevna pristojnost sodišča po zakonu o
kazenskem postopku odvisna od prebivališča obdolženca,
postopek pa teče samo zoper obdolženo pravno osebo, je
pristojno sodišče, na območju katerega ima obdolžena
pravna oseba svoj sedež oziroma kjer ima obdolžena tuja
pravna oseba podružnico.

Če pravilno povabljeni zastopnik obdolžene pravne osebe ne
pride in izostanka ne opraviči, sme sodišče odrediti privedbo.
Stroiki zastopnika
34. člen

Zastopnik obdoliene pravne osebe

Stroški zastopnika obdolžene pravne osebe spadajo med
stroške kazenskega postopka. Ti stroški se vnaprej izplačajo
iz sredstev organa, ki vodi kazenski postopek, samo za
zastopnika, postavljenega na podlagi četrtega odstavka 31.
člena, če obdolžena pravna oseba nima sredstev, iz katerih bi
jih bilo mogoče izterjati.

29. člen
(1) V kazenskem postopku zastopa obdolženo pravno osebo
zastopnik, ki je upravičen za vsa dejanja, za katera je po
zakonu o kazenskem postopku upravičen obdolženec.
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Zagovornik

oseba spozna za odgovorno dejanja, ki ga je obdolžena, s
katero se oprosti obtožbe za to dejanje ali s katero se obtožba
zavrne.

35. člen
(1) Obdolžena pravna oseba ima lahko poleg zastopnika tudi
zagovornika.

Delna razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje
39. člen

(2) Za obdolženo pravno osebo se ne uporabljajo določbe
zakona o kazenskem postopku o obvezni obrambi.

Sodišče druge stopnje sme razveljaviti sodbo tudi samo zoper
obdolženo pravno osebo ali samo zoper obdolženca, če se da
ta del sodbe izločiti brez škode za pravilno razsojo.

(3) Obdolžena pravna oseba ne more imeti istega zagovornika
kot obdolženec.

Ukrep zavarovanja

Vsebina obtožbe

40. člen

36. člen

(1) V zavarovanje izterjave kazni odvzema premoženja ali
odvzema premoženjske koristi lahko sodišče na predlog
upravičenega tožilca zoper obdolženo pravno osebo odredi
začasno zavarovanje po določbah o izvršbi in zavarovanju
terjatev. V takem primeru veljata smiselno drugi in tretji odstavek 108. člena zakona o kazenskem postopku.

Obtožba zoper obdolženo pravno osebo mora poleg sestavin,
predpisanih z zakonom o kazenskem postopku, vsebovati
tudi firmo oziroma ime, s katerim obdolžena pravna oseba v
skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu, ter njen sedež,
opis kaznivega dejanja in temelj odgovornosti obdolžene
pravne osebe.

(2) Če okoliščine opravičujejo bojazen, da bo obdolžena
pravna oseba ponovila dejanje, katerega je utemeljeno osumljena, ali storila podobno dejanje, s katerim grozi, lahko
sodišče po enakem postopku poleg ukrepov iz prejšnjega
odstavka obdolženi pravni osebi začasno prepove opravljati
eno ali več določenih gospodarskih dejavnosti.

Zaslišanje in končna beseda
37. člen
(1) Na glavni obravnavi se vedno najprej zasliši obdolženec,
šele potem zastopnik obdolžene pravne osebe.

Uporaba zakona o kazenskem postopku

(2) Po končanem dokaznem postopku ter besedi tožilca in
oškodovanca dobi besedo najprej zagovornik obdolžene
pravne osebe, nato zastopnik obdolžene pravne osebe, za
njim zagovornik obdolženca, na koncu pa obdolženec.

41. člen
Če tii v tem zakonu drugače določeno, se v kazenskem
postopku zoper pravno osebo smiselno uporabljajo določbe
zakona o kazenskem postopku, tudi če postopek teče samo
zoper pravno osebo.

Pisna izdelava sodbe
38. člen

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

Poleg tega, kar je predpisano s 362. členom zakona o kazenskem postopku, mora pisno izdelana sodba vsebovati tudi
naslednje:
1) v uvodu sodbe firmo oziroma ime, s katerim obdolžena
pravna oseba v skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu
in njen sedež ter Ime in priimek njenega zastopnika, ki je bil
navzoč na glavni obravnavi;
2) v izreku sodbe firmo oziroma ime, s katerim obdolžena
pravna oseba v skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu
in njen sedež ter odločbo, s katero se obdolžena pravna

42. člen
Kazniva dejanja iz prvega odstavku 392. člena kazenskega
zakonika Republike Slovenije veljajo tudi za pravne osebe s
kaznimi, predpisanimi v 25. členu tega zakona.
43. člen -k
Ta zakon začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije je na.... seji dne... opravil
prvo obravnavo Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja in pri tem ocenil, da je predlagani zakon primerna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo, pri
čemer naj predlagatelj upošteva sklepe in stališče Državnega
zbora ter mnenja in konkretne pripombe Sekretariata za zakonodajno-pravne zadeve, Komisije Državnega sveta za politični sistem in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Zakon o kazenskem postopku v veljavi že od 1.1.1995 dalje,
sočasno uveljavitev celotne zakonodaje s področja kaznovalnega prava ni več mogoča. Pri pripravi zakona o odgovornosti
pravnih oseb za kazniva dejanja je predlagatelj zato upošteval
sočasnost s predlogom zakona o prekrških, ki je bil poslan v
prvo obravnavo Državnemu zboru in z Zakonom o izvrševanju
kazenskih sankcij, katerega osnutek je za to pripravljen. Vsebinsko je Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja usklajen z ostalimi zakoni s kazenskopravnega
področja. Podlaga zakona je določba 33. člena Kazenskega
zakonika Republike Slovenije o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja. Zakon tudi napotuje na smiselno uporabo
določb splošnega dela kazenskega zakonika Republike Slovenije in Zakona o kazenskem postopku, če v zakonu ni
drugače določeno. Za storilca kaznivega dejanja in odgovorno pravno osebo se izvaja enoten postopek in izda skupna
odločba. Izrazi, uporabljeni v zakonu so jezikovno in pojmovno usklajeni z izrazi, uporabljenimi v ostalih zakonih s
kazenskopravnega področja. Posebno pozoren je bil predlagatelj na to, da nobena izmed določb zakona ni v nasprotju z
določbami ostalih zakonov s tega področja. Na ta način je
predlagatelj upošteval sklep Državnega zbora o nujnosti

Predlagatelj je pri pripravi predloga za drugo branje upošteval
stališča in sklepe Državnega zbora, mnenja in pripombe
Sekretariata, Komisije Državnega sveta za politični sistem in
Vrhovnega sodišča RS, v amandmajski obliki predlagal določene vsebinske spremembe zakona ter besedilo tudi redakcijsko izboljšal.
Stališča in sklepe Državnega zbora, ki vsebujejo tudi napotilo
na upoštevanje mnenj in pripomb Sekretariata, Komisije
Državnega sveta za politični sistem in Vrhovnega sodišča, je
predlagatelj upošteval na naslednji način:
I. Glede na to, da sta Kazenski zakonik Republike Slovenije in
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uskladitve ter sočasne uveljavitve zakonodaje, ki vsebuje
nove rešitve na področju kaznovalnega prava.(

zaradi določitve razmerja s kaznimi, ki jih za pravne osebe
določa predlog Zakona o prekrških. Splošni maksimum pa v
celoti sledi stališču, sprejetemu v obrazložitvi predloga
zakona za prvo obravnavo.

II. V zvezi z določbami drugega člena zakona predlagatelj
vztraja pri stališčih, navedenih že v obrazložitvi predloga
zakona za prvo obravnavo. Pravne osebe, ki so nosilci oblasti,
po notranjem pravu ne morejo odgovarjati za kazniva dejanja,
saj bi to nedvomno negativno vplivalo na mehanizem delovanja države, tako na splošni državni ravni, kot na ravni lokalnih
skupnosti. Enakosti pred zakonom, na kakršno opozarja mnenje Komisije za politični sistem Državnega sveta, v tem primeru ne more biti. Določeni subjekti morajo že zaradi svojih
posebnih lastnosti in pravne narave (v konkretnem primeru
oblastne, državnotvorne) imeti v zakonu poseben položaj.
Tako kot ima naprimer otrok, ki še ni dopolnil 14 let, poseben
položaj v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (in seveda
podobnega po vsem svetu) zaradi svojih lastnosti (nedoraslosti), tako mora imeti poseben položaj država, državni organi in
lokalne samoupravne skupnosti kot pravne osebe v Zakonu o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Ni si mogoče
predstavljati, da bi bila državi ali državnemu organu po ugotovitvi, da je odgovorna za kaznivo dejanje, izrečena npr. kazen
prenehanja pravne osebe ali morda varnostni ukrep prepovedi opravljanja neke dejavnosti. Če ne prej, bi nedvomno
prišlo do neenakosti z drugimi, »običajnimi« pravnimi osebami pri izrekanju sankcij. Zato predlagatelj vztraja pri stališču, da je potrebno izključiti odgovornost nekaterih pravnih
oseb za kazniva dejanja, pri čemer je upošteval konkretno
pripombo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in že navedenim dodal še državne organe.

e) Predlagatelj je pojem »večji del premoženja« v prvem
odstavku 14. člena terminološko uskladil z drugimi določbami
zakona tako, da je namesto njega uporabil izraz »polovico ali
več premoženja« in s tem sledil stališču Sekretariata.
f) Glede na to, da se kazen prenehanja pravne osebe izreče,
če je bila dejavnost pravne osebe v celoti ali v pretežni meri
izrabljena za izvrševanje kaznivih dejanj ali pod pogoji iz
drugega odstavka 15. člena, ko se storilcu lahko izreče kazen
5 let ali hujša kazen, je pripomba Sekretariata v zvezi z
določbo tretjega odstavka 25. člena v celoti utemeljena, saj
zakon to, najstrožjo kazen veže na posebne okoliščine ali
posebej huda kazniva dejanja. Predlagatelj je zato besedilo
drugega odstavka 25. člena spremenil tako, da je kazen prenehanja pravne osebe vezal na drugo točko prvega odstavka
citiranega člena.
g) Prvi odstavek 30. člena je predlagatelj popravil tako, da je
namesto besed »drugem splošnem aktu« uporabil le besedi
-drugem aktu« in s tem redakcijsko uredil besedilo, na ta
način pa upošteval tudi pripombo Sekretariata.
2) Pripomba Komisije Državnega sveta Republike Slovenije
za politični sistem
Predlagatelj se ne strinja z mnenjem Komisije, da določbi
tretjega odstavka 14. člena in petega odstavka 15. člena
zakona nista kompatibilni z določili 8. oddelka Zakona o
gospodarskih družbah, ki zagotavljajo upnikom poplačilo
vseh terjatev. Navedeni določbi sta temelj, iz katerega v stečajnem ali likvidacijskem postopku izhajajo pravice upnikov
za poplačilo vseh terjatev v celoti, z zakonskimi obrestmi.
Določbi ne onemogočata upnikom uveljavljanja in zagotavljanja pravic do poplačila v stečajnem in likvidacijskem
postopku, uveljavljanje teh pravic pa je že urejeno v Zakonu o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Iz določbe četrtega
odstavka 15. člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja je jasno razvidno, da je predlagatelj likvidacijskega postopka sodišče, ki je v tem primeru tudi edino pristojno za izvedbo likvidacije. 180. člen Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji podobno kot 383. člen Zakona
o gospodarskih družbah določa, da mora likvidacijski upravitelj ob odločanju o predlogu za začetek likvidacijskega
postopka ali kadarkoli med potekom postopka takoj predlagati začetek stečajnega postopka, če ugotovi, da so za to
izpolnjeni pogoji. Predlagatelj meni, da te tematike ni
potrebno dodatno urejati v Zakonu o odgovornosti pravnih
oseb za kazniva dejanja.

Dopustiti je potrebno tudi možnost, da zakon za določeno
vrsto pravnih oseb omeji odgovornost za kazniva dejanja.
Primer tovrstne pravne osebe bi lahko bila Agencija, upravna
organizacija v sestavi, ustanovljena za izvajanje neoblastnih
funkcij, ki sama nastopa v upravnem prometu in ji je zakon
podelil lastnost pravne osebe. Takšen organ zaradi svoje
»paradržavne narave« za določena kazniva dejanja ne bi
mogel odgovarjati.
III. Ostale pripombe Sekretariata za zakonodajnopravne
zadeve, Komisije Državnega sveta za politični sistem in Vrhovnega sodišča je predlagatelj preučil in smiselno upošteval na
naslednji način:
1. Pripombe Sekretariata
a) Za upravne organizacije, ki imajo po novi ureditvi Zakona o
upravi lahko lastnost pravne osebe, je glede na naravo pravne
osebe moč uporabiti tako določbo prvega odstavka 2. člena
(vključeni tudi državni organi - pripomba Vrhovnega
sodišča) kot določbo drugega odstavka navedenega člena, če
gre za organizacijo, ki ne izvaja oblast in funkcij in, ki relativno samostojno nastopa v pravnem prometu.

3. Pripombi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

b) Predlagatelj je z amandmajem iz zakona izpustil besedilo
10. člena v celoti, tako da je pripomba v zvezi z napačnim
sklicevanjem na drugi člen namesto na četrtega, sedaj brezpredmetna.

Predlagatelj je upošteval obe pripombi Vrhovnega sodišča in
v prvem odstavku 2. člena za besedami»Republika Slovenija«
dodal besedi »državni organi«, v drugi točki prvega odstavka
25. člena pa besedilo »treh let ali hujša kazen« nadomestil z
besedilom »kazen nad tri leta«.

c) Osnutek Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij predlagatelj usklajuje s predlogom Zakona o odgovornosti pravnih
oseb za kazniva dejanja. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij je pripravljen in bo v kratkem poslan Državnemu zboru v
prvo branje, v njem je urejeno izvrševanje novih kazni, ki se
lahko izrečejo pravnim osebam.

IV. Predlagatelj je besedilo zakona redakcijsko uredil še na
način, da je namesto prejšnje dikcije: »pravna oseba je kazniva«, na vseh mestih v zakonu (razen v členih, ki so z
amandmaji v celoti spremenjeni ali izpuščeni), uporabil besedilo: »pravna oseba je odgovorna za kaznivo dejanje« ali
smiselno »pravna oseba odgovarja za kaznivo dejanje«.
Takšno besedilo je nedvomno bolj primerno, tako terminološko kot tudi vsebinsko. Pojem »odgovornosti« se uporablja
tudi v drugih zakonih s področja kaznovalnega prava in opredeljuje odnos subjekta do storjenega dejanja, kar je tudi
namen njegove uporabe v tem zakonu. »Kaznivost je pomensko drug in ožji pojem, pripisuje se dejanjem - npr. »kaznivo
dejanje« in ne subjektom, kot npr. »kaznivi storilec«. Z dikcijo
»odgovornost za kaznivo dejanje« je napravljena tudi
potrebna razlika med to odgovornostjo in »kazensko odgo-

d) Predlagatelj je v celoti upošteval opozorilo Sekretariata, da
se denarne kazni v predlogu zakona povečujejo znatno več
kot za tretjino v primerjavi s kaznimi za pravne osebe po
Zakonu o gospodarskih prestopkih. Dejanski namen predlagatelja je bil, da se kazni povečajo približno za tretjino, zato je
v pričujočem predlogu temu ustrezno prilagodil njihovo
višino, tako v 13. členu, kot tudi v 17. in 25. členu, ki se
navezujeta na temeljne določbe o višini denarne kazni.
Splošni minimum je sicer v primerjavi z Zakonom o gospodarskih prestopkih višji kot za tretino, vendar je to potrebno
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vornostjo" storilca, ki po našem pojmovanju zajema prištevnost in krivdo storilca kaznivega dejanja.

Republike Slovenije, citirani v zakonu. Členi so bili po opravljeni prvi obravnavi zakona preštevilčeni, zato je bilo to
potrebno upoštevati tudi pri pripravi tega predloga.

Redakcijsko so sedaj urejeni tudi členi Kazenskega zakonika

4. člen), da je storil kaznivo dejanje. Na tak način se za
domače pravne osebe še dodatno vzpostavlja in utrjuje
ustavno načelo enakosti pred zakonom. Na tovrstno rešitev
pa napotujejo tudi nekateri mednarodni akti in priporočila
mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo z protikorupcijskimi
ukrepi in »nadteritorialno jurisdikcijo«.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
K 1. členu
Člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen

Pravna oseba je po zgoraj predlagani ureditvi za kaznivo
dejanje lahko odgovorna tudi v primeru, ko niso izpolnjeni vsi
pogoji za uporabo Kazenskega zakonika (Republike Slovenije) zoper storilca - fizično osebo. Če se storilca ne zaloti na
ozemlju Republike Slovenije ali se ji ga ne izroči, se postopek
zoper pravno osebo lahko izvede po tretjem odstavku 26.
člena tega zakona, enako tudi, če se storilec ne preganja iz
razlogov po drugem odstavku 124. člena Kazenskega zakonika. Izjema - izključitev odgovornosti pravne osebe se
nanaša le na situacije, ko dejanje po zakonu države, v kateri je
bilo storjeno, ni kaznivo (tretji odstavek 124. člena Kazenskega zakonika) in če minister za pravosodje ne dovoli pregona storilca (peti odstavek 124. člena Kazenskega zakonika).

(1) Ob pogojih, ki jih v skladu s 33. členom Kazenskega
zakonika Republike Slovenije določa ta zakon, je za kaznivo
dejanje poleg storilca odgovorna tudi pravna oseba.
(2) Zakon določa, za katero kaznivo dejanje je lahko odgovorna pravna oseba in kakšna kazen oziroma druga kazenskega sankcija se ji lahko izreče.«
Obrazložitev
V prvem odstavku je potrebno zaradi dosledne izpeljave
načela zakonitosti jasno začrtati okvir, v katerem poleg storilca za kaznivo dejanje odgovarja tudi pravna oseba.

K 4. členu

Drugi odstavek pomeni oblikovno in vsebinsko zaokrožitev in
spojitev prejšnjih drugega in tretjega odstavka.

Člen se spremeni tako, da se glasi:

K 2. členu

»4. člen

Črta se tretji odstavek.

Za kaznivo dejanje, ki ga je storilec storil v imenu, na račun ali
v korist pravne osebe, je ta odgovorna:

Obrazložitev

1. če pomeni storjeno kaznivo dejanje izvršitev protipravnega
sklepa, naloga ali odobritve njenih vodstvenih ali nadzornih
organov.

Črtani tretji odstavek dejansko nakazuje na kršitev ustavnega
načela enakosti pred zakonom. Posebne lastnosti, ki posledično pomenijo milejše (manjše) ali strožje (večje) kaznovanje, so v vseh materialnih zakonih (tudi v tem) že upoštevane v
splošnih določbah o kaznovanju, izbiri in odmeri kazni. Prav
je zato, da zakon v temeljnih določbah ne vzpostavlja še
dodatne, nepotrebne diferenciacije med subjekti (pravnimi
osebami).

2. če so njeni vodstveni ali nadzorni organi vplivali na storilca
ali mu omogočili, da je storil kaznivo dejanje
3. če razpolaga s protipravno pridobljeno premoženjsko
koristjo ali uporablja predmete, nastale s kaznivom dejanjem

K 3. členu

4. če so njeni vodstveni ali nadzorni organi opustili dolžno
nadzorstvo nad zakonitostjo ravnanja njim podrejenih delavcev«

Členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Domača pravna oseba je po tem zakonu odgovorna tudi za
kaznivo dejanje, storjeno v tujini proti tuji državi, tujemu
državljanu ali tuji pravni osebi, pri čemer odgovornost pravne
osebe ni odvisna od pogojev, določenih v 122. in drugem
odstavku 123. člena Kazenskega zakonika in posebnih pogojev za pregon storilca iz 124. člena Kazenskega zakonika,
razen pogojev iz tretjega in petega odstavka tega člena.«

Obrazložitev
Novi 4. člen uvodoma povzema normo Kazenskega zakonika
Republike Slovenije, ki je temelj tega zakona in ki tudi sama
določba osnovne pogoje odgovornosti pravne osebe za kaznivo dejanje (storilec mora dejanje izvršiti v imenu, na račun
ali v korist pravne osebe).

Obrazložitev

Člen v nadaljevanju v štirih točkah določa ostale pogoje, pod
katerimi je pravna oseba odgovorna za storjeno kaznivo dejanje. Pogoji so opredeljeni bolj jasno in precizno kot v prejšnjem tekstu, ko so se kot dokaj nerazumljiva in s pravno
osebo pojmovno neskladna kazenska odgovornost nadaljevali in izpeljali še v prvem odstavku 5. člena.

Sprememba ne pomeni širitve krajevne veljavnosti zakona ali
nadomeščanja tuje represivne oblasti z našo v državah, kjer
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja ne poznajo,
ampak za razširitev odgovornosti domače pravne osebe tudi
na kazniva dejanja, ki jih je storilec (domača ali tuja fizična
oseba) storil sicer v tujini in na škodo tujega elementa, vendar
v imenu, na račun ali v korist domače pravne osebe. Primer
take situacije je npr., ko predstavnik slovenskega podjetja v
tujini da darilo direktorju tujega podjetja ali podkupnino
tujemu državnemu uradniku. Za storilca - fizično osebo se
uporabijo določbe trinajstega poglavja Kazenskega zakonika,
ki ob izpolnjenih pogojih omogočajo pregon in kaznovanje
storilca po določbah Kazenskega zakonika (Republike Slovenije). Nobenega razloga proti ni in prav je, da za zgoraj
opisano ravnanje, ob izpolnjenih pogojih iz tega zakona,
odgovarja tudi domača pravna oseba, katere vodstveni ali
nadzorni organi so na storilca vplivali ali mu omogočili... (glej

Zaradi čim večje jasnosti pri razumevanju in uporabi zakona
je potrebno opredeliti organe, ki s svojim ravnanjem (storitvijo
ali opustitvijo) lahko povzročijo, da je za storjeno kaznivo
dejanje odgovorna celotna pravna oseba. Prejšnji tekst je bil v
tem pogledu nedvomno pomanjkljiv, saj je s tem, ko ni opredelil organov pravne osebe, katerih storitve ali opustitve (vplivanja na storilca, omogočanje izvršitve kaznivega dejanja,
razpolaganje s premoženjsko koristjo ipd.) posledično pomenijo odgovornost pravne osebe za kaznivo dejanje, dopustil
možnost ekstenzivne razlage in različnih tolmačenj. Zato
predlagatelj v tem (in smiselno tudi v vseh nadaljnjih amand29
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miranih členih) pojem pravne osebe, povezan z njenim delovanjem, storitvijo, opustitvijo, razpolaganjem, izdajanjem
sklepov ali nalogov ipd. nadomešča s pojmom »vodstveni ali
nadzorni organ pravne osebe«. Vodstveni ali nadzorni organi
pravne osebe so lahko različnih vrst in oblik, v vseh primerih
pa je njihova značilnost, da vodijo, odločajo in nadzirajo, v
prispodobi predstavljajo »glavo« pravne osebe. Samo organi
pravne osebe s temi lastnostmi lahko s svojim ravnanjem
povzročijo, da je za kaznivo dejanje poleg storilca odgovorna
tudi pravna oseba.

»ODGOVORNOST PRI SPREMEMBI STATUSA PRAVNE
OSEBE
6. člen
(1) Pravna oseba, ki je v stečaju, je lahko odgovorna za
. kaznivo dejanje ne glede na to ali je bilo storjeno pred uvedbo
stečajnega postopka ali med njim, vendar se ji ne izreče
kazen, temveč le odvzem premoženjske koristi ali varnostni
ukrep odvzema predmetov.

Na kratko je pravna oseba torej odgovorna za kaznivo dejanje,
storjeno v njenem imenu, na njen račun ali v njeno korist ob
dodatno izpolnjenem enem ali več pogojih iz prve do četrte
točke tega člena, ki pomenijo aktivni ali pasivni prispevek
njenih odločujočih organov k storitvi kaznivega dejanja.

(2) Če je pravna oseba pred pravnomočno končanim kazenskim postopkom prenehala obstajati, se jo lahko spozna za
odgovorno, kazen in druge sankcije pa se izrečejo pravni
osebi, ki je njen pravni naslednik, če so njeni vodstveni ali
nadzorni organi pred prenehanjem obsojene pravne osebe
vedeli za storjeno kaznivo dejanje.

Prejšnji 2. odstavek 4. člena je v nespremenjeni obliki sedanji
prvi odstavek spremenjenega 5. člena, prejšnji tretji odstavek
pa prav tako v enaki obliki sedanji prvi odstavek novega 6.
člena.

(3) Pravni osebi, ki je pravni naslednik obsojene pravne
osebe, njeni vodstveni ali nadzorni organi pa niso vedeli za
storjeno kaznivo dejanje, se izreče le odvzem premoženjske
koristi ali varnostni ukrep odvzema predmetov.

K 5. členu
Spremeni se naslov člena, ki se sedaj glasi:

(4) Če je pravna oseba prenehala obstajati po pravnomočno
končanim kazenskem postopku se izrečena sankcija izvrši v
skladu z določbami drugega in tretjega odstavka tega člena.«

»MEJE ODGOVORNOSTI PRAVNE OSEBE ZA KAZNIVO DEJANJE«

Obrazložitev
1. Ob delno spremenjenem konceptu odgovornosti, kot izhaja
iz novega 4. člena, predstavlja določba 6. člena, ki govori o
neznatnosti prispevka pravne osebe k storjenemu kaznivemu
dejanju, preveliko »subjektivizacijo« vloge pravne osebe.
Poleg tega je pojmovno praktično nemogoče uporabiti katerega izmed kriterijev iz 1. do 4. točke četrtega odstavka kot
podlago za odgovornost pravne osebe, pri tem pa reči, da je
pravna oseba le »neznatno« vplivala na storilca, da je storil
kaznivo dejanje. Če so odločujoči organi pravne osebe na
storilca vplivali v tolikšni meri, da je storil kaznivo dejanje, je
izpolnjen temelj odgovornosti in tedaj razglabljanje o neznatnosti prispevka v celoti izgubi svoj pomen, tako, kot ga izgubi
v primeru, če je bil vpliv tako neznaten, da storilec kaznivega
dejanja sploh ni storil. Ali je bil za to, da je storilec storil
kaznivo dejanje, potreben velik ali samo neznaten vpliv
pravne osebe, je v domeni psiholoških komponent storilčeve
kazenske odgovornosti in ne odgovornosti pravne osebe za
kaznivo dejanje.«

Člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(1) Ob pogojih iz prejšnjega člena je pravna oseba odgovorna
za kaznivo dejanje tudi, če storilec za storjeno kaznivo dejanje
ni kazensko odgovoren.
(2) Odgovornost pravne osebe ne izključuje kazenske odgovornosti fizičnih oziroma odgovornih oseb za storjeno kaznivo dejanje.
(3) Za kazniva dejanja, storjena iz malomarnosti, je pravna
oseba lahko odgovorna le pod pogoji iz 4. točke 4. člena tega
zakona. V tem primeru se sme pravno osebo kaznovati mileje.
(4) Če v pravni osebi razen storilca ni drugega organa, ki bi
lahko vodil ali nadziral storilca, odgovarja pravna oseba za
storjeno kaznivo dejanje v mejah storilčeve krivde.«

Dodaten argument za opustitev te določbe je tudi možnost, ki
je v 27. členu zakon daje državnemu tožilcu (smotrnost
uvedbe postopka). Kriteriji v tem členu so tudi take narave
(objektivnejši), da se nedvomno lažje aplicirajo na pravno
osebo.«

Obrazložitev
Ker so temelji odgovornosti pravne osebe sedaj v celoti
natančno opredeljeni v 4. členu, je bilo potrebno spremeniti
naslov in delno tudi vsebino 5. člena. Okoliščine iz prejšnjega
prvega odstavka 5. člena so vsebinsko zajete v novem 4.
členu, zato je prvi odstavek v celoti izpuščen, s tem pa je tudi
naslov člena »kazenska odgovornost pravne osebe« izgubil
smisel in ga je potrebno nadomestiti z novim, vsebini primernejšim.

2. Novi 6. člen podrobneje ureja tematiko statusnih sprememb
pravne osebe in s tem povezano odgovornostjo za kaznivo
dejanje, izrekanje in izvrševanje kazni in varnostnih ukrepov.
Določba prvega odstavka je v nespremenjeni obliki povzeta
vsebina prejšnjega tretjega odstavka 4. člena. Drugi in tretji
odstavek opredeljujeta situacijo, ko je pravna oseba prenehala obstajati pred pravnomočno končanim kazenskim
postopkom in določata, da se jo lahko spozna za odgovorno;
odločilno za izrekanje kazni in drugih sankcij pravnemu
nasledniku pa je dejstvo, če so vodstveni ali nadzorni organi
pravnega naslednika vedeli za storjeno kaznivo dejanje.«

Sedanji 5. člen opredeljuje meje odgovornosti pravne osebe
za kaznivo dejanje. Prvi, tretji in četrti odstavek so vsebinsko
nespremenjeni in že obrazloženi, razlika je v tem, da je sedanji
prvi odstavek 5. člena prenešen iz prejšnjega 4. člena. Drugi
odstavek je nov, vključen v zakonski tekst zato, da izključi vse
morebitne dvome o neobstoju kazenske odgovornosti fizičnih
ali odgovornih oseb poleg odgovornosti pravne osebe. Odgovornost je poudarjeno kumulativna, za storjeno kaznivo dejanje so lahko odgovorne skupaj ena ali več fizičnih oseb
(storilcev) oziroma ena ali več odgovornih oseb, kot tudi
pravna oseba, v okviru katere je bilo dejanje storjeno.

Četrti odstavek obravnava položaj, ko je pravna oseba v času,
ko ji je bila izrečena sankcija, še obstajala in prenehala
obstajati šele po pravnomočno končanem kazenskem
postopku. V tem primeru se za izvršitev izrečene sankcije
uporabi analogija z določbami drugega in tretjega odstavka
tega člena.«

K 6. členu

K 8. členu

Člen se spremeni tako, da se naslov in besedilo tega člena v
celoti črtata in nadomestita z novim naslovom in členom, ki se
glasita:

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
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»Če je storilec naklepno kaznivo dejanje začel, pa ga ni
30

dokončal, je za poskus pod pogoji iz 4. člena tega zakona
odgovorna tudi pravna oseba, če je v zakonu določeno, da je
poskus kazniv.«

Obrazložitev
Sprememba je vezana na obrazložitev razmerja pravna oseba
- odločujoči organi, kot pri 4. členu zakona.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

K 15. členu

»Če vodstveni ali nadzorni organ storilcu prostovoljno prepreči dokončanje začetega kaznivega dejanja, se sme pravni
osebi kazen odpustiti.«

Črta se drugi odstavek.
Obrazložitev

Obrazložitev

Kazen prenehanja pravne osebe z vsemi posledicami, ki jih
lahko prinese, naj bo res le izjemna: izreka naj se le v primerih, ko je bila dejavnost pravne osebe v celoti ali v pretežni
meri izrabljena za izvrševanje kaznivih dejanj. Drugi odstavek
15. člena je dopuščal preširoko uporabo te kazni, zato ga
predlagatelj z amandmajem izpušča iz zakonskega besedila.

Odgovornost pravne osebe za poskus je opredeljena v skladu
z amandmiranim 4. členom zakona, ob obveznem dodatnem
pogoju, da je poskus kaznivega dejanja po zakonu (na podlagi splošne ali posamičnih določb) kazniv.
Sprememba drugega odstavka je obrazložena že pri 4. členu,
gre za nadomestitev »pravne osebe« s pojmom »vodstveni ali
nadzorni organ«.

K 16. členu

K 9. členu

V prvem odstavku se izpustijo besede: »stopnjo odgovornosti
in«.

Spremeni se naslov člena tako, da se glasi:

Obrazložitev

»KOLEKTIVNO KAZNIVO DEJANJE«

Po splošnih pravilih iz 41. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije je stopnja odgovornosti eden izmed temeljnih
kriterijev za odmero kazni, zato ni potrebno, da se kriterij
podvaja s konkretnim napotkom in še z napotkom na normo,
ki ta kriterij že vsebuje. Poudarjanje »stopnje odgovornosti«
pomeni tudi podobno preveliko »subjektivizacijo« vloge
pravne osebe, kot je to bilo že povedano pri opustitvi inštituta
»neznatnosti prispevka« pravne osebe k storitvi kaznivega
dejanja. Iz navedenih razlogov je »stopnja odgovornosti«
izpuščena iz zakonskega teksta.

Člen se spremeni tako, da se v drugi vrstici črtata besedi
»enega ali«.
Obrazložitev
Primernejši pojem - naslov za vsebino člena je »kolektivno
kaznivo dejanje«.
Nadaljevano kaznivo dejanje je posebna oblika realnega
steka, veže se na enega storilca, ki je v določenem časovnem
razdobju izvršil več istovrstnih dejanj in je kot tako opisano v
teoriji in uveljavljeno v sodni praksi. V tem zakonu bi mu bilo
neprimerno pripisati drug, širši pomen, s tem, ko bi zajemalo
tudi kazniva dejanja večih storilcev, kot je opredeljeno v
členu, katerega naslov se spreminja. Situacije, ko je pri pravni
osebi podan isti temelj odgovornosti glede več istovrstnih in
časovno povezanih kaznivih dejanj v čih storilcev, definicija
nadaljevanega kaznivega dejanja ne zajema. V tem primeru
gre za več samostojnih, četudi istovrstnih kaznivih dejanj, ki
se ob istem temelju odgovornosti in časovni kontinuiteti
lahko opredelijo kot eno, vendar ne »nadaljevano« ampak
»kolektivno« kaznivo dejanje.

K 24. členu
Pri 3. točki se za št. 205 besedilo: »in 208. in 209. členu;«
nadomesti z besedilom: »do 209. členu;«
Za točko 5 se dodata novi točki 6 in 7, ki se glasita:
»6) iz šestindvajsetega poglavja za kaznivi dejanji po 268. in
269. členu;
7) iz osemindvajsetega poglavja za kaznivi dejanji po 292. in
293. členu;«
Prejšnje točke 6 do 9 postanejo točke 8 do 11.

Iz besedila 9. člena sta izpuščeni besedici »enega ali«, ki z
ostalimi pogoji smiselno opredeljujeta situacijo, ko isti storilec stori več istovrstnih in časovno povezanih dejanj. Enoten
psihični odnos storilca do dejanja bo v tem primeru posledica
istega temelja kaznivosti pravne osebe, navedeno pa skupaj,
tudi po definiciji eno, nadaljevano kaznivo dejanje. Nobenega
dvoma ni, da bo v tem primeru, ob upoštevanju akcesornosti
tudi pravna oseba lahko odgovorna le za eno kaznivo dejanje.
Zaradi navedenega te tematike v Zakonu o odgovornosti
pravnih oseb za kazniva dejanja ni potrebno še posebej urejati.

Obrazložitev
Iz naštevanja kaznivih dejanj, ki so po svoji obliki lahko
storjena v imenu, na račun ali v korist pravne osebe in za
katera je lahko odgovorna pravna oseba, so pomotoma
izpadla kazniva dejanja po členih 206, 207, 268, 269, 292 in
293 Kazenskega zakonika.
K 30. členu
Členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Če pred pravnomočno končanim kazenskim postopkom
pravna oseba preneha obstajati, sodišče določi zastopnika
obdolžene pravne osebe.«

K 11. členu
Člen se spremeni tako, da se glasi:

Obrazložitev

»11. člen

Tudi pravna oseba, ki je pred pravnomočno končanim kazenskim postopkom prenehala obstajati, je lahko na podlagi
določb 6. člena tega zakona odgovorna za kaznivo dejanje.
Sodišče ji mora zato določiti zastopnika, ki jo bo zastopal do
konca kazenskega postopka.

(1) Če vodstveni ali nadzorni organ po storitvi kaznivega
dejanja prostovoljno naznani storilca, se sme pravna oseba
kaznovati mileje.
(2) Če vodstveni ali nadzorni organ po storitvi kaznivega
dejanja prostovoljno in takoj odredi vrnitev protipravno pridobljene premoženjske koristi ali odpravi povzročene škodljive posledice ali sporoči podatke o temeljih odgovornosti za
druge pravne osebe, se sme pravni osebi kazen odpustiti.«

K 34. členu
V tretji vrsti se za besedama »na podlagi« doda besedilo:
»petega odstavka 30. člena in«.
31
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Obrazložitev

Obrazložitev

Sprememba je povezana z amandmajem k 30. členu. V primeru, ko sodišče že neobstoječi pravni osebi določi zastopnika, se morajo tudi stroški takega zastopanja izplačati vnaprej iz sredstev organa, ki vodi postopek, saj bo postavljenemu zastopniku le tako zagotovljena pravica do poravnave
stroškov zastopanja.

Tekst drugega odstavka je spremenjen zato, da je v zakonu
vzpostavljena enaka stopnja in oblika odgovornosti pravne
osebe za kaznivo dejanje. V spremembi je poudarjena akcesornost, pravna oseba je lahko le odgovorna za kaznivo dejanje storilca, ne more pa sama ponoviti dejanja, katerega je
utemeljeno osumljena ali storiti podobnega dejanja, s katerim
grozi.

K 40. členu

Tretji odstavek ureja dodaten ukrep zavarovanja za uspešno
izvedbo kazenskega postopka, in sicer prepoved statusnih
sprememb, zaradi katerih bi bila izpeljava kazenskega
postopka in izvršitev sodne odločbe otežena ali onemogočena. Ukrep se izvrši z vpisom v sodni register, po uradni
dolžnosti ali na predlog državnega tožilca.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če okoliščine opravičujejo bojazen, da bo v okviru obdolžene pravne osebe ponovljeno dejanje, za katerega obstaja
utemeljen sum, da je zanj odgovorna pravna oseba ali se s
storitvijo podobnega dejanja grozi, lahko sodišče po enakem
postopku poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka obdolženi
pravni osebi začasno prepove opravljati eno ali več določenih
gospodarskih dejavnosti.«

K 43. členu
Člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.«

Členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

Obrazložitev
Določba, da začne zakon veljati s 1.1.1995, je zaradi preteka
tega roka sedaj brezpredmetna. Glede na vsebino in obseg
zakona je moč oceniti, da je trimesečni »vacatio legis« primeren rok, v katerem se bodo lahko vsi »uporabniki« tega
zakona dodobra seznanili z njegovo vsebino.

»Če je zoper pravno osebo uveden kazenski postopek, lahko
sodišče na predlog državnega tožilca ali po uradni dolžnosti s
sklepom prepove statusne spremembe, ki bi povzročile izbris
obdolžene pravne osebe iz sodnega registra. Prepoved se
vpiše v sodni register.«
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Tone PERŠAK, poslanec DS
Danica SIMŠIČ, poslanka OS

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O
POSLOVNIH STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH,

Podpisana poslanca podlagi 19. člena zakona o poslancih
(Uradni list Republike Slovenije, št. 46/92), prvega
odstavka 174. člena in 175. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 40/93 in 80/94) ter sklepov Državnega zbora Republike Slovenije, sprejetih na njegovi 35. seji dne 4.10.1995,
vlagava v drugo obravnavo in sprejem

ki ga pošiljata na podlagi tretjega odstavka 174. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sporočata, da bosta pri
obravnavi predloga zakona na sejah državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala oba predlagatelja zakona.

1. čim

lizacije umri ali bil razglašen za mrtvega pred uvedbo
postopka denacionalizacije.«

V 24. členu zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
(Uradni list Republike Slovenije, št. 18/74 in 34/88) se dodajo
novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:

2. člen

»Če je bila poslovna stavba oziroma poslovni prostor vrnjen
upravičencu na podlagi zakona o denacionalizaciji in je bila
vrednost poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora
zaradi lastnih vlaganj najemnika oziroma zavezanca za denacionalizacijo, ki ima v skladu z zakonom o denacionalizaciji
pravico uporabljati poslovni prostor, povečana za več kot
30%, lahko preneha najemno razmerje na podlagi odpovedi le
z odpovednim rokom, ki ne sme biti krajši od petih let.

Za 30. členom se doda nov 30. a člen, ki se glasi:
»Ob prenehanju najemnega razmerja sme najemnik iz
poslovne stavbe oziroma prostora odstraniti vso tisto vgrajeno opremo in dodatke, ki se jih da ločiti brez poškodbe, če
so njegova last oziroma je tako določeno v najemni pogodbi.
Če se v primerih iz tretjega odstavka 24. člena najemodajalec
in najemnik sporazumno dogovorita za krajši odpovedni rok,
mora najemodajalec v roku tridesetih dni po vložitvi zahteve
najemniku povrniti vsa sredstva, ki jih je ta vložil v poslovno
stavbo oziroma prostor. Po vnaprejšnjem sporazumu mora
najemodajalec povrniti najemniku tudi stroške opreme in
dodatkov, ki so bili potrebni za tehnično prilagoditev
poslovne stavbe oziroma prostora najemnikovi dejavnosti.«

Če je bila najemnina zaradi lastnih vlaganj najemnika znižana,
še znesek, za katerega je bila ta znižana, pri obračunu deleža
vlaganj v vrednosti poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora, odšteje od skupne vrednosti vlaganj.
Če je bila zaradi lastnih vlaganj najemnika dogovorjena oprostitev plačila najemnine, se pri obračunu deleža vlaganj v
vrednosti poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora od
skupne vrednosti vlaganj odšteje znesek, ki ustreza vrednosti
povprečne prosto oblikovane najemnine v občini za enako ali
podobno kategorijo poslovne stavbe oziroma prostora.

3. člen
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi v sodnih postopkih,
ki so ob dnevu uveljavitve tega zakona že uvedeni, pa še niso
pravnomočno končani.
4. člen

Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena se
uporabljajo, če lastnik odpove najemno razmerje pred potekom petih let od pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji
oziroma sklepa o dedovanju, če je upravičenec do denaciona-

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Državni zbor je predlagateljema naložil, da preučiva možnost
izdaje ustreznega predpisa za oblikovanje najvišjih najemnin
za poslovne stavbe in prostore. Ocenila sva, da bi vključitev
določbe, s katero bi zakon občinam predpisoval, naj in na
kakšen način naj urejajo problematiko najema poslovnih
stavb in prostorov, pomenila preveč grob poseg v naloge, ki
jih občine lahko urejajo po lastni presoji in povsem samostojno. Veljavni zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v svojem 18. členu namreč že daje pooblastilo občinam,
da po svoji presoji izdajo odlok, s katerim predpišejo najvišje
najemnine. Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do
31.12.1994 opravljali organi občin (Uradni list Republike Slovenije, št. 29/95) pa ni predpisal, da bi se upravne naloge, ki so
določene v zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, prenesle na upravne enote.

Državni zbor RS je na svoji 35. seji dne 4. oktobra 1995 opravil
prvo obravnavo predloga zakona o dopolnitvi zakona o
poslovnih stavbah in prostorih. Predlog zakona je sprejel kot
primerno podlago za pripravo zakonskega predloga za drugo
obravnavo ter predlagateljema naložil, da besedilo predloga
zakona pripraviva v roku, ki bo omogočil njegovo obravnavo
na novembrski seji državnega zbora, pri tem pa upoštevava
stališča državnega zbora, ki jih ta sprejel na predlog matičnega delovnega telesa ter poslanske skupine ZLSD. V njih je
zaobseženo tudi navodilo, da upoštevava usmeritve in mnenja, ki sta jih ob prvi obravnavi oblikovala Vlada RS in Sekretariat DZ RS za zakonodajo in pravne zadeve.
Predlagatelja zakona sva pri oblikovanju zakonskega besedila
za drugo obravnavo preučila in vanj vključila vsa sprejeta
stališča, k upoštevanju katerih naju je zavezal državni zbor.

Vlada Republike Slovenije je v mnenju, ki ga je podala ob prvi
obravnavi zakonskega predloga, že napovedala, da spremembi, ki bi v primeru bistvenega povečanja vrednosti zaradi
lastnih vlaganj najemnika podaljšala najnižjo zagotovljeno
dolžino odpovednega roka (s sedaj veljavnega enoletnega) na
pet let, ne bi nasprotovala. Pri oblikovanju določbe prvega
člena (s katero dopolnjujemo 24. člen veljavnega zakona) sva
predlagatelja tako, kot nama to nalaga stališče državnega
zbora, posebej preučila dolžino odpovednega roka za
najemna razmerja, sklenjena za nedoločen čas in ga skrajšala
s prvotno predlaganih minimalnih desetih na pet let. Spremenila sva tudi višino deleža vlaganj najemnikov, ki naj bi predstavljal mejo za določitev dolžine odpovednega roka. Ta naj bi
sedaj namesto ene desetine znašal 30% vrednosti poslovne
stavbe oziroma prostora. Še preden je državni zbor odločal o
najinem predlogu, da bi se zakonski predlog sprejemal po
hitrem postopku, sva predlagatelja vložila amandma, ki bi
tovrstno varstvo najemnikov časovno omejil. Zakon o denacionalizaciji, katerega posledice na področju najema poslovnih
stavb in prostorov skuša vsaj v najosnovnejših segmentih
sanirati pričujoči predlog zakona, je namreč kljub nedvomni
politični teži po svoji naravi predpis, ki bo sčasoma »konzumiran«, zato ni razloga, da bi se tovrstno varstvo najemnikom
zagotavljalo tudi po tem času. Na to, da predlagana rešitev ne
more učinkovati trajno, je ob prvi obravnavi opozoril tudi
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve. Zato sva predlagatelja vsebino te rešitve vključila v besedilo prvega člena
predloga zakona.

Pri pripravi besedila predloga zakona za drugo obravnavo sva
predlagatelja upoštevala tudi stališče, ki ga je na državni zbor
sprejel na predlog poslanske skupine ZLSD, naj v predlog
zakona vgradiva rešitve, ki bodo zagotavljale, da bodo glede
trajanja najemnega razmerja in glede pravice do povračila
lastnih vlaganj v enakem položaju vsi najemniki v denacionaliziranih poslovnih prostorih. Na tej podlagi sva v besedilo 1.
člena predloga zakona, ki se je prvotno nanašalo le na najemnike, enakovredno vključila tudi zavezance, ki imajo v skladu
z 22. členom zakona o denacionalizaciji pravico do uporabe
poslovne stavbe ali prostora. Tudi v teh primerih gre za
najemna razmerja (ki se uredijo na podlagi pisne pogodbe, če
ta ni bila sklenjena, pa najemno razmerje nastane po samem
zakonu, medtem ko sporna vprašanja razrešuje sodišče v
nepravdnem postopku), zato v nadaljevanju predloga zakona
za obe kategoriji uporabljava izraz »najemnik".
Državni zbor je na predlog matičnega delovnega telesa sklenil, da je potrebno pri pripravi besedila predloga zakona za
drugo obravnavo upoštevati mnenje Sekretariata DZ RS za
zakonodajo in pravne zadeve ter usmeritve iz mnenja Vlade
RS.
Sekretariat je odprl načelno vprašanje razmerja med rešitvami
v zakonu o denacionalizaciji in predlagano novelo zakona o
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, saj naj bi besedilo
predloga zakona za prvo obravnavo ne pojasnjevalo, ali v
povezanih določbah veljata oba zakona drug ob drugem kot
splošni in posebni predpis, ali pa novela vsebinsko posega v
rešitve zakona o denacionalizaciji. Predlagatelja sva prepričana, da predlagane rešitve ne posegajo v vsebino zakona o
denacionalizaciji. Določba drugega odstavka 24. člena
zakona o denacionalizaciji zagotavlja največ desetletno trajanje najemnega oziroma zakupnega razmerja od pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji (če se najemnik in najemodajalec ne sporazumeta drugače). Vendar pa se ta določba
nanaša le na najemna, zakupna in njim podobna razmerja, ki
so bila ustanovljena za čas, daljši od 10 let. Gre torej za
najemne oziroma zakupne pogodbe, ki so bile sklenjene sicer
za daljšo dobo, vendar za določen čas. Vsebina rešitve, ki jo
predlagava v tem zakonskem predlogu, pa se omejuje le na
tista najemna, zakupna ali njim podobna razmerja, ki so bila
sklenjena za nedoločen čas. V tem sklopu se predlog zakona
nanaša le na vprašanje odpovednega roka, ki ga je zakon o
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih urejal že doslej ter
problem vračila materialnih sredstev, ki jih je najemnik vložil v
poslovno stavbo oziroma prostor.

S posebnim stališčem nama je državni zbor naložil, da rešiva
vprašanje povrnitve vloženih lastnih sredstev najemnika v
usposobitev poslovnih stavb oz. poslovnih prostorov, pa tudi
vlada je v svojem mnenju poudarila, da bi bilo zanjo sprejemljivo, če bi zakon določil, da lahko najemnik ob izselitvi
zahteva povračilo lastnih vlaganj, razen, če bi bilo to s
pogodbo dogovorjeno drugače. Zato sva v besedilo predloga
zakona z novim drugim členom (ta bi se v veljavno besedilo
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih uvrstil kot
nov 30. a člen) vključila določbo, ki najemnikom in - v skladu
z že omenjenim stališčem, naj se zagotovi enak položaj vseh
najemnikov poslovnih stavb in prostorov - tudi zavezancem,
ki jih imajo pravico uporabljati po zakonu o denacionalizaciji,
omogoča povrnitev lastnih vlaganj. Določba tega člena naj bi
veljala le za primere, kadar sta se obe pogodbeni stranki
sporazumeli za odpovedni rok, ki je krajši od petih let, saj
meniva, da se glede zagotavljanja pravnega varstva najemnikov vložena sredstva ne morejo upoštevati večkratno. Predlagava rešitev po kateri naj bi bil najemodajalec dolžan v roku
tridesetih dni po vložitvi zahteve najemniku povrniti vsa sredstva, ki jih je ta vložil v poslovno stavbo oziroma prostor, po
vnaprejšnjem sporazumu pa bi moral najemodajalec povrniti
najemniku tudi vse stroške najemnika v opremo in dodatke, ki
jih je imel najemnik zaradi tehnične prilagoditve prostora
svoji dejavnosti. Seveda bi imel najemnik pravico, da ob
izselitvi iz poslovnega prostora oziroma stavbe odstrani tudi
vso tisto vgrajeno opremo in dodatke, ki jih lahko loči brez
poškodb in so najamnikova last oziroma je bilo tako določeno
v najemni pogodbi.

S sprejetjem sklepa, da je predlog zakona, kakršen je bil
predložen za prvo obravnavo, primerna podlaga za pripravo
njegovega besedila za drugo branje, je državni zbor v načelu
potrdil primernost ureditve problematike najema denacionaliziranih poslovnih stavb in prostorov v okviru zakona o poslovnih stavbah in prostorih. Ne nazadnje tudi iz mnenja sekretariata ne izhaja, da bi bila ta možnost nesprejemljiva, saj se
ambicija predloga zakona omejuje le na specifično področje
najemnih razmerij v denacionaliziranih poslovnih stavbah in
prostorih.
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Ker je državni zbor sprejel posebno stališče, naj predlagatelja
v predlog zakona vključiva določbo, ki bo izrecno opredelila,
kako bo zakon vplival na sodne postopke, ki so že bili uvedeni, ne pa tudi pravnomočno končani, sva takšno rešitev
predvidela v tretjem členu. Ob tem je sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v prvi zakonodajni fazi menil, da bo
zakon lahko uredil odpovedni rok le za naprej, ne bo pa mogel
učinkovati na že realizirane oziroma izvršene odpovedne
postopke. Takšna rešitev bi obveljala tudi, če je zakon ne bi
posebei določil, saj velja pravilo, da se vsak zakon uporablja

od začetka njegove veljavnosti in zadeva vse postopke, ki še
niso bili pravnomočno končani, ne more pa učinkovati na
realizirane sodne postopke. Drugačno rešitev bi bilo potrebno
v zakonu izrecno predvideti.
S četrtim členom predpisani »vacatio leg is« predvideva, da
naj bi zakon pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, kar utemeljujeva s potrebo po kar
najhitrejšem reševanju vprašanja najemnih razmerij, katerih
predmet so denacionalizirane poslovne stavbe in prostori.
— S let, če delež vlaganj presega 30% vrednosti poslovne
stavbe oziroma prostora,
- 8 let, če delež vlaganj presega 50% vrednosti poslovne
stavbe oziroma prostora.«

AMANDMA T. Peršak in D. Simšič
K 1. členu

Obrazložitev

i
Predlagava, da se v novopredlaganem tretjem odstavku 24.
člena namesto te, ki jo vsebuje predlog zakona za drugo
branje, v zakon vgradi rešitev, ki bi zagotavljala, da se dolžina
odpovednega roka določi na podlagi lestvice. Ta bi nekoliko
bolj razdelala višino vlaganj najemnika oziroma njihov delež v
skupni vrednosti poslovne stavbe ali prostora, zagotavljala pa
bi, da bi za najemnike, ki so v poslovne prostore in stavbe
vlagali v večji meri, veljal odpovedni rok v nekoliko daljšem
trajanju, kot to predvideva najin siceršnji predlog. Hkrati bi
bilo pogodbenima strankama omogočeno, da po lastni presoji določita tudi drugačen (vendar od predlaganega minimalnega daljši) odpovedni rok.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če je bila poslovna stavba oziroma poslovni prostor vrnjen
upravičencu na podlagi zakona o denacionalizaciji in je bila
vrednost poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora
zaradi lastnih vlaganj najemnika ali zavezanca za denacionalizacijo, ki ima v skladu z zakonom pravico uporabljati
poslovni prostor, povečana, lahko preneha najemno razmerje na podlagi odpovedi le z odpovednim rokom, ki ne
sme biti krajši od:
— 3 let, če delež vlaganj v vrednosti poslovne stavbe oziroma prostora presega 10% vrednosti poslovne stavbe oziroma prostora,
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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 165. seji dne 19/10-1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE NA PODROČJU KARANTENE IN VARSTVA RASTLIN,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- dr. Marta CIRAJ, glavna republiška kmetijska inšpektorica,
- Borut MAHNIČ, 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-

1. člen

1. člen

Izrazi, uporabljeni v tem sporazumu, pomenijo:

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Slovaške Republike na področju karantene in varstva
rastlin, podpisan 25. avgusta 1995 v Radencih.

a) rastline - žive rastline in njihovi deli, vključno s semeni;
b) rastlinski proizvod - nepredelano blago rastlinskega
izvora (vključno z zrni) in tisti predelani proizvodi, ki glede na
svojo naravo ali način predelave utegnejo pomeniti nevarnost
za razširitev škodljivih organizmov;
c) semena - semena za sajenje in ne za porabo ali predelavo;
d) blago rastlinskega izvora - postavke, navedene v 1. členu
a), b), c);
e) škodljivi organizmi - rastlinski škodljivi organizmi - vse
vrste rastlinskih ali živalskih zajedavcev ali bolezenskih dejavnikov, ki so škodljivi ali potencialno škodljivi za rastline ali
rastlinske proizvode;
f) karantenski škodljivi organizmi - škodljivi organizmi potencialnega narodnega gospodarskega pomena za državo, ki jo
ogrožajo in v njej še niso prisotni ali pa so prisotni, vendar ne
razširjeni, in so pod aktivnim nadzorom;
g) gospodarsko škodljivi organizmi - škodljivi organizmi,
razširjeni na ozemlju države ene ali druge pogodbenice, ki ob
čezmerni reprodukciji povzročajo večjo škodo in se smejo
uničevati v skladu z izdanim predpisom.

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:*
SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE
O SODELOVANJU NA PODROČJU
KARANTENE IN VARSTVA RASTLIN
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v
nadaljevanju pogodbenici) sta se, v želji, da bi poglobili medsebojno sodelovanje na področju karantene in varstva rastlin,
ob prizadevanju za zboljšanje zaščite ozemlja svojih držav
pred vdorom karantenskih škodljivih organizmov in omejitev
izgub zaradi delovanja teh škodljivih organizmov in prav tako
za lažje medsebojno trgovanje in izmenjavo blaga rastlinskega izvora, dogovorili o naslednjem:

2. člen
Seznama karantenskih škodljivih organizmov in gospodarsko
škodljivih organizmov si pogodbenici izmenjata po diplomatski poti in začnejo veljati 60. dan od prejema zadnje note.

Besedilo sporazuma v slovaškem jeziku je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.

Pristojni organi pogodbenic lahko v prihodnosti spremenijo
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ali dopolnijo seznama karantenskih škodljivih organizmov in
seznama gospodarsko škodljivih organizmov.

področju karantene in varstva rastlin v skladu s tem sporazumom.

Spremembe ali dopolnitve se sporočajo na način, predviden v
prvem odstavku tega člena in začnejo veljati v tam predvidenem roku.

11. člen
Pristojni organi pogodbenic

Pristojni organi pogodbenic bodo drugi druge nemudoma
obvestili o pojavu karantenskih škodljivih organizmov s seznamov vsake od pogodbenic kot tudi o ukrepih proti njihovi
razširitvi in o ukrepih za njihovo zatiranje.

a) si bodo medsebojno izmenjavali zakone in druge predpise
s področja karantene in varstva rastlin najkasneje v dveh
mesecih od datuma, ko začnejo veljati,
b) se morajo medsebojno obveščati o pomembnih in posebnih revijah, monografijah in izdajah s področja karantene in
varstva rastlin, ki izhajajo v njunih državah.

4. člen

12. člen

Izvoz in tranzit blaga rastlinskega izvora z državnega ozemlja
ene od pogodbenic na ali prek državnega ozemlja druge
pogodbenice bosta izvedena v skladu z zakonodajo o karanteni in varstvu rastlin druge pogodbenice.

Da bi pospešili prevoz in zmanjšali tveganje za vdor karantenskih škodljivih organizmov, smejo fitosanitarni pregled ob
strinjanju obeh strani opraviti pristojni organi ene pogodbenice na državnem ozemlju druge pogodbenice.

5. člen

Postopek in druge pogoje fitosanitamega pregleda bodo
določili pristojni organi pogodbenic v posebnem dogovoru za
vsak posamezen primer.

3. člen

Pogodbenici sta se dogovorili, da bosta za izvoz blaga rastlinskega izvora na državno ozemlje druge pogodbenice uporabljali tele vrste ovojnih materialov: ostružke, žagovino, papir,
plastični material in druge materiale, s katerimi se karantenski
škodljivi organizmi ne morejo prenašati; takšno blago mora
biti očiščeno prsti. Semena in sadike, ki se izvažajo, morajo
biti zavite v ovojni material, ki pred tem še ni bil uporabljen.

13. člen
Pristojni organi pogodbenic bodo po potrebi organizirali
skupna posvetovanja, na katerih bodo obravnavali praktična
vprašanja, povezana z uresničevanjem tega sporazuma.
Posvetovanja bodo izmenično v Republiki Sloveniji in v Slovaški republiki. Datum in kraj posvetovanj se določi z vzajemnim
dogovorom.

Transportna sredstva, namenjena za prevoz blaga rastlinskega izvora na ozemlje države druge pogodbenice, morajo
biti temeljito očiščena in, če je potrebno, dezinficirana ali
dezinsekticirana.

Pristojni organ vsake pogodbenice bo kril potne, oskrbne in
nastanitvene stroške svojih predstavnikov.

6. člen

14. člen

Vsaka izvozna pošiljka blaga rastlinskega izvora, za katero se
zahteva fitosanitarni pregled, mora biti opremljena s fitosanitarnim spričevalom, ki ga izda organ službe za karanteno in
varstvo rastlin, in potrjuje, da to blago ne vsebuje škodljivih
organizmov, ki so karantenski škodljivi organizmi v državi
uvoznici.

Pristojna organa pogodbenic, odgovorna za usklajevanje
izvajanja tega sporazuma sta:
- za Republiko Slovenijo - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
- za Slovaško republiko - Ministrstvo za kmetijstvo Slovaške
republike

Predložitev fitosanitamega spričevala ne izključuje pravice
države uvoznice do fitosanitamega pregleda dobavljenega
blaga rastlinskega izvora in do ustreznega ukrepanja.

Pristojna organa pogodbenic, ki sta odgovorna za izvajanje
tega sporazuma in lahko dajeta pobude za dopolnitve in
spremembe tega sporazuma na podlagi obojestranskega
dogovora, sta:

Pristojni organi pogodbenic lahko določijo dodatne fitosanitarne zahteve pri uvozu posameznih vrst blaga rastlinskega
izvora.

- za Republiko Slovenijo - Inšpektorat Republike Slovenije
za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
- za Slovaško republiko - Centralni kmetijski inštitut za
nadzor in preizkušanje

7. člen
Pogodbenici bosta druga drugo obveščali o mejnih prehodih
na svojih ozemljih, na katerih potekajo izvoz, uvoz in tranzit
blaga rastlinskega izvora.

15. člen
Določila tega sporazuma se ne nanašajo na pravice in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih z
drugimi državami, ali iz članstva v mednarodnih organizacijah
za karanteno in varstvo rastlin.

8. člen
Če so pri fitosanitarnem pregledu odkriti karantenski škodljivi
organizmi ali so ugotovljene kake druge kršitve predpisov o
karanteni rastlin države uvoznice, imajo pristojni organi
pogodbenic pravico zavrniti uvoz ali uničiti blago rastlinskega
izvora ali pravico izvršiti kak drug nujen fitosanitarni ukrep.

16. člen
Za reševanje sporov med pogodbenicama, izhajajočih iz
razlik v razlagi ali izvajanju tega sporazuma, bo na podlagi
obojestranskega soglasja imenovana skupna komisija za
reševanje navedene problematike. Če skupna komisija ne
doseže soglasja, se bodo nesporazumi reševali po diplomatski poti.

9. člen
Pogodbenici se obvežeta spoštovati določila tega sporazuma
pri izmenjavi različnega blaga rastlinskega izvora, vključno z
darili, znanstvenimi izmenjavami in tudi kadar je to blago
namenjeno diplomatskim ali drugim predstavništvom.

17. člen

10. člen

Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Vlado Češkoslovaške socialistične republike o
sodelovanju na področju varstva rastlin, podpisan 16. junija

Pristojni organi pogodbenic bodo, če bo to potrebno, drug
drugemu nudili strokovno, tehnično in drugo pomoč na
poročevalec, št. 48
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1965 v Beogradu, preneha veljati v vzajemnih odnosih med
Republiko Slovenijo in Slovaško republiko z datumom, ko
začne veljati ta sporazum.

Sestavljeno v Radencih dne 25. 8. 1995 v dveh izvirnikih v
slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer je
vsako besedilo verodostojno. Ob morebitnem sporu se angleško besedilo šteje za odločilno.
OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku

18. člen

3. člen

Ta sporazum mora biti odobren v skladu z notranjimi predpisi
pogodbenic in začne veljati 30. dan po datumu izmenjave
diplomatskih not o odobritvi sporazuma.

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

Sporazum se sklene za pet let in se samodejno podaljša za
naslednje petletno obdobje, razen če katera od pogodbenic
najkasneje šest mesecev pred iztekom tega obdobja pisno
obvesti drugo pogodbenico, da ga namerava odpovedati.

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

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške
republike o sodelovanju na področju karantene in varstva
rastlin (v nadaljnjem besedilu sporazum), je bil podpisan v
Radencih, 25. avgusta 1995. Podpisala sta ga minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije dr.
Jože Osterc in minister za kmetijstvo Slovaške republike Peter
Baco.

Pogodbenici bosta z usklajenim delovanjem na področju fitosanitarnega nadzora pripomogli k hitrejšemu in nemotenemu
prometu rastlinskega blaga prek državne meje obeh držav in
skrajšali karantenski nadzor nad rastlinami zaradi skritih
okužb, ki sedaj traja dve leti.
Seznama karantenskih škodljivih organizmov in seznama
gospodarsko škodljivih organizmov si bosta pogodbenici
izmenjali posebej po diplomatski poti in začnejo veljati 60.
dan od prejema zadnje note. Na enak način si bosta sporočali
tudi spremembe enega ali drugega seznama. 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.

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

Pogodbenici bosta razvijali znanstveno in strokovno sodelovanje na področju varstva rastlin in s področja fitosanitarnega
nadzora in ob rednih letnih izmenjavah strokovnjakov izmenjavali svoje izkušnje. O vseh spremembah na področju fitosanitarnega nadzora in o vseh pojavih posebno nevarnih
škodljivih organizmov ter o sprejetih ukrepih se bosta pogodbenici med seboj obveščali.

Izvajanje sporazuma ne zahteva dodatnih proračunskih sredstev.
Sporazum ne posega v obstoječo pozitivno zakonodajo in ne
zahteva njene prilagoditve.

BELEŽKE:
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Vlada Republike Slovenije je na 165. seji dne 19/10-1995
doloćila 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 bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU
VETERINARSKE MEDICINE,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Jernej LENIČ, pomočnik direktorja Veterinarske uprave,
- Borut MAHNIČ, 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.

metov, s katerimi se lahko prenašajo povzročitelji kužnih
bolezni, zaradi preprečevanja širjenja kužnih bolezni in/ali
zdravju škodljivih proizvodov živalskega izvora na ozemlje
svojih držav.

1.člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Slovaške Republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine, podpisan 25. avgusta 1995 v Radencih.

2. člen

2. člen

Pristojni veterinarski organi držav pogodbenic pripravijo
potrebne sporazume o pogojih izvoza, uvoza in tranzita živali,
proizvodov živalskega izvora in predmetov, za katere je obvezen veterinarskosanitarni nadzor.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:*
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE
REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU
VETERINARSKE MEDICINE

3. člen
1. Pristojni veterinarski organi držav pogodbenic se zavezujejo, da
a) se bodo nemudoma medsebojno obveščali o kakršnem koli
žarišču bolezni na njihovem ozemlju, ki je navedena na Seznamu A Kodeksa bolezni Mednarodnega urada za epizootije
(Office International des Epizooties - O. I. E.), prav tako pa
tudi o boleznih, ki se še nikoli niso pojavile na ozemlju
Republike Slovenije in Slovaške republike, oziroma jih tam že
veliko let ni bilo;
b) bodo takšne informacije vsebovale podatke o vrsti in številu prizadetih živali, o zemljepisni določitvi žarišča, o diagnostični metodi, ukrepe sprejete za nadzor žarišča, v primeru
slinovke in parkljevke pa sporočijo tudi tip izoliranega virusa:
c) se bodo medsebojno obveščali s pošiljanjem poročil,
dokler žarišče ne bo pod nadzorom;
d) se bosta pogodbenici na prošnjo medsebojno obveščali o
boleznih, ki so navedene na Seznamu B Kodeksa bolezni O. I.
E.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v
nadaljevanju: pogodbenici) sta se,
- z namenom razvijati sodelovanje v veterinarski medicini in
- s posebnim poudarkom na preprečevanju kužnih bolezni in
nadzoru nad njimi ter preprečevanju njihovega širjenja,
dogovorili:
I.člen
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sodelovali pri izvozu,
uvozu in tranzitu živih živali, blaga živalskega izvora in predBesedilo sporazuma v slovaškem jeziku je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.

2. Če se bolezen, omenjena v točki a. prvega odstavka tega
41
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člena, pojavi na ozemlju ene od pogodbenic, si druga drugi
pomagata pri postavljanju diagnoze bolezni in si na zahtevo
priskrbita izoliranega povzročitelja.

2 V primeru izmenjave strokovnjakov, pogodbenica, ki jih
pošilja, krije njihove potne, oskrbne in nastanitvene stroške.
Sprejemna pogodbenica krije druge potrebne stroške.

3. Pristojni veterinarski organi držav pogodbenic si redno
izmenjujejo mesečne podatke o boleznih živali, ki jih je treba
obvezno prijaviti v obeh državah.

8. člen
Če je potrebno, lahko direktorji pristojnih veterinarskih organov pogodbenic vzpostavijo stike in izmenjavo potrebnih
informacij ter organizirajo srečanja in posvetovanja.

4. Pristojni veterinarski organi držav pogodbenic si redno
izmenjujejo certifikate s pogoji za uvoz živih živali, proizvodov
živalskega izvora in živalske krme; se obveščajo o njihovih
spremembah in dopolnilih. Veterinarski certifikati bodo izdani
v jeziku države izvoznice in v angleškem jeziku.

Sporna vprašanja, ki se lahko pojavijo med pogodbenicama v
zvezi z izvajanjem tega sporazuma, se rešujejo z razgovori
med pristojnimi veterinarskimi organi, ki lahko sprejmejo
potrebne ukrepe. ^

4. člen
Zaradi varovanja zdravja živali se pristojni organi pogodbenic
obveščajo o uporabi veterinarskega znanja s tega področja, z
namenom preprečevanja pojavov kužnih, parazitskih in drugih bolezni živali.

9. člen
Sporazum med Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije in Vlado Češkoslovaške republike o sodelovanju na
področju veterine, podpisan 21. junija 1957 v Pragi, preneha
veljati v vzajemnih odnosih med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko z datumom, ko začne veljati ta sporazum.

5. člen
Pogodbenici sodelujeta na področju veterinarskih raziskav in
veterinarske medicine:

10. člen

a) z izmenjavo znanja in izkušenj v diplomskem in podiplomskem izobraževanju;
b) s sodelovanjem med veterinarskimi diagnostičnimi laboratoriji in raziskovalnimi inštituti;
c) s študijskimi bivanji strokovnjakov in raziskovalcev;
d) z izmenjavo strokovnih revij in drugih veterinarskih publikacij;
e) z medsebojnim obveščanjem o organizaciji veterinarskih
služb v obeh državah in izdajanju predpisov in navodil glede
veterinarskih služb;
f) z ustvarjanjem ugodnih pogojev In spodbujanjem trgovanja
z zdravili, cepivi, diagnostičnimi preparati in sanitetnim materialom, izdelanim v obeh državah, vključno z ustanavljanjem
trgovskih in proizvodnih podjetij s tega področja na podlagi
skupnih vlaganj.

1. Ta sporazum mora biti odobren v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic in začne veljati 30. dan od datuma izmenjave
diplomatskih not o njegovi odobritvi.
2. Ta sporazum se sklene za dobo petih let in se samodejno
podaljšuje za naslednja petletna obdobja, razen če katera od
pogodbenic najkasneje šest mesecev pred potekom veljavnosti tega sporazuma pisno obvesti drugo pogodbenico, da ga
namerava odpovedati.
Sestavljeno v Radencih dne 25. avgusta 1995 v dveh izvirnikih
v slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer so
vsa besedila enako verodostojna. V primeru spora je odločilno besedilo v angleškem jeziku.
OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku

6. člen
3. člen

Pristojni veterinarski organi pogodbenic enkrat letno ocenijo
izpolnjevanje načel iz tega sporazuma; zasedanja potekajo
izmenoma na ozemlju obeh pogodbenic.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

7. člen

4. člen

1. Izmenjave informacij, strokovnih revij in publikacij med
veterinarskimi organi pogodbenic so brezplačne.

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

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške
republike o sodelovanju na področju veterinarske medicine (v
nadaljnjem besedilu sporazum) je bil podpisan v Radencih,
dne 25. avgusta 1995. Podpisala sta ga minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, dr. Jože Osterc
za Vlado Republike Slovenije in minister za kmetijstvo Slovaške republike, Peter Baco za Vlado Slovaške republike.

postopkov ter pogojev izvoza, uvoza in tranzita iz, v oziroma
preko ozemlja držav pogodbenic.
Državi pogodbenici bosta razvijali tudi znanstveno in strokovno sodelovanje na področju veterinarske medicine z izmenjavo strokovnih publikacij in veterinarskih strokovnih delavcev. Sporazum tudi ureja sistem reševanja spornih vprašanj.

Sporazum ureja sodelovanje na področju spremljanja in izvajanja ukrepov ob pojavu kužnih bolezni. Osnova za izvajanje
teh ukrepov so principi iz Kodeksa bolezni Mednarodnega
urada za epizootije v Parizu.

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

S sporazumom se določajo načini sporočanja o gibanju 'kužnih bolezni in ukrepi za skupno zatiranje kužnih bolezni in
varstvo lastnih čred pred prenašanjem teh bolezni.

Sporazum prinaša finančne obveznosti na področju izmenjave strokovnjakov v predvideni višini 1,5 milijona SIT letno.

Sporazum ureja tudi podlage za pripravo vseh dokumentov in

Sporazum ne posega v obstoječo pozitivno zakonodajo in ne
zahteva njene prilagoditve.
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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 165. seji dne 19/10-1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O VETERINARSKEM SODELOVANJU,
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.

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Jernej LENIČ, pomočnik direktorja Veterinarske uprave,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

sani veterinarskosanitarni pogoji in če je predhodno pridobljeno dovoljenje pristojnega organa države uvoznice oziroma
države, čez ozemlje katere se prevaža pošiljka.

1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške o veterinarskem sodelovanju, sklenjen 13. septembra 1995 v Zagrebu.

Pristojna organa pogodbenic izmenjata kopiji veterinarskosanitarnih spričeval (certifikatov), ki morajo spremljati pošiljke v
Republiko Slovenijo oziroma Republiko Hrvaško. Veterinarskosanitarna spričevala morajo biti natisnjena v slovenskem,
hrvaškem in angleškem jeziku.

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku
glasi:

2. člen

SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE
O VETERINARSKEM SODELOVANJU

Pristojna organa pogodbenic:
1. izmenjavata mesečne informacije o stanju kužnih bolezni
živali, ki jih je treba v posamezni državi obvezno prijaviti z
navedbo imen mest, oznako in nazivom epizootiološkoepidemiološkega območja:
2. se vzajemno na najhitrejši možni način obveščata o vsakem
pojavu kužnih bolezni živali s seznama »A« Kodeksa Mednarodnega urada za epizootije (O. I. E.), ob pojavu slinavke ali
parkljevke pa navedeta tudi tip virusa in značilnosti bolezni.

Vlada Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (v
nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se z željo, da bi pospešili promet z živalmi in proizvodi živalskega izvora in z namenom, da bi preprečili vnos kužnih bolezni živali in proizvodov
živalskega izvora, škodljivih za zdravje, in da bi še naprej
razvijali in učvrstili medsebojno sodelovanje v veterinarstvu,
ki temelji na načelih enakosti, vzajemnega spoštovanja in
skupne blaginje,

3. člen
Pristojna organa pogodbenic se obvezujeta, da bosta sodelovala na področju veterinarstva, in to posebej pri:

dogovorili o naslednjem:

1. izmenjavi predpisov o veterinarstvu in druge strokovne
literature:
2. izmenjavi letnih informacij o izsledkih inšpekcijskega nadzora bioreziduumov v živilih živalskega izvora, in, če bo
potrebno, drugih informacij;

1. člen
Uvoz in prevoz živali in proizvodov živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: pošiljka) se opravlja, če so izpolnjeni predpi43
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3. pospeševanju sodelovanja znanstvenih ustanov pri proučevanju in raziskovanju bolezni živali in sistema veterinarskosanitarnega nadzora živil živalskega izvora ter diagnostičnih in
analitičnih laboratorijev;
4. izmenjavi vzajemne pomoči pri proizvodnji in nabavi
potrebnih sredstev za zatiranje bolezni in zdravljenje živali;
5. izmenjavi, če je potrebno, pasme povzročiteljev bolezni in
diagnostičnih sredstev;
6. izmenjavi veterinarskih strokovnjakov, po potrebi tudi veterinarskih inšpektorjev, zaradi seznanjanja z organizacijo in
delovanjem veterinarske službe, s stanjem izvoznih objektov
ter stanjem zdravja živali.

zuma, se rešujejo na ravni predstavnikov pristojnih organov
pogodbenic.
če se na ta način ne doseže dogovora, se sporna vprašanja
rešujejo po diplomatski poti.
8. člen
V Republiki Sloveniji je pristojni organ Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V Republiki Hrvaški je pristojni organ Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo.
9. člen

4. člen
Če je na mejnem prehodu ali na namembnem kraju ugotovljeno, da pošiljka ne izpolnjuje pogojev, določenih v veterinarskosanitarnem spričevalu, pristojni organ ene pogodbenice o
tem takoj obvesti pristojni organ druge pogodbenice.

Ta sporazum začne veljati prvi dan prvega meseca, potem ko
pogodbenici po diplomatski poti medsebojno izmenjata obvestili o izpolnitvi pogojev, ki so predvideni z nacionalno zakonodajo za njegovo uveljavitev.

5. člen

Ta sporazum se sklepa za obdobje petih let, nato se samodejno podaljšuje za naslednje petletno obdobje in velja,
dokler ga ena od pogodbenic po diplomatski poti ne odpove
šest mesecev pred iztekom prvega ali katerega koli naslednjega petletnega obdobja. V tem primeru sporazum preneha
veljati šest mesecev po datumu prejema obvestila o odpovedi.

V primeru iz 4. člena tega sporazuma pristojna organa pogodbenic takoj po prejemu obvestila sporazumno ustanovita
skupno komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki pristojnih organov, katere naloga je ugotoviti izvor in razširjenost bolezni
oziroma zdravstveno neoporečnost pošiljke in v skladu z
obstoječimi predpisi pogodbenice, na ozemlju katere je ugotovljena oporečnost pošiljke, predlagati pristojnim organom
pogodbenic izvedbo ustreznih ukrepov.

Sklenjeno v Zagrebu dne 13. 9. 1995 v dveh izvirnikih, vsak v
slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako
verodostojni.

6. člen

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v hrvaškem jeziku

Če se na ozemlju ene pogodbenice ugotovi kakšna od kužnih
bolezni, ima pristojni organ druge pogodbenice pravico, da
omeji ali prepove uvoz in prevoz živali, ki pripadajo vrstam,
dovzetnim za to okužbo, z ozemlja, na katerem se je pojavila
bolezen, dokler traja nevarnost. Omejitev in prepoved uvoza
in prevoza se lahko razširita pod istimi pogoji tudi na druge
pošiljke, s katerimi se lahko prenaša bolezen.

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

7. člen

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

Sporna vprašanja, nastala pri uporabi določb tega spora-

OBRAZLOŽITEV
postopkov ter pogojev izvoza, uvoza in tranzita iz, v oziroma
preko ozemlja držav pogodbenic.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške o veterinarskem sodelovanju (v nadaljnjem besedilu
sporazum) je bil podpisan v Zagrebu, dne 13. septembra 1995.
Podpisala sta ga minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, dr. Jože Osterc za Vlado Republike Slovenije in minister za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Hrvaške, Ivica Gaži za Vlado Republike Hrvaške.

Državi pogodbenici bosta razvijali tudi znanstveno in strokovno sodelovanje na področju veterinarske medicine z izmenjavo strokovnih publikacij in veterinarskih strokovnih delavcev. Sporazum tudi ureja sistem reševanja spornih vprašanj.

Sporazum ureja sodelovanje na področju spremljanja in izvajanja ukrepov ob pojavu kužnih bolezni. Osnova za izvajanje
teh ukrepov so principi iz Kodeksa bolezni Mednarodnega
urada za epizootije v Parizu.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.
Sporazum prinaša finančne obveznosti na področju izmenjave strokovnjakov v predvideni višini 1,5 milijona SIT letno.

S sporazumom se določajo načini sporočanja o gibanju kužnih bolezni in ukrepi za skupno zatiranje kužnih bolezni in
varstvo lastnih čred pred prenašanjem teh bolezni.

Sporazum ne posega v obstoječo pozitivno zakonodajo in ne
zahteva njene prilagoditve.

Sporazum urela tudi podlage za pripravo vseh dokumentov in
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- EPA 1102
Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in pravosodje je na seji dne 12/10-1995 obravnaval Informacijo o položaju Romov v Republiki Sloveniji, ki jo je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo Vlada
Republike Slovenije.

kategorija, da jo z običajnim aparatom manjšinske zaščite ni
mogoče obvladovati in urediti. Treba se je zavedati, da predstavlja ta hip romsko vprašanje v Sloveniji predvsem globoko
socialno in eksistenčno vprašanje te skupine ljudi, ki zaradi
svojih posebnosti in posebnega načina življenja, tradicije,
socialnih stisk, pa tudi nizkih aspiracij in nizke izobrazbene
strukture, brez širše pomoči ne more iz kroga zaostalosti.
Glede na navedeno je bilo ocenjeno, da je treba najprej
usmeriti vsa prizadevanja v ustvarjanje temeljnih pogojev, da
se bo romska skupnost v slovenskem prostoru socializirala do
te mere, da se bo lahko vključila v družbo in da bo sploh
sposobna skrbeti sama zase. Poleg tega je potrebno ustvariti
pogoje, da si bodo ti ljudje z lastnim delom zagotavljali
sredstva za preživljanje.

Odbor je bil ob tem seznanjen z mnenjem Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve, mnenjem Komisije za politični
sistem Državnega sveta RS in predlogom sklepa poslanske
skupine SND z dne 15/6-1995.
Uvodoma je predsednik odbora opozoril na ugotovitev sekretariata, da glede na določbo 182. člena poslovnika Državnega
zbora, na podlagi katerega je bila informacija dodeljena tako
sekretariatu kot tudi odboru (navedena določba se nanaša na
t. i. predhodno obravnavo temeljnih vprašanj in družbenih
razmerij, ki jih je treba urediti z zakonom; v drugem odstavku
182. člena poslovnika pa je določeno, da se predhodna obravnava opravi po prikazu stanja na posameznem področju in po
prikazu tez za normativno ureditev, ki jih pripravi predlagatelj), le-ta ne vsebuje tez za normativno ureditev in tudi sicer v
povzetkih in predlogih za ureditev položaja Romov v Republiki Sloveniji izpostavlja predvsem vprašanje, ali urediti položaj Romov z enim globalnim zakonom ali urejati posameznosti v področnih zakonih - ne da bi vsebinsko predstavila
materialne zakonske rešitve v eni ali drugi smeri. Glede na
navedeno, gradivo nima zahtevanih temeljnih sestavin po 182.
členu poslovnika in zato tudi sekretariat ni mogel podati
mnenja o morebitnih tezah za normativno ureditev.

Iz informacije izhaja, da gre predvsem za zagotovitev legalno
urejenih možnosti za bivanje Romov, za njihovo izobraževanje, za pridobivanje sredstev za življenje in seveda za zagotovitev osnovnih pravic na področju sociale, zdravstvenega
zavarovanja ipd. in šele na tej osnovi bo možno graditi tudi
ohranjanje njihove jezikovne, kulturne in etnične identitete,
kar je v bistvu tudi predmet 65. člena ustave, po katerem
položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon. Pri urejanju teh zadev se odpirata dve možnosti: po eni strani bi bilo možno urediti zadeve z enim
globalnim zakonom, kjer pa obstaja dilema glede temeljnih
vprašanj, ki jih ni mogoče urejati izven siceršnjega sistema, ki
velja za vse državljane Republike Slovenije. Nemogoče je
uvesti poseben režim, ki bi privilegiral ljudi pri temeljnih
pravicah, ki pripadajo vsakemu državljanu Slovenije; možno
pa je zagotoviti z zakonom spoštovanje tistih posebnih pravic,
ki izhajajo iz etnične identitete teh ljudi. Glede na to so
sestavljalci gradiva prišli do spoznanja, da bi bilo bolj operativno in smotrno, da država s posebnim programom ukrepov v
okviru obstoječe veljavne zakonodaje (delovne, socialne, šolske ipd.) zagotovi možnosti, da se bo romska skupnost lahko
uveljavila in socializirala, hkrati pa pomaga razvijati tiste, ki
predstavljajo etnično pripadnost. Tak program se tudi že
izvaja; celovit program pa bo vlada v okviru svojih pristojnosti
sprejela predvidoma že na oktobfski seji. Posebnega zakona
o Romih pa zaenkrat vlada ne "predlaga. O uresničevanju
programa ukrepov, ki naj bi ga sprejela vlada še ta mesec, bo
po letu dni, to je za prihodnjo jesen, pripravljeno poročilo in
na podlagi tega bo predlagatelj gradiva predlagal Državnemu
zboru, naj presodi, ali je vendarle potreben še poseben zakon,
ki bi urejal še določene stvari izven tistega, kar bo predlagano
v programu ukrepov.

Ne glede na povedano je predsednik odbora predlagal, da bi
se odbor v razpravi, glede na predloženo informacijo, vsaj
načelno lahko opredelil do vprašanja - ali naj se romska
problematika rešuje z enim globalnim zakonom ali pa naj se
ob upoštevanju vseh specifik ureja v področnih zakonih, kjer
bi bilo to potrebno, s čimer se je odbor strinjal.
Uvodno predstavitev k predloženi informaciji je podal g. Peter
Winkler, direktor Urada za narodnosti. Informacija je bila
pripravljena na podlagi sklepa, ki ga je sprejel Državni zbor na
seji dne 2/12-1993, po katerem naj vlada pripravi zakon o
zaščiti romske skupnosti v Republiki Sloveniji. Na podlagi
tega je bila najprej pripravljena širša medresorska analiza, pri
kateri so poleg pristojnih državnih organov sodelovali tudi
organi iz občin, kjer Romi živijo. Aktivno je bila pri tem
udeležena tudi posebna vladna medresorska delovna skupina, ki že dve leti deluje pri Vladi Republike Slovenije. Na
podlagi tega velja izpostaviti temeljno ugotovitev, da je romska skupina - etnična skupina v Sloveniji tako posebna

Ob zaključku uvodne obrazložitve je bilo še opozorjeno, da se
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predložena informacija in vsi predlagani ukrepi nanašajo izključno na avtohtono romsko skupnost v Sloveniji, torej na
tiste Rome, ki avtohtono živijo na našem teritoriju že nekaj sto
let, ne nanašajo se pa na tiste Rome, ki so se v zadnjih letih
priselili v Slovenijo v okviru migrantskih tokov - ti so deležni
enakega tretmana kot vsi drugi priseljenci v Sloveniji.

Glede na navedeno je odbor sprejel naslednji
sklep
Za ureditev vprašanj, ki so vitalnega pomena za ureditev
položaja Romov v Republiki Sloveniji, zaenkrat ni potreben
globalni zakon, temveč naj se uredi ta materija ob upoštevanju enakopravnosti v področni zakonodaji v skladu s predlogi Vlade Republike Slovenije in z drugimi ustreznimi
ukrepi.

Odbor je podprl predloženo informacijo in se strinjal z oceno,
da zaenkrat glede Romov ni potreben globalni zakon, temveč
je položaj avtohtone romske skupnosti ob upoštevanju enakopravnosti primerneje in smiselno urejati v področnih zakonih.
BELEŽKE:
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POPRAVEK

2. v drugem odstavku 16. člena se za besedo »mladostnike« doda besedilo: »s posebnimi potrebami«;

V 45. številki Poročevalca Državnega zbora je bil na
straneh 75-98 objavljen predlog zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja — EPA 937 — tretja
obravnava in na straneh 17—75 predlog zakona o
osnovni šoli - EPA 934 - tretja obravnava. Na podlagi 9.
člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94)
objavljamo popravek.

3. v prvi alinei zadnjega odstavka 24. člena se številka
»5« nadomesti s številko »4«;
4. v drugem odstavku 67. člena se pred besedo »individualiziranih« dodata besedi: »in izvedbi«;
5. v zadnjem odstavku 81. člena se doda nova zadnja
alinea, ki se glasi:
»sredstva za raziskovalno in inovativno dejavnost učencev, dijakov, vajencev in študentov višjih strokovnih
šol«;

V prilogi vam pošil|amo popravke k predlogu zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja tretja obravnava in k predlogu zakona o osnovni šoli tretja obravnava. S tem nadomeščamo popravke, ki smo
vam jih poslali z dopisom št. 600-01/94-7/4-8 z dne 30/101995.

6. v petem odstavku 92. člena se za besedo »slovenskega« doda beseda: »knjižnega«;

Mirko Bandelj
GENERALNI SEKRETAR VLADE RS

7. v četrtem odstavku 100. člena se za besedo »pedagoško« doda vejica In besedi: »specialno pedagoško«;

V predlogu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja in predlogu zakona o osnovni šoli za tretjo
obravnavo, ki sta objavljena v Poročevalcu Državnega
zbora Republike Slovenije št. 45/95, je pri vključevanju
sprejetih amandmajev prišlo do napak, zato je treba
vnesti v besedilo naslednje popravke:

8. v točki a) četrtega podpoglavja XVI. poglavja se za
besedo »Osnovna« dodata besedi: »In glasbena«.
II. Zakon o osnovni šoli
1. v četrtem odstavku 40. člena se pred številko »8.«
doda številka: »7.«;

I. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in Izobraževanja:
1. deveta alinea 2. člena se črta - vpisani amandma nI
bil sprejet;

Ljubljana, dne 8.11.1995
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