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(ZRPJZ-A)

- EPA 1415 - skrajšani postopek
Podpisana poslanca na podlagi 88. člena Ustave RS in 19.
člena Zakona o poslancih (Uradni list RS št. 48/92) ter
prvega odstavka 174. člena in 175. člena Poslovnika
Državnega zbora RS (Uradni list RS, št.40/93 in 80/94)
vlagava

hitrem postopku. Predlog zakona namreč predvideva črtanje le ene od določb veljavnega zakona, ki zaposlenim v
vrtcih, osnovnem in srednjem izobraževanju, ki imajo
možnost napredovanja v naziv, onemogoča napredovanje
v višje plačilne razrede. Takšen predlog po svoji naravi
predstavlja z vidika zakonodajne tehnike manj zahtevno
spremembo zakona, hkrati pa tudi vsebinsko ne načenja
sistemskih okvirov veljavnega zakona. S tem je izpolnjen
pogoj, ki ga za tovrstni postopek določa prva alinea 204. a
člena poslovnika Državnega zbora RS.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O RAZMERJIH PLAČ V JAVNIH ZAVODIH, DRŽAVNIH ORGANIH IN V
ORGANIH LOKALNIH SKUPNOSTI,
ki Vam ga pošiljava v obravnavo in sprejem na podlagi
tretjega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora RS Vam sporočava, da bova pri obravnavi
predloga zakona na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovala oba predlagatelja zakona.
Tone PERŠAK, I. r.
'Danica SIMŠIČ, I. r.

Na podlagi 204. a člena poslovnika Državnemu zboru RS
predlagava, da predlog zakona obravnava in sprejme po
SKRAJŠANEM POSTOPKU ter na isti seji opravi vse tri
obravnave predloga zakona po določbah poslovnika o

Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti, ki je bil sprejet marca 1994,
pomeni podlago za določanje in izplačevanje plač funkcionarjev in zaposlenih v javnih zavodih, državnih organih in
organih lokalnih skupnosti. Na pobudo Medobčinskega sodnika za prekrške je Ustavno sodišče RS 3. 3. 1995 sicer
odločalo o ustavnosti določbe 1. člena tega zakona. Ugotovilo
je, da določba ni v skladu z ustavo in jo tudi razveljavilo, hkrati
pa državnemu zboru naložilo, naj ugotovljeno neskladnost
odpravi v roku enega leta. Ta razveljavitev pa je povezana
zgolj z različnim obravnavanjem sodnikov za prekrške v primerjavi s sodniki in se rešitev, ki jo predlagava, nanjo ne
nanaša.

napredovanja pa je določeno v okviru zakona, katerega spremembo predlagava. Tako prihaja do absurdnih situacij, ko
strokovni delavci na podlagi prvega od zakonov sicer lahko
napredujejo v naziv mentorja, svetovalca ali svetnika, vendar
jim določba petega odstavka 13. člena zakona o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih
skupnosti onemogoča, da bi se jim za pridobljeni naziv h
količniku za določitev osnovne plače prištet še količnik iz tega
naslova. Nazivi naj izpričujejo strokovno raven posameznika
trer usposobljenost za opravljanje težjih in dodatnih strokovnih nalog, hkrati pa se morajo odražati tudi v ustreznem
nagrajevanju uspešnega dela. Zaposleni v dejavnosti vzgoje
in izobraževanja rešitev, kakršna je uzakonjena v petem
odstavku 13. člena, razumejo kot izraz podcenjevanja pedagoškega poklica, ki ima žal tudi bolj otipljive posledice. Vrsta
strokovnjakov se namreč odloča za odhod v bistveno boljše
plačane poklice izven izobraževanja, izobrazbena struktura v
tej dejavnosti stagnira ali se celo slabša, zmanjšuje pa se tudi
zanimanje mladih za pedagoško delo.

V okviru določb o pogojih in načinu napredovanja zakon
predpisuje, da zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah,
ki imajo možnost napredovanja v naziv, v skladu s tem zakonom ne morejo napredovati v višje plačilne razrede. Načine
napredovanja strokovnih delavcev v vrtcih in šolah določa
pred kratkim sprejeti zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, vprašanje finančnega ovrednotenja

Sedanja ureditev tako postavlja zaposlene v vzgoji in izobraževanju v neenakopraven položaj v primerjavi s pomembnim
delom drugih zaposlenih v javnem sektorju, ki napredujejo
vertikalno (na bolj zahtevna delovna mesta), pa tudi horizontalno (v plačilne razrede). Obe vrsti napredovanj nista primerljivi, saj je napredovanje v nazive neprimerno zahtevnejše,
kriteriji zanj pa izjemno natančno določeni. Napredovanje v

UVOD:
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

3

poročevalec, št. 8

plačilne razrede pa je v praksi dejansko v največji meri
odvisno od delovne dobe zaposlenega, kar je v svoji analizi
izvajanja zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti ugotovila tudi vlada.
Pedagoški delavec, ki ne napreduje ali (še pogosteje) ne more
napredovati v nobenega od nazivov, ostane vse do upokojitve
pri začetnem, na podlagi izobrazbe določenem količniku, pri
čemer sploh ni nujno, da dela slabo - dovolj je že to, da
poučuje v razredu. Vlada je tudi ugotovila, da kar 45,7%
pedagoških in drugih strokovnih delavcev v srednjem šolstvu
sploh ni napredovalo. Približno polovica od njih še nima 4 let
delovne dobe, druga polovica pa nima ustrezne stopnje ali
smeri izobrazbe.

šolah, ki imajo možnost napredovanja v naziv, v skladu s tem
zakonom ne morejo napredovati v višje plačilne razrede.
Zaradi nedvomno velikega pomena pedagoškega poklica je
potrebno tudi za to kategorijo zaposlenih vzpostaviti tovrstne
stimulativne mehanizme, saj mora imeti napredovanje tudi
ustrezen materialni ekvivalent.
3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA
ZAKONA
Sprejem predlaganega zakona v letošnjem letu predvidoma
ne bo povzročil znatnejših obremenitev državnega proračuna,
saj je napredovanje povezano s postopki, ki seveda terjajo
določen čas. V občutnejšem obsegu pa ji bo potrebno predvideti v proračunu za leto 1997.

Vse te okoliščine kažejo na to, da so možnosti napredovanja
zaposlenih v šolstvu bistveno bolj omejene kot pri drugih
javnih uslužbencih. Največji možni razpon pri učitelju z visoko
izobrazbo je od 3.25 do 4.45, zelo podobno pa je tudi pri vseh
drugih zaposlenih iz te kategorije. Vladna analiza kaže, da
povprečni količnik za VII. stopnjo izobrazbe v osnovnem in
srednjem šolstvu znaša 3.67. Zgolj za primerjavo navajava, da
je povprečni količnik za VII. stopnjo izobrazbe v Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.75, v ZZZS 5.08, v
zdravstvu 4.19, v upravnih organih in vladnih službah pa 4.32,
kar so za povprečja nedvomno zelo velike razlike.

skrajšani postopek
BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih
in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 13/
95 - odločba US) se v 13. členu črta peti odstavek.

2. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE ZAKONA
Namen predlaganega zakona je zagotoviti enake možnosti
napredovanja vsem zaposlenim v javnih zavodih, državnih
organih in organih lokalne skupnosti, saj določba petega
odstavka tega člena, katere črtanje predlagava, preprečuje
napredovanje za zaposlene v vrtcih, osnovnih in srednjih

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

OBRAZLOŽITEV
Predlagani zakon se nanaša na črtanje določbe petega
državnih organih in organih lokalnih skupnosti, pa tudi tistim
odstavka 13. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih,
zaposlenim v vrtcih in šolah, ki ne napredujejo na podlagi
državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, ki določa,
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
da zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ki imajo
Iz teh razlogov, navedenih tudi v uvodu tega predloga zakona,
možnost napredovanja v naziv, v skladu s tem zakonom ne
zato v prvem členu predlagava črtanje določbe petega
morejo napredovati v višje plačilne razrede. Možnost napreodstavka 13. člena.
dovanja, na katero se določba sklicuje, pa je urejena v zakonu
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kipa ne
rešuje vprašanja materialnega vrednotenja napredovanj.
DrugI člen kot čas uveljavitve zakona (»vacatio legis-) določa
Namen zakonskega predloga je zagotoviti strokovnim delavdan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kar je za
cem v vzgoji in izobraževanju enake možnosti napredovanja,
zakone, ki se sprejemajo po skrajšanem postopku, običajna in
kot jih zakon sicer nudi drugim zaposlenim v javnih zavodih,
primerna rešitev.

napredujejo največ za sedem plačilnih razredov.

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA:

(5) Zaposleni na delovnih mestih v vrtcih, osnovnem In
srednjem Izobraževanju, kl Imajo možnost napredovan|a v
naziv, ne morejo napredovati v višje plačilne razrede v
skladu s tem členom.

13. člen
»(1) Zaposleni na delovnih mestih iz 8., 9. in 10. člena tega
zakona napredujejo na svojem delovnem mestu v višji plačilni
razred. O napredovanju na delovnem mestu odloča organ, ki
je pristojen za določitev količnikov osnovne plače.

(6) Učitelj, vzgojitelj, pedagog, psiholog, socialni delavec,
specialni pedagog in knjižničar, zaposlen v vrtcu, osnovnem
in srednjem izobraževanju, lahko napreduje v naziv mentor in
svetovalec, če ima z zakonom zahtevano visoko izobrazbo pa
tudi v naziv svetnik, v skladu s pravilnikom, ki ga izda minister,
pristojen za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo.

(2) Zaposleni iz prejšnjega odstavka lahko napredujejo praviloma vsaka tri leta, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Pri tem
se upošteva čas, prebit na delovnih mestih enake oziroma
podobne stopnje zahtevnosti. Pristojni organ v javnem
zavodu oziroma državnem organu najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje.

(7) Zaposlenim iz prejšnjega odstavka, ki pridobijo naziv, se h
količniku za napredovanje, določenemu z zakonom o plačah
delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (Uradni list
RS št. 16/92 in 42/93), prišteje količnik:

(3) Na istem delovnem mestu je možno napredovati največ za
pet plačilnih razredov.

- za napredovanje v naziv mentor 0,10,
- za napredovanje v naziv svetovalec 0,15,
- za napredovanje v naziv svetnik 0,20.«

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko zdravniki
poročevalec, št. 8
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- EPA 1416 - skrajšani postopek

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Uradni list, št. 40/93 in 80/94)
vlagamo podpisani poslanci in poslanka

postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga
zakona, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona in za manj zahtevne, ampak nujne uskladitve z
drugimi zakoni.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH ' .

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bodo na seji Državnega zbora in matičnega delovnega telesa sodelovali predlagatelji zakona.
Miran POTRČ, I. r.
,
Miloš PAVLICA, I. r.
dr. Dušan BAVDEK, I. r.
dr. Mateja KOŽUH-NOVAK, I. r.

in ga pošiljamo v obravnavo in sprejem.
Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije predlagamo, da predlog zakona
Državni zbor obravnava in sprejme po skrajšanem

čeprav je prav Zakon o vojnih invalidih za ta društva njihov
področni zakon.

I. UVOD

To je še toliko bolj pomanjkljivo in nesprejemljivo, ker društva
vojnih invalidov delujejo tudi v javnem interesu, saj s svojo
aktivnostjo kot društvene organizacije opravljajo mnoge
naloge, ki bi jih sicer neposredno, vendar mnogo manj učinkovito, morala financirati država. Gre predvsem za dejavnost
na področju socialno-zdravstvenega varstva, rehabilitacije in
vključevanja invalidov v okolje in delo. Zato je nujno, da se
tudi za njih uredi vprašanje lastnine tako, da društva vojnih
invalidov pridobijo lastninsko pravico na družbeni lastnini, s
katero razpolagajo.

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA DOPOLNITEV ZAKONA
a) Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji, dne 17.10.
1995 sprejel Zakon o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95)
in to hkrati z Zakonom o žrtvah vojnega nasilja in Zakonom o
vojnih veteranih.
Ob vseh treh »vojnih« zakonih je na DZ potekala razprava in
odločanje o možnostih, da se vojni invalidi, žrtve vojnega
nasilja in vojni veterani, vsak na svojem področju, lahko
združujejo v društva, s tem, da se tem društvom lahko podeli
status društva, ki deluje v javnem interesu. Hkrati pa naj bi v
vseh treh zakonih v skladu z napotitvijo Zakona o društvih
(Uradni list, RS, št. 60/95) uredili za ta društva tudi vprašanje
lastninske pravice na družbeni lastnini, s katero razpolagajo.

Zveza vojaških invalidov Slovenije je bila ukinjena 1962 leta,
družbena lastnina, ki jo je imela v opravljanju pa je bila
prenešena na ZZB NOB Slovenije. S tega vidika je glede
lastnine najbolj znano Zdravilišče vojaških invalidov in borcev
v Strunjanu, ki je bilo šele leta 1988 prenešeno na ZZB. Nov
statut ZZB Slovenije ta vprašanja regulira tako, da so premoženje in finančna sredstva bivše zveze vojaških invalidov,
namenjena predvsem vojnim invalidom. Na tej podlagi potekajo dogovori, da se ustrezni del premoženja v Zdravilišču
Strunjan prenese na društva vojnih invalidov.

Ta problematika je sedaj, v med seboj vsebinsko zelo povezanih zakonih, zelo različno urejena, za kar po mnenju predlagateljev, ni utemeljenih razlogov: Zakon o vojnih invalidih, v
skladu z napotitvijo Zakona o društvih, naj se specifična
društvena organiziranost uredi v ustrezni področni zakonodaji - sicer daje možnost, da se vojni invalidi lahko združujejo
v društva in da se društvom vojnih invalidov lahko podeli
status društva, ki deluje v javnem interesu; ni pa v njem
zakonsko urejene lastninske pravice teh društev na družbeni
lastnini, kar pa je po zakonu o društvih prav tako stvar
področne zakonodaje. Tako ostaja to pomembno vprašanje
za društva vojnih invalidov in za njihovo delovanje nerešeno,

Zveza vojaških vojnih invalidov je s kupoprodajno pogodbo
leta 1956 kot kupec pridobila v last in uporabo tudi zgradbo in
funkcionalno zemljišče na Malenškovi ulici v Ljubljani. S
spojitvijo organizacije vojnih invalidov z organizacijo ZZB
Slovenije, je postala lastnik in imetnik pravice uporabe teh
nepremičnin organizacija ZZB v Ljubljani, konkretno mestni
odbor ZZB Ljubljana. Ta je leta 1994 kot zemljiško-knjižni
5
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upravitelj svoje pravice ponovno prenesel na Društvo vojaških
invalidov Ljubljana kot prvotnega upravitelja oz. kupca tega
premoženja.

2.CILJI iN NAČELA ZAKONA
S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vojnih invalidih želimo urediti, da bi tudi za društva vojnih
invalidov uredili vprašanje njihovega lastništva na družbeni
lastnini. S tem bi izenačili tako ureditev z ureditvijo, ki je že
opredeljena v Zakonu o žrtvah vojnega nasilja. Tako bi sledili
tudi napotitvi Zakona o društvih, naj lastninska vprašanja
urejamo v posebnih (področnih) zakonih.

Tudi v nekaterih drugih občinah je predvsem imetniška pravica uporabe družbenega premoženja prepletena med ZZB in
Zvezo društev vojnih invalidov Slovenije oziroma društev vojnih invalidov. Ker se ta vprašanja medsebojno urejajo, je
nujno zakonsko urediti lastninsko pravico na družbeni lastnini tudi za društva vojnih invalidov in to tako za društva, v
katera se združujejo udeleženci narodnoosvobodilne vojne v
letih 1941-1945, kot za društva, v katere se združujejo udeleženci, pri katerih je prišlo do okvare zdravja ob vojaški agresiji
na Slovenijo v letu 1991.

Enaka rešitev v obeh »vojnih« zakonih bi bila tudi najbolj v
skladu z načelom pravičnosti in s pomembno vlogo društev
vojnih invalidov, ki opravljajo za invalide tudi mnoge naloge
javnega interesa.

b) Za nujno spremembo gre tudi pri 63. členu zakona o vojnih
invalidih, saj je s sedaj predpisano odmero družinskih invalidnin močno posegel v materialni položaj družin po padlem
borcu. Prizadete so matere, skupaj s svojimi otroki. Gre za
vdove, ki so izgubile zakonca; ta bi jo bil v določenih življenjskih situacijah dolžan preživljati, predvsem pa to pomeni
izgubo sopreživljalca skupnih otrok.

S spremembo 78. člena zakona želimo vzpostaviti in urediti
enak položaj vojnih invalidov z upokojenci, kar je pravično in
nujno, saj gre za vojne invalide iz prve in druge svetovne
vojne, za borce za severno mejo, za civilne invalide vojne, za
mirnodobne vojaške invalide in za invalide iz agresije na
Slovenijo leta 1991. S tem odpravljamo nepotrebno in neopravičeno različnost usklajevanja pokojnin in invalidnin v posameznem zakonu, hkrati pa s predlagano spremembo uveljavljamo le izenačevanje nivoja varstva in ne posebnega varstva,
ki ga sicer daje Ustava. Takšno uskladitev zahteva tudi načelo
pravičnosti.

Sedanji 63. člen zakona s predpisanimi procenti odmere družinske invalidnine za posamezno število družinskih članov
pomeni v primerjavi s prej veljavno ureditvijo bistveno zmanjšanje družinske invalidnine. Po prej uveljavni ureditvi je znašala višina družinske invalidnine po padlem borcu
za enega družinskega člana
za dva družinska člana
za tri družinske člane

S spremembo 63. člena zakona želimo izboljšati materialni
položaj družin po padlem borcu in preprečiti, da bi bile
sedanje odmere družinskih invalidnin bistveno nižje od prej
veljavnih. To utemeljujemo predvsem z dejstvom, da vdova po
padlem borcu izgubi zakonca, ki bi jo bil v določenih življenjskih situacijah dolžan preživljati, predvsem pa izgubi sopreživljalca skupnih otrok. Tudi v tem primeru gre za družbeno
obveznost ter socialno pravičnost. S predlogom vsaj deloma
odpravljamo tudi velike materialne posledice retroaktivne
uporabe 63. člena zakona. Dosedanja invalidnina je bila
namreč upravičencem priznana kot individualna pravica, ki je,
skladno z Ustavo, ni mogoče spreminjati.

33.518,84 SIT
50.278,50 SIT
67.038,00 SIT

Po sedaj veljavni ureditvi (63. člen) pa znaša družinska invalidnina po padlem borcu
za enega družinskega člana
za dva družinska člana
za tri družinske člane

27.780 SIT
33.336 SIT
38.892 SIT

3 OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV

Na tri družinske člane je tako na primer razlika med prejin|im in novim prejemkom za 28.146 SIT, kar za prizadete
družine pomeni hud udarec in socialno ter življenjsko stisko,
ki jo upravičeno doživljajo kot krivico.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih glede spremembe 1. člena ne pomeni nobenih finančnih
posledic za proračun Republike Slovenije.

S predlagano spremembo zakona, v tem primeru 63. člena, bi
s povišanjem procenta odmere od osnove za družinsko invalidnino ta problem vsaj delno rešili in ublažili. Tako bi znašala
družinska invalidnina po padlem borcu
za enega družinskega člana
za dva družinska člana
za tri družinske člane
za štiri ali več članov

Tudi glede spremembe 78. člena ne bodo potrebna bistveno
večja finančna sredstva, saj bosta gibanje in politika plač
odvisna tudi od vodenja in usmerjanja vladne politike na tem
področju. Ob usmeritvi za ohranjanje realne vrednosti plač
odstotek rasti cen življenjskih potrebščin in plač ne more biti
bistveno različen.

38.892 SIT
44.480 SIT
50.004 SIT
55.560 SIT

Glede spremembe 63. člena pa bo njegova korekcija sicer
pomenila dodatno obremenitev proračuna, ki pa bi bila glede
na problem, ki ga s tem rešujemo, minimalna. Ocena skupno
potrebnih dodatnih sredstev bi znašala mesečno približno 18
milijonov SIT.

c) V zakonu o vojnih invalidih je Državni zbor sprejel tudi 78.
člen, v katerem je predpisal način usklajevanja odmerne
osnove in mesečnih denarnih prejemkov vojnih invalidov z
rastjo cen življenjskih potrebščin. Na 38. izredni seji DZ pa je
zbor sprejel tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kjer je v 20. členu
(160. člen osnovnega zakona) opredelil novo metodologijo
usklajevanja pokojnin na osnovi mesečnega gibanja plač
vseh zaposlenih delavcev na območju države. To narekuje
tudi ustrezno uskladitev za odmerno osnovo in mesečne
denarne prejemke vojnih invalidov in njihovih družinskih
upravičencev po umrlih vojnih invalidih. V nasprotnem primeru bi prišlo v nekaj letih do marginalizacije njihovih prejemkov in močnega zmanjšanja njihovega splošnega standarda v primerjavi z ostalim prebivalstvom. Varovalka, ki jo pri
pokojninskem sistemu zagotavlja 85% od odmerne osnove, je
bila v 20 členu zakona o vojnih invalidih nedvoumno postavljena še bolj restriktivno, saj se je osnova za odmero vseh
mesečnih prejemkov zmanjšala za 17,1%, v povprečju pa so
se prejemki znižali nad 20%, če upoštevamo dejstvo, da se je
100% invalidom II. skupine dodatek za pomoč in postrežbo
znižal kar za 37,2%.
poročevalec, št. 8

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list Republike Slovenije št.
63/95) se 1. členu doda nov 6. odstavek, ki se glasi:
»Društva vojnih invalidov pridobijo s 1. julijem 1996 lastninsko pravico na družbeni lastnini, s katero razpolagajo.«
2. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družinska invalidnina se odmeri v 70% od osnove za odmero
družinske invalidnine za enega družinskega člana, v 80% od
6

Vojnim invalidom in družinskim članom pripadajo usklajena
osnova in mesečni prejemki od prvega dne meseca, v katerem
je ugotovljen porast plač, ki še ni bil upoštevan pri zadnji
uskladitvi denarne osnove in mesečnih prejemkov. Mesečni
prejemki ne morejo biti nižji od izplačil za pretekli mesec.

osnove za dva družinska člana, v 90% od osnove za tri družinske člane in v 100% od osnove za odmero družinske invalidnine za štiri ali več družinskih članov in pripada družinskim
članom v enakih delih.«
3. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:

O uskladitvi iz prvega odstavka tega člena odloči Vlada Republike Slovenije.«

»Odmerna osnova in mesečni denarni prejemki se usklajujejo
na podlagi uradnih statističnih podatkov o mesečnem gibanju
plač vseh zaposlenih delavcev na območju republike.

« 4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu'
Republike Slovenije.

Z dopolnitvijo 1. člena Zakona o vojnih invalidih urejamo
lastninsko vprašanje društev vojnih invalidov. Predlagamo
enako rešitev, kot ježe opredeljena v Zakonu o žrtvah vojnega
nasilja. S tem sledimo tudi Zakonu o društvih, ki napotuje, naj
vprašanje lastnine urejamo v področnih (posebnih) zakonih,
kar je v konkretnem primeru za vojne invalide prav Zakon o
vojnih invalidih.

ske pokojnine po padlem borcu so z novo odločbo na osnovi
omenjenega zakona dobili odmerjene bistveno nižje družinske invalidnine, kot so jih dobivali po prejšnji ureditvi. To je
pri njih povzročilo opravičeno kritiko, razočaranje in zagrenjenost, zato so se mnogi izmed njih na novo odločbo tudi •
pritožili. S spremembo člena, tako, kot ga predlagamo, bomo
vsaj delno ublažili njihov socialni položaj. S predlogom tudi
odstotek družinske invalidnine usklajujemo z ureditvijo družinske pokojnine po 86. členu Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju.

V dopolnitvi 1. člena Zakona o vojnih invalidih predlagamo,
da društva vojnih invalidov s 1. julijem 1996 pridobijo lastninsko pravico na družbeni lastnini, s katero razpolagajo.

Tudi s spremembo 78. člena zakona sledimo uskladitvi, tokrat
z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, saj ne vidimo nobenega
utemeljenega razloga, da bi v različnih zakonih uvajali
različno metodologijo za usklajevanje prejemkov. V času, ko
je bil sprejet Zakon o vojnih invalidih, je namreč vlada še
predlagala, da se tudi pokojnine usklajujejo glede na rast cen
življenjskih potrebščin. Ker ta rešitev v spremembah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni bila sprejeta, je
prav, da se spremeni'in uskladi tudi valorizacija invalidnin. V
tem primeru to velja za odmero in mesečne denarne prejemke
vojnih invalidov.

Tak datum vključujemo predlagatelji v zakon zato, ker predvidevamo, da bo Predlog zakona o dopolnitvi zakona o vojnih
invalidih po skrajšanem postopku sprejet vsaj v mesecu juniju
1996. Če to ne bo realno in možno glede na dinamiko in potek
sej DZ, bomo predlagatelji zakona v 3. obravnavi zakona
datum prilagodili dejanskim možnostim.
S spremembo 63. člena zakona in povišanjem procenta
odmere družinske pokojnine od osnove za to odmero, bomo
vsaj delno rešili in umilili razliko v prejemkih, do katere je
prišlo po sprejemu Zakona o vojnih invalidih. Uživalci družin-

dejanske aktivnosti in porabe sredstev društva v določenem
obdobju.

III. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
IN DOPOLNJUJEJO:

Kriteriji za presojo o določitvi statusa društva so še pretežna
poraba sredstev društva za namene javnega interesa, zagotovljen nadzor nad porabo javnih sredstev in pogodbeno
urejena razmerja med društvom in ministrstvom za uresničevanje dejavnosti, ki so javni interes.

1. člen
Vojni invalid je oseba, ki je v okoliščinah po tem zakonu,
neposredno posledico teh okoliščin brez svoje krivde dobila
najmanj 20% okvaro zdravja zaradi poškodbe ali bolezni ali
poslabšanja bolezni, ki jo je imela že prej, ali za katero sicer ni
mogoče zanesljivo ugotoviti, da so jo povzročile te okoliščine,
vendar je mogoče sklepati, da so vojne razmere znatno vplivale, da se je poslabšala.

63. člen
Družinska invalidnina se odmeri v 50% od osnove za odmero
družinske invalidnine za enega družinskega člana, v 60% od
osnove za dva družinska člana, v 70% od osnove za tri družinske člane, v 80% od osnove za štiri družinske člane, v 90% od
osnove za pet družinskih članov in v 100% od osnove za
odmero družinske invalidnine za šest ali več družinskih članov, in pripada družinskim članom v enakih delih.

Vojni invalid je vojaški vojni invalid, vojaški mirnodobni invalid in civilni invalid vojne.

78. člen

Vojni invalidi se v skladu z zakonom lahko združujejo v
društva vojnih invalidov.

Odmerna osnova in mesečni denarni prejemki po tem zakonu
se usklajujejo polletno za naprej na podlagi uradnih podatkov
Zavoda Republike Slovenije za statistiko o rasti cen življenjskih potrebščin.

Društvom vojnih invalidov se lahko podeli status društva, ki
deluje v javnem interesu. O podelitvi statusa odloča ministrstvo, pristojno za vojne invalide, na podlagi temeljnega akta in
programa društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena
: zlasti na področju socialno-zdravstvenega varstva, rehabilitacije in vključevanja invalidov v okolje in delo ter na podlagi

O uskladitvah iz prejšnjega odstavka odloči Vlada Republike
Slovenije.
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Predlog zakona o

ZAPRTJU

IN

ELEKTRARNE

DEKOMISIJI
KRŠKO

NUKLEARNE

(ZZDNEK)

- EPA 1274 - prva obravnava
Podpisani poslanec dr. Leo Šešerko umikam PREDLOG
ZAKONA O ZAPRTJU IN DEKOMISIJI NUKLEARNE ELEK-

TRARNE KRŠKO - prva obravnava, EPA 1274, ki sem ga
vložil dne 25. 10. 1995.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS št.48/
92) in prvega odstavka 174. Člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Ur. I. RS št.40/93 in 80/94)
vlagam

lagi tretjega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije.
Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije Vam tudi sporočam, da
bom kot predlagatelj sodeloval na sejah delovnih teles in
Državnega zbora.
*
dr. Leo Šešerko, l.r.

PREDLOG ZAKONA O ZAPRTJU IN DEKOMISIJI NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO
in Vam ga pošiljam v prvo obravnavo in soreiem na pod-

na teritoriju nekdanje Jugoslavije ni mogoče povsem izključiti
možnosti vojaškega napada na jedrsko elektrarno. Nenehni
napadi na civilne cilje in civilno prebivalstvo kažejo na izpostavljenost nevojaških ciljev. Katastrofalne posledice vojno-terorističnega napada na jedrsko elektrarno Krško bi glede
na majhno površino naše države občutili v celotni Sloveniji,
kar bi zelo otežilo reševalne akcije in vzpostavitev prvotnega
stanja.
Izrabljenost vitalnih delov Jedrske elektrarne Krško, začepljenost parageneratorjev in zapolnjenost bazena z visokoradioaktivnim iztrošenim gorivom leta 2003 po sedanjih kriterijih
uporabe, konstrukcijske napake in tudi pomanjkljivosti v
izvedbi bodo zahtevale v prihodnjih letih obsežne rekonstrukcije jedrske elektrarne in dopolnitve sistemov nadzora in
vodenja. Pred sprejetjem takšnih finančnih odločitev je smiselno in potrebno na splošnem ljudskem referendumu sprejeti najpomembnejšo odločitev o zaprtju in dekomisiji ali
nadaljnjem delovanju jedrske elektrarne Krško. Ne obstaja
trajno odlagališče jedrskih odpadkov niti celovita rešitev za
odpadke, nobena slovenska občina pa ni pripravljena dati na
razpolago lokacije za takšno odlagališče.
Nekdanja Skupščina Republike Slovenije je na podlagi izida
problemske konference SZDL »Ekologija, energija, varčevanje«, kjer so bili izraženi dvomi o varnosti sedanjih izvedb
jedrskih elektrarn, sprejela leta 1987 Zakon o odložitvi graditve jedrskih elektrarn do leta 2000 (Ur. I. SRS, št. 45/87). S tem
zakonom je bila v Sloveniji odložena gradnja nadaljnjih jedrskih elektrarn oziroma priprav na takšne gradnje.
Med pripravami na prve svobodne volitve leta 1990 je večina
političnih strank na osnovi spoznanja o tveganosti industrijske rabe jedrske energije in javnega mnenja o tej tveganosti
podprla potrebo po zaprtju jedrske elektrarne in smiselnost
ljudskega referenduma o tem vprašanju. Koalicija političnih

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Republiki Slovenija in Hrvaška oziroma njuni elektrogospodarstvi sta zgradili jedrsko elektrarno Krško, ki je pričela
delovati leta 1981. Vsaka od njiju je krila polovico stroškov
gradnje in delovanja elektrarne in prejema polovico pridobljene električne energije. Elektrarna stoji na ozemlju Republike Slovenije in zanjo veljajo slovenska ustava in zakoni.
Potem ko je bilo odločeno, da naj bo v Krškem zgrajena
jedrska elektrarna, so se pogledi na smotrnost in varnost
jedrskih elektrarn tedanjih izvedb spremenili v škodo takšnih
elektrarn, posebno po katastrofalnih nesrečah v jedrskih elektrarnah na Otoku treh milj (ZDA) in v Černobilu (Ukrajina). V
sosednji državi Republiki Avstriji je bila zgrajena jedrska elektrarna Zwentendorf, nato pa pred začetkom njenega delovanja leta I978 izveden splošni ljudski referendum, na katerem je
bil izglasovan sklep o zaprtju in dekomisiji te elektrarne. Tudi
v sosednji Republiki Italiji so bile zgrajene tri jedrske elektrarne, ki so bile zaprte z odločitvijo državljanov na ljudskem
referendumu. V nobeni od obeh teh sosednjih držav po
zaprtju jedrskih elektrarn ni bilo težav pri oskrbi z električno
energijo.
Nasprotovanje industrijski rabi jedrske energije je pri nas
podkrepljeno s spoznanji o usodni povezanosti med odločitvijo o izgradnji jedrske elektrarne in nadaljnjim energetsko
ekstenzivnim razvojem nekaterih vej industrije v sedemdesetih in osemdesetih letih in z vse večjimi dvomi glede ustreznosti izbire lokacije jedrske elektrarne na seizmično aktivnem
področju krške ravnine ter glede nekaterih okoliščin izgradnje jedrske elektrarne. Glede na vojaško politične napetosti
9
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strank Demos je sprejela ljudski referendum ter zaprtje in
dekomisijo jedrske elektrarne Krško v svoj program.

jo je izdalo Ministrstvo za energetiko: Energija za Slovenijo možnosti razvoja.

Tudi program osamosvojitvene vlade iz leta 1990 je vseboval
sklep, da naj jedrska elektrarna Krško preneha obratovati leta
1995. V programskih usmeritvah vlade je bilo sprejeto stališče, da bo Vlada Republike Slovenije pripravila zakonske
podlage za ustavitev in dekomisijo JE Krško z oceno vseh
posledic.

V celotni oskrbi z električno energijo v Sloveniji predstavlja
jedrska elektrarna Krško okoli 22% porabljene električne
energije v elektroenergetskem sistemu, glede na razpoložljivo
moč 15%. Ob morebitnih zaustavitvah zaradi različnih tehničnih ali zunanjih vzrokov se izpadla proizvodnja nadomešča z
obratovanjem drugih elektrarn v Sloveniji ali z uvozom.

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o skladu za
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Ur.
1. RS 75/94) s katerim je določil postopek financiranja odstranitve in končnega odlaganja vseh radioaktivnih delov in materialov, ki morajo biti dekontaminirani in varno spravljeni.

Zaradi neposredne zainteresiranosti je Republika Avstrija pripravljena sofinancirati dejavnosti za zmanjšanje onesnaževanja okolja in tudi zmanjšanje energetske porabe, ki je
posredni vzrok onesnaževanja. Hkrati ima Republika Avstrija
akumulacijske hidroelektrarne in druge možnosti, s katerimi
je pripravljena zagotavljati zanesljivo oskrbo Slovenije in
Hrvaške v primeru zaprtja in dekomisije JE Krško v primeru
odločitve na ljudskem referendumu za takšno opcijo.

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. I. RS 15/94)
določa, da se na zakonodajnem referendumu volilci lahko
vnaprej izjavijo o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom. Državni
zbor mora razpisati zakonodajni referendum, če to zahteva
najmanj tretjina poslancev. Državni zbor je vezan na izid
referenduma in mora pri sprejemanju zakona upoštevati odločitev, sprejeto na predhodnem referendumu.

Ob trajni ustavitvi je za bolj gospodarno nadomestitev treba
zgraditi nekatere nadomestne vire električne energije. Nadomestni viri, ki naj bi nadomestili izpadlo moč 632 MW, od tega
samo za Slovenijo 316 MW in možnosti za izgradnjo elektrarn
v Republiki Hrvaški, bodo izbrani med: rekonstrukcijo v termoelektrarnah s predgraditvijo plinskih turbin (v Šoštanju na
blokih 4 in 5 skupno 160 MW), gradnjo industrijskih in krajevnih termoelektrarn - toplarn (TE-TO) (na identificiranih lokacijah v industriji okoli 90 MW, krajevne TE-TO do 100 MW) in
nadaljevanjem gradnje verige hidroelektrarn na Spodnji Savi
(Zidani Most - Brežice) s skupno močjo 220 MW (pozimi le do
70 MW). Ponujena je tudi izgradnja dodatne enote za 200 MW
v Trbovljah na uvoženi premog. Nujna sestavina vseh gospodarsko in ekološko ugodnih scenarijev pa je bolj učinkovita
raba vseh oblik energije, s programom za bolj učinkovito rabo
energije, ki vključuje tudi naložbe in rekonstrukcije v bivalnem okolju, gospodarstvu in negospodarstvu. Za optimalno
nadomestitev jedrske elektrarne Krško kot vira električne
energije za Slovenijo je potrebno v obdobju 1996-2000 vlagati v energetski podsistem Republike Slovenije (v pridobivanju in porabi energije) okoli 950 milijonov ECU-jev več, kot
če jedrska elektrarna obratuje tudi po letu 2006. Ker so bo z
navedenimi naložbami doseglo tudi znatno izboljšanje učinkovitosti rabe energije, računamo že v obdobju 1996-2000 na
prihranek okoli 350 mio ECU-jev pri porabljenih gorivih, tako
da bo čista razlika med nejedrskim in jedrskim scenarijem
okoli 600 mio ECU-jev. Neposredni stroški popolne dekomisije JE Krško so ocenjeni na 270 mio ECU-jev (celotni strošek
obeh partnerjev). Primerjava gospodarnosti dveh referenčnih
scenarijev (z oz. brez JE Krško) v dolgoročnem obdobju
1991 -2020 je nekoliko presenetljivo dala enake gospodarske
pokazatelje. Razlaga za to je, da se povečani stroški zaradi
dekomisije jedrske elektrarne pokrijejo s prihranki pri gorivih,
če se v prvem obdobju opravijo dodatna vlaganja v bolj
učinkovito rabo energije, kot je navedeno zgoraj. Član ameriškega kongresa slovenskega rodu James L. Oberstar ugotavlja, da bo ameriška vlada kmalu spremenila stališče do visokoaktivnih odpadkov in omogočila vrnitev teh odpadkov iz jedrske elektrarne Krško proizvajalcu elektrarne v ZDA. Nerešeno
še ostaja vprašanje odlaganja nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov, ki se začasno skladiščijo v skladišču NSRAO znotraj ograje jedrske elektrarne Krško. Eden od pogojev za
zapiranje elektrane bo tudi rešitev tega vprašanja, pri čemer
se s spremembo stališča ameriške vlade do tega vprašanja
perspektivno odpira tudi možnost vrnitve teh odpadkov proizvajalcu elektrarne.

Temeljno načelo, po katerem bo urejeno zaprtje in dekomisija
JE Krško, je suverena pravica Republike Slovenije, da odloča
o prenehanju industrijske uporabe jedrske energije na svojem
ozemlju, če presodi, da je ta uporaba lahko škodljiva za
zdravje ljudi in okolje. Iz tega izhaja, da je treba spremeniti
tista določila predpisov v zvezi z JE Krško, ki so v nasprotju s
to pravico.
Zato morata državi Slovenija in Hrvaška urediti vse obveznosti, ki bodo povezane z zaprtjem in razgradnjo (dekomisijo) JE
Krško, z enakopravnim obojestranskim sodelovanjem, ki
obsega prevzem in skladiščenje radioaktivnih odpadkov in
razstavitev elektrarne vse do vzpostavitve prvotnega stanja.
Podlaga za takšno postopanje je pogodba med elektrogospodarstvi obeh republik (Pogodba o združevanju sredstev zaradi
skupne izgradnje'in skupne eksploatacije Nuklearne elektrarne Krško, Krško 22. 3. 1974), ki med drugim določa, da
pogodbeni stranki nosita skupni rizik v primeru prenehanja
obratovanja elektrarne, ki je posledica varnostnih ukrepov.
Člen 17. 4. 1.1 navaja: »Sopogodbenika nosita skupni riziko v
primeru propada stvari, ustanovitve dela elektrarne zaradi
ukrepov varnosti ali po nalogu zveznih organov, oziroma
zaradi ustavitve dela elektrarne, nastale brez krivde podjetja
NE Krško, oziroma sopogodbenikov.«
(Opomba: v citiranem originalnem slovenskem tekstu člena
pogodbe je očitno napačno »ustanovitve dela«; v hrvaškem
tekstu je obakrat: »obustava rada«.)
Na osnovi te pogodbe obstaja možnost, da bosta republiki
nosili breme zaprtja elektrarne iz varnostnih razlogov.
Z ustavitvijo in dekomisijo JE Krško bo onemogočeno, da bi
se zgodila nesreča v elektrarni iz kakršnega koli vzroka. S tem
bo odpravljena možnost nesreče, ki je med delovanje ni
mogoče izključiti, s čemer bi prišlo do ogrožanja in škode za
zdravje ljudi in okolja. Po zaprtju jedrske elektrarne bodo
preostali nizko, srednje in visokoradioaktivni odpadki, za
katere je potrebno najti ustrezno rešitev.

Z ozirom na to, da je JE Krško skupni objekt elektrogospodarskih organizacij Slovenije in Hrvaške, je potrebno upoštevati
tudi vpliv prenehanja obratovanja JE Krško na Hrvaško oziroma zahteve, ki bi jih hrvaška stran postavila v zvezi z
odločitvijo o ustavitvi NEK. Pomisleki o varnosti jedrske elektrarne veljajo enako za Hrvaško oziroma za ozemlje Hrvaške
in njeno prebivalstvo zaradi bližine Zagreba in prevladujočih
zahodnih vetrov.

2. CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
Več alternativnih scenarijev energetske oskrbe Slovenije je
bilo obravnavanih v obsežni študiji Analiza razvojnih možnosti energetike Slovenije v obdobju od leta 1990 do leta 2000.
Poleg energetskobilančnih prikazov so bile obravnavane tudi
gospodarske posledice posameznih scenarijev, delno pa tudi
prostorski in socialni vidiki posameznih smeri razvoja. Zaradi
dvoma o smotrnosti nadaljnjega obratovanja JE Krško so bili
scenariji izbrani tudi glede na obe možni predpostavki: da JE
Krško obratuje ali da se ustavi in opravi njena razgradnja
(dekomisija). Osnovni opis in rezultati študije so v brošuri, ki
poročevalec, št. 8

Na obvestilo Vlade Republike Slovenije o odločenosti, da
izpelje referendum o zaprtju in dekomisiji jedrske elektrarne
Krško, je izhajajoč iz drugačnih gospodarsko-energetskih
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okoliščin, vlada Republike Hrvaške že odgovorila 21.1.1991. V
odgovoru sporoča, da bo v primeru enostranske ustavitve JE
Krško zahtevala ustrezno odškodnino oziroma nadomestno
oskrbo z energijo.

okoli 1,5 Pf/kWh oziroma 17% (upoštevajoč sedanjo izjemno
nizko raven prodajne cone okoli 9 pf/kWh).
3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Ob sklepanju pogodbe o gradnji in delovanju JE Krško ni bil
določen datum zaprtja in dekomisije. V primeru zaprtja in
dekomisije JE Krško na podlagi odločitve državljanov Republike. Slovenije na splošnem ljudskem referendumu gre za
upravičeno zaščito varnosti prebivalstva in preprečitev ogroženosti okolja v Republiki Sloveniji, ki temelji na novih spoznanjih o omejeni varnosti jedrskih elektrarn (izkušnje z Otoka
treh milj in Černobila) ter novih spoznanj o naravnih danostih
lokacije JE Krško in okoliščin izgradnje. V primeru spora z
Republiko Hrvaško je odločitev negotova, vendar člen
17.4.1.1. iz citirane pogodbe med elektrogospodarstvi obeh
republik z dne 22.3.1974 izključuje možnost, da bi vse breme
ustavitve delovanja elektrarne zaradi varnostnih ukrepov
morala nositi zgolj Republika Slovenija.

Za optimalno pripravo na zaprtje JE Krško do leta 2006 bi bilo
potrebnih okoli 950 milijonov ECU-jev dodatnih vlaganj v
energetiko (na strani proizvodnje in porabe) v obdobju do leta
2002. V kasnejših letih se bodo te naložbe povrnile kot prihranki pri gorivih in pokrile tudi del ali vse stroške za razstavitev jedrske elektrarne, tako da je možno pretežni del navedenega zneska pokriti z viri naložbenega kapitala. Ocenjeno je,
da je treba okoli 25% potrebnih vlaganj v letih 1996-2002 (950
mio ECU-jev) zagotoviti v obliki finančnih transferov, kar
znaša okoli 240 milijonov ECU-jev. To je izvedljivo s povečanjem davka na električno energijo od sedanje znižane stopnje
10% na zakonsko določeno stopnjo 20%.
V navedenih stroških ni upoštevano odplačilo kreditov, najetih za izgradnjo NE Krško in stroškov nadomestnih objektov
za JE za hrvaško stran.

V primeru najmanj ugodne razsodbe oziroma sporazuma, ki
bi dal hrvaški strani največje ugodnosti, bi Slovenija morala
oskrbovati Hrvaško z nadomestno električno energijo v
celotni preostali teoretični življenjski dobi elektrarne.

4. NOVE NALOGE IN IZVRŠILNI PREDPISI
Pozitivni izid referenduma nalaga Državnemu zboru RS
nalogo, da sprejme ustrezne akte. Državni zbor je z ustavo
Republike Slovenije vezan na izid referenduma. Smotrno je,
da se večina nalog opravi projektno, pri čemer se ne širijo
službe ali stalni organi, temveč se za opravljanje nalog vzpostavijo pogodbeni odnosi z izvajalci. Državni in občinski
organi ne bodo obremenjeni z bistveno večjim obsegom
nalog kot v primeru, da je izid referenduma negativen. Za
trajno zagotavljanje proračunskega dela potrebnih sredstev,
ki jih je treba vložiti predvsem v obdobju 1996-2006, in za
usklajeno potekanje vseh aktivnosti je primerno za celotno
aktivnost, ki jo označujemo kot energetsko prestrukturiranje
Slovenije z ustavitvijo in dekomisijo JE Krško, sprejeti poseben zakon ter ustrezne podzakonske predpise. Bistveni element tega prestrukturiranja je prehod iz državnega oz. proračunskega financiranj« na tržno samofinanciranje elektrogospodarstva. Nove predpise bo treba sprejeti tudi o varnosti
pred ionizirajočim sevanjem oziroma jedrski varnosti med
razgradnjo JE Krško in odstranjevanjem ostankov elektrarne
in odpadkov.

Ocena stroškov, ki bi jih utrpelo elektrogospodarstvo Republike Hrvaške v primeru ustavitve JEK je negotova, vendar je
možno kot srednjo oceno razlike stroškov nabave električne
energije (uvoza) in stroškov obratovanja jedrske elektrarne
oceniti na 4Pf/kWh, kar pri letni količini za Hrvaško (1900
GWh) predstavlja letni strošek 76 mio DEM. Za takšno odločitev pa ne bi bila nepomembna okoliščina, da Republika Hrvaška ni prevzela nikakšnega bremena za zaprtje Rudnika urana
Žirovski vrh, ki je oskrboval JE Krško z gorivom. Republika
Slovenija je morala v tem primeru v celoti nositi stroške
zapiranja RUŽV sama.
Dejanski vir za nadomestitev izpadle proizvodnje JE Krško za
Hrvaško je odvisen od medsebojnega sporazumevanja. Poleg
uvoza električne energije, ki je povsem izvedljiva opcija, saj se
na splošno v Evropi in tudi v vzhodno-alpskem prostoru
opravlja pomembna mednarodna menjava električne energije
po velikosti 10 krat večja od moči JE Krško, je možna tudi
izgradnja nadomestnih elektrarn na obeh straneh. Tehnološko izvedljiva in ekonomsko sprejemljiva opcija je tudi konverzija NEK v plinsko-parno elektrarno, ki bi glede na tehnološke rešiteve imela moč celo večjo od sedanje NEK (n. pr. 900
MW). Republika Hrvaška razpolaga tudi z lokacijami, na katerih je možna izgradnja elektrarn na uvožen premog, kar bi bila
primerna dopolnitev oskrbovalnih opcij za obe republiki. Ne
nazadnje so tudi v Republiki Hrvaški na razpolago številne
možnosti za bolj učinkovito rabo energije z zmanjševanjem
količine in povečevanjem učinka rabe energije, s čemer bi se
trajno zmanjšala tudi količina potrebne nadomestne energije
in hkrati doseglo pomembno izboljšanje obremenitev okolja z
emisijami iz obstoječih energetskih virov.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
Jedrska elektrarna Krško se zapre najpozneje 31. 12. 2006. Z
dnem uveljavitve tega zakona se začenja postopek za ustavitev njenega delovanja, njeno odstranitev in končno odlaganje
vseh radioaktivnih delov ter materialov. Ob zaključku dekomisije morajo biti vsi deli elektrarne dekontaminirani in varno
shranjeni.

Dve skrajni oceni ekonomskih posledic zaprtja in dekomisije
JE Krško sta:

2. člen

- v primeru pravočasne priprave in soglasnega stališča o
zaprtju JE Krško, je potrebno v obdobju 1996 do 2000 vložiti v
Sloveniji okoli 950 mio ECU več v energetski sistem in v
ukrepe bolj učinkovite rabe in podobno vsoto na strani Hrvaške, pri tem pa je to vsoto možno smatrati kot investicijski
vložek v energetsko prestrukturiranje in se znesek povrne v
nadaljnjih 25 letih skozi prihranke. Program energetskega
prestrukturiranja bi lahko predstavljal del osnove za ponoven
gospodarski vzpon v Sloveniji.

Vlada Republike Slovenije pripravi načrt zaprtja in dekomisije
Jedrske elektrarne Krško s projektom zaustavitve, zaprtja in
dekomisije Jedrske elektrarne Krško, ki bo obsegal energetske, ekonomske in ekološke rešitve tega ukrepa. Ta načrt
vlada predloži parlamentu kot zakon do 31. 12. 1996.
Vlada začne pogajanja z Republiko Hrvaško o ureditvi pravic
in dolžnosti v zvezi z elektrarno.
3. člen

- v primeru nezadostnih priprav in najmanj ugodnega izida
sporazumevanja oz. spora z Republiko Hrvaško je potrebno
nadomestiti celotno količino električne energije iz JE Krško iz
uvoza oz. drugih nadomestnih virov, pri čemer so ocenjeni
dodatni stroški okoli 4Pf/kWh oz. okoli 150 mio DEM letno. V
primeru prenosa tega stroška v ceno električne energije bi se
povprečna cena električne energije v Sloveniji povečala za

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Slovenija in Hrvaška bosta uredili vse obveznosti, ki bodo
povezane z zaprtjem JE Krško, z enakopravnim obojestranskim sodelovanjem, ki obsega prevzem in skladiščenje radioaktivnih odpadkov in razstavitev elektrarne vse do vzpostavitve prvotnega stanja.

Nadaljnje izkoriščanje jedrske elektrarne Krško za pridobivanje električne energije ni možno, če sta obremenjevanje okolja in ogrožanje prebivalstva z možnimi posledicami nesreč
nad sprejemljivo ravnijo. Čeprav JE Krško obratuje brez večjih
okvar in v svetovni primerjavi z visoko zanesljivostjo, je pri
prebivalstvu Slovenije močno izraženo stališče, da sta obremenjevanje okolja in tveganje zaradi obratovanja JE Krško na
nesprejemljivo visoki ravni v primerjavi z ugodnostmi oskrbe z
električno energijo iz te elektrarne.

Za optimalno nadomestitev JE Krško kot vira električne energije za Slovenijo je treba v obdobju 1996 - 2006 vlagati v
energetski podsistem Republike Slovenije (v pridobivanju in
porabi energije) okoli 950 milijonov ECU-jev več, kot če
jedrska elektrarna obratuje tudi po letu 2006. Ker bo z navedenimi naložbami doseženo tudi znatno izboljšanje učinkovitosti rabe energije, računamo že v obdobju do leta 2005 na
prihranek okoli 350 mio ECU-jev pri porabljenih gorivih, tako
da bo čista razlika med nejedrskim in jedrskim scenarijem
okoli 600 mio ECU-jev. Neposredni stroški popolne razstavitve JE Krško so ocenjeni na 270 mio ECU-jev (celotni strošek
obeh partnerjev). V primeru najmanj ugodne razsodbe oziroma sporazuma, ki bi dal hrvaški strani največje ugodnosti,
bi Slovenija morala oskrbovati Hrvaško z nadomestno električno energijo v celotni preostali teoretični življenjski dobi
elektrarne.

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o skladu za
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško in s
tem ustvaril eno od pomembnih pravnih podlag za zaprtje in
dekomisijo te elektrarne.
Temeljno načelo, po katerem bo urejeno zaprtje JE Krško, je
suverena pravica Republike Slovenije, da odloča o prenehanju uporabe jedrske energije na svojem ozemlju, če presodi,
da je njena uporaba lahko škodljiva za zdravje ljudi in okolje.
Iz tega izhaja, da je treba spremeniti tista določila predpisov v
zvezi z JE Krško, ki so v nasprotju s to pravico. Republiki
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Predlog zakona o

VOLITVAH

POSLANK

IN

POSLANCEV

(ZVPP)
- EPA 1408 - prva obravnava
Poslanci Ivo Hvalica, dr. Jože Pučnik, Vltodrag Pukl in Drago
Šiftar so 2. novembra 1995 predložili v obravnavo predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v
Državni zbor (ZVDZ-B) - prva obravnava - EPA 1286, ki je
na dnevnem redu 38. seje Državnega zbora in ki ureja enako
oziroma podobno vsebino kot predlog zakona o volitvah
poslank in poslancev (ZVPP) - prva obravnava (EPA 1408),
ki so ga predložili v obravnavo Isti poslanci, ker zakonodajni
postopek v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o volitvah v Državni zbor še nI končan, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena
poslovnika Državnega* zbora zadržal dodelitev predloga
zakona o volitvah poslank In poslancev.

Na podlagi 172. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
RS (Ur. I. RS št.: 40/93, 80/94) Vam kot predlagatelji pošiljamo v obravnavo in sprejem
PREDLOG ZAKONA O VOLITVAH POSLANK
IN POSLANCEV,
ki naj bi ga Državni zbor obravnaval in sprejel po rednem
postopku.

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,
Vitodrag Pukl,
Drago Šiftar,

l.r.
l.r.
l.r.
l.r.

ta izračun močno izkrivlja na volitvah izkazano voljo slovenskih volilk in volivcev. V navedenem členu zakon tudi določa
volilni prag v višini treh, na osnovi normalnega d'Hondtovega
sistema izračunanih mandatov.

I. UVOD
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.

Proporcionalni princip volitev pomeni, da volivci glasujejo za
politično stranko. V veljavnem zakonu je to poudarjeno že v
naslovu, ki govori o volitvah v državni zbor in ne o volitvah
poslancev. Zakon vsebuje nekaj navideznih elementov večinskega volilnega sistema, kar pa povzroča predvsem nesporazume in upravičeno razočaranje volivcev. Tako je sedanji
način glasovanja v volilnih okrajih za volivca varljiv, saj volivec formalno glasuje o človeku, vendar da svoj glas v resnici
politični stranki.

Na tej osnovi je skupščina Republike Slovenije sprejela zakon
o volitvah v državni zbor (Ur. I. RS 44/92). Zakon določa, da se
poslanci volijo po načelu, da se en poslanec voli na približno
enako število prebivalcev, vendar tako, da so v državnem
zboru sorazmerno zastopani politični interesi - po proporcionalnem principu. Zakon določa, da razdelitev mandatov na
državnem nivoju temelji na izračunu po d'Hondtovem sistemu
na osnovi seštevkov ostankov glasov istoimenskih list, čeprav

Zakon ne omogoča volilcem odpoklica poslancev, ki v državnem zboru delujejo v nasprotju s predvolilnimi obljubami in
interesi volivcev, zato javnomnenjske ankete kažejo, da
državni zbor kot najvišji (zakonodajni) organ državne oblasti v
javnosti ne uživa posebnega ugleda in skoraj nobenega zaupanja.
13
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Zaradi proporcionalnega principa zakon ne zagotavlja, da bi
volilci vsakega volilnega okraja v državni zbor izvolili svojega
poslanca, kar državljane postavlja v neenak položaj. Zaradi
tega principa volitev so bili v državni zbor izvoljeni poslanci, ki
so prejeli samo tri odstotke glasov, kandidati, ki so prejeli več
kot desetkrat toliko glasov pa so ostali zunaj parlamenta.

predvideti manj stroškov. Dodaten strošek za proračun bo
predstavljal drugi krog glasovanja, ki pa bo potreben le tam,
kjer v prvem krogu ne bo izvoljen noben kandidat. Stroški
objav seznamov list kandidatov v javnih glasilih in strošek, ki
ga povzroči delovanje volilnih komisij diplomatsko konzularnih predstavništev, so že predvideni v določilih obstoječega
zakona o volitvah v državni zbor in ne pomenijo nove obremenitve za proračun.

Veljavni zakon sicer daje našim državljanom, ki so na dan
glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo,
formalno možnost glasovanja po pošti oziroma na diplo'matsko - 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 čimer je kršena njihova volilna pravica,
ki jim jo daje slovenska ustava.

II. BESEDILO ČLENOV

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 naj bo sestavljen. Zakon prav tako ne
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.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

Poslanci se volijo po načelu, da se en poslanec voli na
približno enako število prebivalcev.

1. člen
Poslanke in poslanci (v nadaljevanju »poslanci«) državnega
zbora se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na
svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
2. člen
Poslanci se volijo po volilnih okrajih.

Izhodišče predlaganega zakona kaže že njegov naslov zakon o volitvah poslank in poslancev (namesto sedanjega
zakona o volitvah v državni zbor). Z uveljavitvijo tega zakona
se v parlament torej ne bodo več volile predvsem politične
stranke ampak konkretni ljudje, kar bo izvoljene poslance
zavezovalo k bistveno večji odgovornosti do volivcev.

Državljanke in državljani Slovenije, ki živijo v tujini in ki v
Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča (v nadaljevanju »Slovenci po svetu«), volijo v državni zbor dva poslanca.
Italijanska in madžarska narodna skupnost volita v državni
zbor vsaka po enega poslanca.

Zakon temelji na dvokrožnem večinskem volilnem sistemu in
uveljavlja načelo, da so izvoljeni samo tisti kandidati, ki v
svojem volilnem okraju prejmejo večino glasov vseh volivcev,
ki so glasovali. Volivci v vsakem volilnem okraju izvolijo po
enega poslanca, torej bo vsak volilni okraj imel v državnem
zboru svojega predstavnika.

3. člen
Kolikor ta zakon nima posebnih določb za volitve poslancev
Slovencev po svetu ter poslancev italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se za te volitve smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki veljajo za volitve drugih poslancev.

Predlagani zakon dosledno uveljavlja načelo odgovornosti
poslancev, saj omogoča njihovo razrešitev. Za razrešitev
poslanca oziroma za razpis predčasnih volitev v volilnem
okraju po predlaganem zakonu ni potreben predhodni referendum, ampak zadošča ustrezno število podpisov volivcev,
ki so o izvoljenem poslancu glasovali na volitvah.

4. član
Roki po tem zakonu tečejo ne glede na nedelje, državne
praznike in druge dela proste dneve.
Vloge, ki so po tem zakonu vezane na roke, se vlagajo neposredno pri pristojnih organih.

Ker po strokovnih ocenah več kot desetina Slovencev živi
izven meja slovenske države, zakon določa, da imajo tudi
Slovenci po svetu svoja predstavnika v državnem zboru.

5. člen

S sprejetjem zakona 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. Sprejetje predlaganega zakona bi omogočilo tudi uresničitev določila o volitvah
na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. Volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev
bi imenovala državna 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 demokratično določilo bo
glasovanju in ugotovljenim izidom glasovanja na diplomatsko
konzularnih predstavništvih dalo bistveno večjo verodostojnost.

Javna volilna propaganda se mora končati najkasneje 24 ur
pred dnem glasovanja.
6. člen
Stroški za zvedbo volitev se krijejo iz proračuna Republike
Slovenije.
II. VOLILNA PRAVICA
7. 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 volilnem okraju, v katerem
ima stalno prebivališče.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC

8. člen

Predlagani zakon poenostavlja oziroma odpravlja posamezne
postopke in tudi nekatere volilne organe - volilne komisije
volilnih enot, zato bo za izvedbo volitev v tem delu mogoče
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Pravico voliti in biti voljen za poslanca Slovencev po svetu
imajo tisti Slovenci po svetu, ki imajo volilno pravico.
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Pravico voliti in biti voljen za poslanca italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti imajo pripadniki teh narodnih
skupnosti, ki imajo volilno pravico.

Pri določitvi seznama javnih glasil državna volilna komisija
upošteva njihovo pluralnost.
16. člen

9. člen
Volivci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.

Redne volitve se razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni
pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega
zbora.

Glasuje se tajno z glasovnicami.

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči
več kot 90 in ne manj kot 75'dni.

Osebi, ki je vpisana v volilni imenik, se ne sme odvzeti glasovalne pravice in tudi ne preprečiti glasovanja.

Predčasne volitve se lahko opravijo najprej v 60 dneh od
dneva razpisa volitev.

10. člen

17. člen

Volivcu morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost glasovanja.

V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan
glasovanja.

Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja,
niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, ali je glasoval,
kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki
za volilna opravila.

11. člen

Za dan glasovanja se določi nedelja ali drug dela prost dan.

Evidenco volilne pravice ureja zakon.

IV. ODPOKLIC POSLANCA

III. SPLOŠNE VOLITVE

18. člen
Volivci, ki so na dan glasovanja imeli pravico voliti v volilnem
okraju, v katerem je bil izvoljen poslanec, lahko poslanca
odpokličejo.

12. člen
Splošne volitve v državni zbor so redne in predčasne.

Volivec da zahtevo za odpoklic poslanca s podpisom na
predpisanem obrazcu. Obrazec podpiše osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, oziroma pri
pristojnem krajevnem uradu. Slovenci po svetu podpišejo
obrazec osebno na diplomatsko konzularnem predstavništvu
Republike Slovenije.

Redne volitve se opravijo na štiri leta.
Predčasne volitve se opravijo, če se državni zbor razpusti
pred potekom štiriletne mandatne dobe.
13. člen

Če zahtevo za odpoklic poslanca s podpisi podpre najmanj
tretjina volivcev, ki so rfa dan glasovanja imeli pravico voliti v
volilnem okraj«, v katerem je bil izvoljen poslanec, se za tisti
volilni okraj razpišejo predčasne volitve.

Redne volitve se opravijo najprej dva meseca in najkasneje
petnajst dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega
državnega zbora. V primeru podaljšanja mandatne dobe se ta
rok šteje od dneva izteka podaljšane mandatne dobe.

Zahteva se vloži pri državni volilni komisiji, ki razpiše volitve iz
prejšnjega odstavka tega člena najkasneje v petnajstih dneh
po prejemu predpisanega števila obrazcev iz drugega
odstavka tega člena.

Predčasne volitve se opravijo najkasneje dva meseca po razpustu državnega zbora.
Mandatna doba prejšnjega državnega zbora se konča s prvo
sejo novega državnega zbora. Za prvo sejo novega državnega
zbora se šteje seja, na kateri je potrjenih več kot polovica
poslanskih mandatov.
14. člen

Na predčasnih volitvah zaradi odpoklica poslanca lahko
ponovno kandidira tudi poslanec, katerega odpoklic se zahteva.

•

Na predčasnih volitvah zaradi odpoklica poslanca se poslanec izvoli za čas do izteka mandatne dobe državnega zbora.

Splošne volitve razpiše predsednik republike.

V. NADOMESTNE VOLITVE

Predčasne volitve, razen predčasnih volitev po 18. členu
zakona, razpiše predsednik republike z aktom o razpustitvi
državnega zbora.

19. člen
Če poslancu preneha mandat, se opravijo nadomestne volitve.

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Nadomestne vblitve se ne opravijo, če poslancu preneha
mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe
državnega zbora, razen če zbor odloči drugače.

15. člen
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 razpisu volitev objavi
besedilo akta o razpisu volitev in navodilo o postopkih ter
rokih za glasovanje po pošti oziroma na diplomatsko konzularnih predstavništvih. Besedila akta in navedenih navodil
morajo biti volilcem dostopna tudi na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije.

Na nadomestnih volitvah se poslanec izvoli za čas do izteka
mandatne dobe državnega zbora.
20. člen
Nadomestne volitve razpiše državna volilna komisija najkasneje v petnajstih dneh po ugotovitvi državnega zbora o prenehanju mandata.
Nadomestne volitve se opravijo v volilnem okraju, v katerem je
bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.

Državna volilna komisija določi seznam javnih glasil, v katerih
se objavijo akti in navodila iz prejšnjega odstavka tega člena.
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Nadomestne volitve se opravijo po določbah tega zakona, ki
veljajo za splošne volitve, kolikor ni v tem členu drugače
določeno.

27. člen
Funkcija v volilnem organu je častna.
Člani volilnih organov morajo opravljati svojo funkcijo vestno,
odgovorno in morajo delovati samo na podlagi zakonov in
drugi predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil.

VI. VOLILNI OKRAJI
21. člen

Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnem organu
pravico do ustreznega nadomestila.

Za volitve poslancev državnega zbora se oblikuje šestinosemdeset volilnih okrajev. V vsakem volilnem okraju se glasuje za
enega kandidata.

28. člen

Volilni okraji se oblikujejo v skladu z načelom, da se en
poslanec voli na približno enako število prebivalcev.

Volilni organ je sklepčen, če so navzoči vsi člani oziroma
njihovi namestniki.

Pri oblikovanju volilnih okrajev je treba upoštevati njihovo
geografsko zaokroženost ter njihove skupne kulturne in
druge značilnosti.

Volilni organ je sklepčen, če so namesto odsotnih članov
navzoči katerikoli namestniki. Predsednika lahko nadomešča
samo njegov namestnik.

Volilni okraj lahko obsega območje ene občine, območje
dveh ali več občin, ali območje dela občine, lahko pa je tudi
sestavljen iz občin in delov občin.

29. člen
Volilni organ odloča z večino glasov vseh članov.

Za volitve poslancev Slovencev po svetu se oblikujeta
posebna volilna okraja.

Če zaradi enakega števila glasov za in proti' ne pride do
odločitve, odloči glas predsednika volilnega organa.

Za volitve poslancev italijanske oziroma madžarske narodne
skupnosti se na območjih, kjer ti skupnosti živita, oblikujeta
posebna volilna okraja.

Če volilni organ pravočasno ne sprejme odločitve, ki je nujno
potrebna za izvedbo volitev, odloči predsednik volilnega, organa.

22. člen

30. člen
Državni organi in organi lokalne samouprave so dolžni pomagati volilnim organom pri njihovem delu ter jim na njihovo
zahtevo dati podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

Volilne okraje določa zakon.
VII. VOLILNI ORGANI

31. člen
23. člen

Pri delu državne volilne komisije in okrajnih volilnih komisij
so lahko navzoči predstavniki kandidatov.

Volitve poslancev vodijo in izvajajo volilne koitiisije in volilni
odbori (v nadaljnjem besedilu: volilni organi).

Pri delu volilnih odborov in volilnih komisij diplomatsko konzularnih predstavništev so lahko navzoči zaupniki kandidatov.

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.

Predstavniki in zaupniki kandidatov lahko opozorijo predsednika volilnega organa na nepravilnosti.
32. člen

24. člen

Predstavnika kandidata določi predlagatelj kandidature ob
predložitvi kandidature okrajni volilni komisiji.
•
Imena zaupnikov kandidata sporoči predstavnik kandidata
okrajni volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.

Volilne komisije so:
1) državna volilna komisija
2) okrajne volilne komisije
3) volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev.
Za volitve poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti se imenujejo volilne komisije posebnih volilnih okrajev.

Volilni organ sestavljajo predsednik in člani ter njihovi
namestniki (v nadaljnjem besedilu: člani).
t

Imena tistih zaupnikov kandidata, ki bodo navzoči pri delu
volilnih komisij diplomatsko konzularnih predstavništev in
volilnih odborov, ki so jih te volilne komisije imenovale, sporoči predstavnik kandidata državni volilni komisiji najkasneje
petnajst dni pred dnem glasovanja.

Člani volilnih organov so lahko samo osebe, ki imajo volilno
pravico.

Predstavnik oziroma zaupnik kandidata je lahko vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil
osemnajst let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

Nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa.

Predstavnik oziroma zaupnik kandidata ne sme biti kandidat.

25. člen

26. člen

33. člen

Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah.

Državno volilno komisijo imenuje državni zbor.

Če član volilnega organa sprejme kandidaturo, mu po zakonu
preneha funkcija člana v volilnem organu.

Državno volilno komisijo sestavljajo predsednik in šest članov
ter njihovi namestniki.

Člani volilnih organov ne morejo biti predstavniki oziroma
zaupniki kandidatov.

Predsednik in člani državne volilne komisije ter njihovi
namestniki se imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri
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Čemer se upošteva enakopravna zastopanost parlamentarnih
političnih strank.

6) ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri poslanci so
izvoljeni ter objavlja izide volitev v državni zbor,
7) izdaja potrdila o izvolitvi,
8) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

34. člen
Okrajne volilne komisije imenuje državna volilna komisija.

Državna volilna komisija določi, katere spise ji mora poslati
okrajna volilna komisija ter katere volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva, v kakšnem roku in na kakšen način.
39. člen

Okrajna volilna komisija se imenuje za območje volilnega
okraja.
Okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in pet članov
ter njihovi namestniki.

Okrajna volilna komisija:

Predsednik in člani okrajne volilne komisije ter njihovi
namestniki se imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri
čemer se upošteva enakopravna zastopanost parlamentarnih
političnih strank. Predloge za imenovanje članov okrajnih
volilnih komisij in njihovih namestnikov lahko dajo tudi predstavniški organi lokalnih skupnosti z območja volilnega
okraja.

1) skrbi za zakonitost volitev poslancev, ki se volijo v volilnem
okraju,
2) ugotavlja, ali so posamične kandidature v skladu z zakonom,
3) določa volišča in območja volišč,
4) imenuje volilne odbore,
5) ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju,
6) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
7) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

V volilni komisiji posebnega volilnega okraja za izvolitev
poslanca narodne skupnosti mora biti vsaj en član pripadnik
narodne skupnosti.

Naloge iz prejšnjega odstavka tega člena pri volitvah poslancev italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti opravlja volilna komisija posebnega volilnega okraja.

35. člen
Volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev imenuje državna volilna komisija.

40. člen
Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva:

Volilno komisijo diplomatsko konzularnega predstavništva
sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

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.

Predsednik in namestnik predsednika ter člani volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva 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 državna volilna komisija navedenih predlogov ne
prejme v roku trideset dni po razpisu volitev oziroma je število
predlaganih kandidatov za člane volilnega organa premajhno,
se predsednik in člani volilne komisije ter 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.

Pri določitvi sestave volilnega odbora po drugi točki tega
člena se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 35.
člena, volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pa mora imenovati volilne odbore najkasneje dvajset dni
pred dnevom 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.

36. člen
Če bi članom volilnih komisij prenehal mandat v času po
razpisu volitev, se jim mandat podaljša do konca volitev.

41. člen
Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori.

37. člen

Za vsako volišče se določi najmanj en volilni odbor.

Volilna komisija ima tajnika.

42. člen

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

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov
ter njihovi namestniki.

Tajnik državne volilne komisije je vodja službe te komisije.

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se
imenujejo izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na
območju volilnega okraja.

38. člen
Državna volilna komisija:

Politične stranke lahko najkasneje v desetih dneh po razpisu
volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in
članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov okrajni
volilni komisiji. Okrajna volilna komisija je pri imenovanju
volilnega odbora dolžna upoštevati sorazmerno zastopanost
političnih strank.

1) skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega
zakona, ki se nanašajo na volilne postopke,
2) usklajuje delo volilnih komisij diplomatsko konzularnih
predstavništev ter okrajnih volilnih komisij, jim daje strokovna
navodila v zvezi z izvajanjem tega zakona in 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) ugotavlja, ali so posamične kandidature za volitve poslanca
Slovencev po svetu v skladu z zakonom

VIII. KANDIDIRANJE
43. člen
Kandidate lahko predlagajo politične stranke in volivci.
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44. člen

skladu z 2. odstavkom 44. člena, ji mora biti priloženo s tem
zakonom določeno najmanjše število podpisov volivcev na
predpisanih obrazcih in seznam teh volivcev.

Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z
njenimi pravili. Pristojni organ stranke določi kandidate s
tajnim glasovanjem. Politična stranka zapisnik o določitvi
kandidatov in svoja volilna pravila predloži državni volilni
komisiji najkasneje do dne, določenega za predložitev kandidatur.

Ime predlagatelja je enako imenu politične stranke, ki je
kandidata določila. Sestavni del imena je lahko tudi skrajšano
ime ali kratica imena stranke. Kadar kandidaturo vloži več
strank skupaj, se kot ime predlagatelja navedejo imena vseh
teh strank. Kadar je predlagatelj skupina občanov, se šteje kot
ime predlagatelja ime in priimek prvega podpisnika s seznama volivcev iz prejšnjega odstavka tega člena, imenu in
priimku pa se doda »in skupina volivcev«.

Politična stranka lahko vloži kandidature v vseh volilnih okrajih iz prvega, petega in šestega odstavka 21. člena, če njene
kandidature podprejo s podpisi najmanj trije poslanci državnega zbora. Podpisi poslancev na predpisanih obrazcih se
predložijo državni volilni komisiji, ki o tem obvesti okrajne
volilne komisije najkasneje dan po predložitvi obrazcev.

IX. POTRJEVANJE KANDIDATUR
51. člen

Dvoje ali več političnih strank lahko določi skupnega kandidata. Vsaka stranka kandidata določi v skladu s svojimi volilnimi pravili, kandidaturo pa vložijo skupaj.

Kandidature se predložijo okrajni volilni komisiji najkasneje
petindvajseti dan pred dnem glasovanja.

45. člen

Kandidature za poslanca Slovencev po svetu se predložijo
državni volilni komisiji najkasneje petindvajseti dan pred
dnem glasovanja. Pri potrjevanju kandidatur za poslanca Slovencev po svetu se smiselno uporabijo določbe, ki urejajo
postopek okrajne volilne komisije pri potrjevanju kandidatur.

Volivci določijo kandidate s podpisovanjem.
V posameznem volilnem okraju lahko določi kandidata s
podpisi najmanj pet odstotkov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v tistem volilnem okraju. Kandidata Slovencev po
svetu lahko s podpisi določi najmanj sto Slovencev po svetu,
ki imajo volilno pravico.

52. člen
Ko okrajna volilna komisija prejme kandidaturo, takoj preizkusi, ali je pravočasno vložena in ali je določena v skladu s
tem zakonom.

46. člen
Podpora s podpisi se lahko daje od dneva, ki je določen za
začetek volilnih opravil, do dneva, ki je določen za predložitev
kandidatur.

Če okrajna volilna komisija ugotovi, da je kandidatura vložena
prepozno, ali da ni določena v skladu s tem zakonom, jo
zavrne.
53. člen

Volivec oziroma poslanec lahko da svojo podporo s podpisom samo enkrat.

Če okrajna volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti
kandidature, zahteva takoj od predlagatelja, da jih v treh dneh
odpravi. Če formalne pomanjkljivosti niso pravočasno
odpravljene, volilna komisija kandidaturo zavrne.

47. člen
Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanem
obrazcu. Obrazec podpiše osebno pred pristojnim organom,
ki vodi evidenco volilne pravice, oziroma pri pristojnem krajevnem uradu. Slovenci po svetu podpišejo obrazec osebno
na diplomatsko konzularnem predstavništvu.

54. člen
Če okrajna volilna komisija ugotovi, da je posameznega kandidata določilo več predlagateljev in da ne gre za skupno
kandidaturo po tretjem odstavku 44. člena, šteje za veljavno
kandidaturo, ki je bila prva določena, in o tem takoj obvesti
kandidata in predstavnike kandidata.

Organ iz prejšnjega odstavka vodi poseben seznam izdanih
obrazcev. Seznam obrazcev in podatki o tem, komu so bili
izdani, so uradna tajnost. Pravico vpogleda v te podatke ima
samo pristojna volilna komisija oziroma sodišče.

Okrajne volilne komisije takoj pošljejo državni volilni komisiji
podatke o vloženih kandidaturah. Če državna volilna komisija
ugotovi, da posamezni kandidat kandidira v več volilnih okrajih, šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in o
tem takoj obvesti okrajne volilne komisije, kandidata in predstavnike kandidata.

Poslanec da svojo podporo s podpisom na predpisanem
obrazcu, ki mu ga izda pristojna služba državnega zbora.
48. člen
Vsakdo lahko kandidira samo v enem volilnem okraju.

55. člen

49. člen

Kandidaturo, ki je pravočasno vložena in določena v skladu s
tem zakpnom, okrajna volilna komisija potrdi.

Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata.
Soglasje kandidata je nepreklicno.

56. člen

50. član

Odločbo o potrditvi oziroma o zavrnitvi liste kandidatov izda
okrajna volilna komisija najpozneje do osemnajstega dne
pred dnem glasovanja. Odločbo pošlje predstavniku kandidata.

Kandidatura se vloži pri okrajni volilni komisiji. Kandidatura
za poslanca Slovencev po svetu se vloži pri državni volilni
komisiji.

57. člen

Kandidatura mora vsebovati oznako volilnega okraja, ime
predlagatelja, osebne podatke kandidata - ime, priimek,
rojstni podatki, poklic in delo, ki ga opravlja, in stalno prebivališče ter ime, priimek in naslov stalnega prebivališča predstavnika kandidata. Kandidaturi mora biti priloženo pisno
soglasje kandidata, da sprejema kandidaturo. Politična
stranka mora kandidaturi priložiti tudi zapisnik o določitvi
kandidatov in volilna pravila. Če kandidatura ni vložena v
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Okrajna volilna komisija sestavi seznam kandidatov, o katerih
se glasuje, po vrstnem redu, ki se določi z žrebom.
58. člen
Seznami kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih, se objavijo v sredstvih javnega obveščanja naj18
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pozneje petnajst dni pred dnem glasovanja. Za objavo skrbi
državna volilna komisija.

65. član

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 volivcem tudi
na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike
Slovenije.
59. član

Glasovanje traja nepretrgoma od 7. do 19. ure. Volišče, na
katerem so glasovali vsi v volilni imenik vpisani volivci, se
lahko zapre že pred 19. uro.
Volilni odbori lahko v sporazumu z okrajno volilno komisijo
določijo, da se glasovanje začne pred 7. uro ali konča po 19.
uri, če je to potrebno, da se omogoči glasovanje volivcem, ki
sicer ne bi mogli glasovati.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se glasovanje ne more začeti pred 4. uro in ne končati po 23. uri.

Sredstva javnega obveščanja so dolžna objaviti sezname kandidatov s podatki, določenimi v tem zakonu.

66. član

Državna volilna komisija določi sredstva javnega obveščanja,
v katerih se objavijo seznami kandidatov. Stroški objave se
krijejo iz sredstev, namenjenih za izvedbo volitev.

Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred
tem dnem, vendar ne prej kot pet dni pred dnem glasovanja in
ne kasneje kot dva dni pred dnem glasovanja.

X. GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

Glasovanje se opravi na posebnem volišču na sedežu okrajne
volilne komisije.

1. Organizacija In delo na volliču
60. član

67. član

Volišča določi okrajna volilna komisija.

*

Okrajna volilna komisija obvesti volivce o dnevu glasovanja in
o volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik.

Volišča imajo zaporedno številko.

68. član

61. člen

Volivec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan v
volilni imenik.

Za vsako volišče se določi poseben prostor. Prostor, kjer se
glasuje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje glasovnice. Volišče mora biti opremljeno na način, ki
preprečuje opazovanje volivca pri izpolnjevanju glasovnice.

Volivec najprej pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa
tudi svoje prebivališče.

Za volišče se šteje zgradba, v kateri se glasuje, dvorišče te
zgradbe in določen prostor okrog zgradbe.

Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost
volivca z osebnim dokumentom ali na drug način. Istovetnost
se lahko ugotovi na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki
izkazuje osebne podatke volivca.

Volilne komisije pripravijo pravočasno za vsa volišča, ki so jih
določile, potrebno število glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic in drug volilni material.

Nato obkroži predsednik ali član volilnega odbora zaporedno
številko pred imenom volivca v volilnem imeniku in mu
pojasni, kako se glasuje, ter mu izroči glasovnico.

Na volišču je treba razobesiti razglase s seznami kandidatov, '
o katerih se glasuje.

Na dan glasovanja je prepovedana vsaka agitacija na volišču.

Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na
podlagi potrdila pristojnega organa, da je vpisan kot volivec
za območje volišča, na katerem želi glasovati. To se vpiše v
zapisnik; potrdilo se priloži zapisniku.

63. član

69. član

Na dan pred volitvami se zberejo predsednik in člani volilnega
odbora v prostoru, kjer se bo glasovalo, in zagotovijo, da je
prostor primerno urejen za izvedbo glasovanja ter prevzamejo
potrebno število glasovalnih skrinjic in glasovnic, overjen
volilni imenik za območje volišča, razglase in drugo, kar je
potrebno za izvedbo glasovanja na volišču.

Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v
volilni imenik za to volišče, in tudi ne osebam, ki so se
izkazale s potrdili.

62. član

Če ima član volilnega odbora glede posameznih volivcev, ki
hočejo glasovati, kakšno pripombo, se ta vpiše v zapisnik.

Volilni material iz prejšnjega odstavka lahko predsednik in
člani volilnega odbora prevzamejo tudi najkasneje pol ure
pred pričetkom glasovanja.

Če hoče glasovati oseba, katere ime je v volilnem imeniku že
obkroženo, se njen priimek, rojstno ime, prebivališče ter
njena morebitna izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji
volilni odbor ne dovoli.

O prevzemu volišča in volilnega gradiva iz prvega odstavka
tega člena napravi volilni odbor zapisnik, ki ga podpišejo vsi
člani in predsednik volilnega odbora.

70. član

64. član

Glasovanje se opravi z glasovnico.

Najkasneje pol ure pred začetkom glasovanja se zberejo predsednik in člani volilnega odbora v prostoru, kjer se glasuje in
pregledajo, če je prostor v enakem stanju, kot so ga zapustili
na dan pred volitvami, in če je volilni material v enakem
stanju, kot na dan pred glasovanjem, zlasti pri tem preverijo,
če je volilna skrinjica prazna. O tem se sestavi zapisnik, ki ga
podpišejo predsednik in člani volilnega odbora.

Glasovnica za glasovanje o kandidatih v volilnem okraju vsebuje:
- oznako volilnega okraja,
- zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov, o
katerih se glasuje v volilnem okraju, po vrstnem redu iz
seznama iz 57. člena tega zakona,
- ime predlagatelja
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- znak politične stranke, kadar je predlagatelj politična
stranka
- navodilo o načinu glasovanja.

Po pošti lahko glasujejo tudi oskrbovanci domov za starejše,
ki nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivci, ki so na
zdravljenju v bolnišnicah, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje sedem dni pred dnem glasovanja.

Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata. Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred
priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje.

Glasovanje po pošti se opravi pred dnem, ki je določen z
razpisom kot dan glasovanja.

71. člen

78. člen

Ko volivec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico
in odide z volišča.

Volivci, 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 državni 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
volivca obvesti državno volilno komisijo najkasneje petnajst
dni pred dnem glasovanja.

72. člen
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče
ugotoviti, za katerega kandidata je volivec glasoval, sta neveljavni.
Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen
način, kot je določeno v 70. členu tega zakona, pa je iz nje
jasno razvidno, za katerega kandidata je glasoval.

Državna volilna komisija na osnovi prejetih obvestil iz prejšnjega odstavka sestavi sezname volivcev 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 državna volilna komisija obvesti tudi volilno komisijo
volilnega okraja o nameri volivca, ki ima v tistem kraju stalno
bivališče, začasno prebivališče pa v tujini, da bo glasoval po
pošti iz tujine oziroma na diplomatsko konzularnem predstavništvu.

73. člen
Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilnega
odbora oziroma njihovi namestniki.
Ves čas glasovanja so lahko navzoči zaupniki kandidatov.
Kandidat ima lahko največ po enega zaupnika na volišču.
Okrajna volilna komisija izda zaupniku potrdilo, s katerim se
izkaže pri volilnem odboru.

Državna volilna komisija na osnovi v predpisanem roku poslanih obvestil iz prvega odstavka tega člena, ki so jih poslali
Slovenci po svetu, izdela za vsak posebni volilni okraj tudi
seznam volivcev za volitve poslancev Slovencev po svetu.
Seznama posreduje državnim organom, pristojnim za izdajo
potrdil iz 68. člena zakona ter vsem diplomatsko konzularnim
predstavništvom.

74. člen
Predsednik volilnega odbora skrbi s pomočjo članov odbora
za red in mir na volišču. Če je treba, lahko zahteva pomoč
policije. Dokler so policisti na volišču, so pod njegovim
vostvom in je glasovanje prekinjeno.

Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem,
razen policistov v primeru iz prvega odstavka tega člena.

Glasovanje na diplomatsko konzularnih predstavništvih
Republike Slovenije se izvede v rokih, ki so predpisani v 65. in
66. 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.

Če je to potrebno zaradi nemotenega glasovanja, lahko predsednik volilnega odbora odredi, da se volivci puščajo na
volišče samo v določenem številu ali posamično.

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

75. člen
Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi
mogel glasovati tako, kot je določeno v tem zakonu, ima
pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to
v zapisnik.

Volilne komisije pošljejo glasovnice za glasovanje po pošti
volilcem najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. V istem
roku obvestijo tudi vse volivce, ki jih je državna volilna komisija vpisala v volilne sezname volišč diplomatsko konzularnih
predstavništev, o času glasovanja in o volišču, na katerem so
vpisani v volilni seznam ter o volilnem okraju, v katerem bo
volivec uresničeval pravico voliti.

76. člen

79. člen

O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo vsi
pomembni dogodki na volišču.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na
volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo
pred volilnim odborom na svojem domu. To morajo sporočiti
okrajni volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Predsednik volilnega odbora lahko vsakogar, ki moti red na
volišču, odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik. O odstranitvi zaupnika odloči volilni odbor.

Na zahtevo vsakega člana volilnega odbora in vsakega zaupnika se vpišejo v zapisnik posamezne okoliščine, njegovo
posebno mnenje in njegove pripombe k zapisniku. Zapisnik
podpišejo predsednik in člani volilnega odbora.

3. Ugotavljanje Izida glasovanja na volišču

77. člen

80. člen

Volivci ne smejo biti vpoklicani na vojaške vaje na dan glasovanja.

Ko je glasovanje končano, volilni odbor brez prekinitve začne
ugotavljati izide glasovanja. Najprej prešteje neuporabljene
glasovnice ter jih da v poseben omot in omot zapečati. Nato
ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih skupno število
volivcev, ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico, ugotovi

Volivci, ki na dan volitev niso v kraju svojega stalnega bivališča, ker služijo vojaški rok, lahko glasujejo po pošti v volilnem okraju, v katerem je njihovo stalno prebivališče.
poročevalec, št. 8

20

število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in
koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

14. dan po dnevu glasovanja opravi drugi krog volitev med
kandidatoma, ki sta prejela največje število glasov. Če je več
kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje
ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov,
se izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom.

81. člen
O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja se
sestavi zapisnik. Vanj se vpiše: koliko je na območju volišča
volilnih upravičencev po volilnem imeniku, koliko volivcev je
glasovalo po volilnem imeniku, koliko jih je glasovalo s potrdilom in koliko jih je skupno glasovalo po glasovnicah, koliko
glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

Na glasovnici za drugi krog volitev se kandidata navedeta po
vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu
volitev. Če je bilo število dobljenih glasov enako, se vrstni red
določi z žrebom, ki ga opravi okrajna volilna komisija.
V drugem krogu volitev je izvoljen tisti kandidat, ki prejme
večje število glasov. Če sta kandidata v drugem krogu glasovanja prejela enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima
žreb, ki ga opravi državna volilna komisija v prisotnosti kandidatov ali njunih predstavnikov.

V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in
pripombe članov volilnega odbora in zaupnikov kandidatov.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani volilnega odbora.

88. člen

82. člen
Predsednik volilnega odbora razglasi izid glasovanja na
volišču, vendar ne pred 19. uro.

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

Zapisnik o svojem delu in drug volilni material pošlje volilni
odbor okrajni volilni komisiji.

89. člen

83. člen

Izid volitev v državni zbor se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

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. Volilna komisija ugotovi izid glasovanja po pošti,
razen izida glasovanja po pošti iz tujine, pri čemer upošteva
glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure na dan po dnevu
glasovanja.

90. člen
Izvoljenemu poslancu izda državna volilna komisija potrdilo o
izvolitvi.

XII. NAKNADNE IN PONOVNE VOLITVE

84. člen
i
Okrajna volilna komisija sestavi o svojem delu zapisnik, ki ga
podpišejo predsednik in člani okrajne volilne komisije.

91. člen
*
Naknadne volitve se opravijo, Če v volilnem okraju oziroma na
posameznem volišču ni bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je
bil določen za glasovanje. Naknadne volitve razpiše okrajna
volilna komisija. Za naknadne volitve se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o splošnih volitvah, opraviti pa se
morajo najkasneje v 30 dneh od dneva, ki je bil določen za
glasovanje na splošnih volitvah.

Okrajna volilna komisija pošlje zapisnik o svojem delu in drug
volilni material državni volilni komisiji v roku, ki ga določi
državna volilna komisija.
85. člen
Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva
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 vsak volilni okraj posebej.

Ponovne volitve se opravijo, če pristojna volilna komisija
zaradi nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev,
razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne volitve.

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

Ponovne volitve razpiše okrajna volilna komisija, če pa je
razveljavila volitve državna volilna komisija, razpiše volitve ta
komisija.

92. člen

XI. UGOTAVLJANJE VOLILNIH IZIDOV

93. člen

88. člen

Ponovne volitve se opravijo tudi v primeru, če državni zbor
oziroma ustavno sodišče v primeru pritožbe ne potrdi poslanskega mandata.

Državna volilna komisija ugotovi za vsakega kandidata
skupno število glasov, ki jih je dobil 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 državna volilna komisija upošteva tiste glasovnice, ki so prispele najkasneje četrti
dan po dnevu glasovanja do 12.00 ure.

Ponovne volitve v primeru iz prejšnjega odstavka razpiše
državna volilna komisija.
94. člen

87. člen

V aktu o razpisu volitev se določi dan glasovanja na ponovnih
volitvah.

Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli večino glasov vseh volivcev, ki so o njih glasovali.

Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo
najkasneje v 15 dneh od dneva razpisa volitev.

Če nobeden od kandidatov ni prejel večine glasov vseh volivcev, ki so glasovali o kandidatih tistega volilnega okraja, se

Ponovne volitve na podlagi novih kandidatur se opravijo najkasneje v dveh mesecih od dneva razpisa volitev.
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XIII. VARSTVO VOLILNE PRAVICE

delu okrajne volilne komisije, ki so ali bi lahko bistveno
vplivale na izid volitev, sama ugotovi izid volitev v volilnem
okraju.

95. člen
Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ima vsak kandidat in vsak predstavnik kandidata pravico vložiti ugovor pri
okrajni volilni komisiji. Ugovor se lahko vloži do roka, določenega za predložitev kandidatur.

Če državna volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri
delu volilne komisije 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.

Okrajna volilna komisija mora o ugovoru odločiti v postopku
ugotavljanja zakonitosti kandidatur, najpozneje v 48 urah od
izteka roka za predložitev kandidatur.

101. člen

96. člen

Zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev
poslanskih mandatov, ima vsak kandidat in predstavnik liste
kandidatov pravico do pritožbe na državni zbor. Pritožba se
lahko vloži najkasneje do prve seje državnega zbora, pritožba,
ki se nanaša na naknadne ali ponovne volitve, pa najkasneje
15 dni od dneva teh volitev. Državni zbor odloča o pritožbi ob
potrditvi poslanskih mandatov.

Državna volilna komisija lahko razveljavi ali spremeni odločbo
okrajne volilne komisije, izdano v postopku potrjevanja kandidatur, če ugotovi, da je odločba nepravilna ali nezakonita, in
sicer najpozneje do dneva, določenega za objavo seznamov
kandidatov.
<
97. člen

XIV. KAZENSKE DOLOČBE

Zoper odločbo volilne komisije, s katero se zavrne kandidatura, zoper odločbo volilne komisije iz drugega odstavka 95.
člena tega zakona ter zoper odločbo državne volilne komisije
iz prejšnjega člena se lahko vloži pritožba na sodišče, pristojno za upravne spore, v 48 urah po prejemu odločbe.

102. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek:
1. kdor ravna v nasprotju s 5. členom tega zakona,
2. kdor agitira na volišču (62. člen),
3. kdor potem, ko je glasoval, na opomin predsednika volilnega odbora noče oditi z volišča (71. člen),
4. kdor moti red na volišču (74. člen).

Sodišče mora odločiti o pritožbi najkasneje v 48 urah po
prejemu pritožbe.
Sodišče odloča v senatu treh sodnikov.
Sodišče odloča ob primerni uporabi določb zakona o upravnih sporih.

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev ali s kaznijo
zapora do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor v nasprotju s
74. členom tega zakona pride na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem ali kdor brez naročila predsednika volilnega
odbora ukaže, da se pripelje na volišče oborožene osebe, ali
jih sam pripelje.

98. člen
Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora pri volitvah ima
vsak kandidat, predstavnik oziroma zaupnik kandidata in vsak
volivec pravico vložiti ugovor pri okrajni volilni komisiji oziroma pri volilni komisiji diplomatsko konzularnega predstavništva.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
103. člen

Zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije diplomatsko
konzularnega predstavništva oziroma okrajne volilne komisije
pri volitvah ima vsak kandidat in vsak predstavnik oziroma
zaupnik kandidata pravico vložiti ugovor pri državni volilni
komisiji.

Podporo kandidaturam političnih strank iz drugega odstavka
44. člena lahko na prvih volitvah po uveljavitvi tega zakona
dajo samo poslanci tistih političnih strank, ki so na volitvami v
državni zbor leta 1992 prejele vsaj tri mandate, poslanec pa
lahko da podporo samo kandidaturam stranke, na listi katere
je bil izvoljen v državni zbor.

Ugovor se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja, volilna
komisija pa mora o ugovoru odločiti v roku 48 ur.

104. člen

99. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS št. 44/92), razen določb o
nadomestnih volitvah poslancev državnega zbora, ki prenehajo veljati z dnem konstituiranja prvega, po določbah tega
zakona izvoljenega državnega zbora.

Če okrajna volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri
glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora, ki so
ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču ter odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem
je bilo glasovanje razveljavljeno.

105. člen

100. član

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

Če državna volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri
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OBRAZLOŽITEV
Prvi člen zakona o volitvah poslank in poslancev določa, da se
poslanci državnega zbora volijo na podlagi splošne in enake
volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim
glasovanjem.

Štirinajsti člen določa, da splošne volitve razpiše predsednik
republike in da se akt o razpisu volitev objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Štirinajsti člen določa tudi, da predčasne volitve, razen predčasnih volitev po 18. členu zakona,
razpiše predsednik republike z aktom o razpustitvi državnega
zbora.

Drugi člen določa, da se poslanci volijo po volilnih okrajih in
po načelu, da se en poslanec voli na približno enako število
prebivalcev. Drugi člen določa tudi, da državljanke in državljani Slovenije,- ki živijo v tujini in ki v Republiki Sloveniji
nimajo stalnega prebivališča (v nadaljevanju »Slovenci po
svetu-), volijo v državni zbor dva poslanca ter da italijanska in
madžarska narodna skupnost volita v državni zbor vsaka po
enega poslanca.

Petnajsti člen določa, da se 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, najpozneje petnajst dni
po razpisu volitev objavi besedilo akta o razpisu volitev in
navodilo o postopkih ter rokih za glasovanje po pošti oziroma
na diplomatsko konzularnih predstavništvih, ter da morajo
biti navedena besedila volilcem dostopna tudi na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. Petnajsti člen določa tudi, da državna volilna komisija določi
seznam javnih glasil, v katerih se objavijo akti in navodila iz
prejšnjega odstavka tega člena in da pri določitvi seznama
javnih glasil državna volilna komisija upošteva njihovo pluralnost.

Tretji člen določa, da se za volitve poslancev Slovencev po
svetu ter poslancev italijanske oziroma madžarske narodne
skupnosti, smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki
veljajo za volitve drugih poslancev, če te volitve v zakonu niso
urejene s posebnimi določbami.
Četrti člen določa, da roki po tem zakonu tečejo ne glede na
nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve in da se
vloge, ki so po tem zakonu vezane na roke, vlagajo neposredno pri pristojnih organih.

Šestnajsti člen določa, da se redne volitve razpišejo najprej
135 dni in najkasneje 75 dni pred potekom štirih let od prve
seje prejšnjega državnega zbora in 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 od dneva razpisa, volitev.

Peti člen določa, da se mora javna volilna propaganda končati
najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja.
Šesti člen določa, da se stroški za zvedbo volitev krijejo iz
proračuna Republike Slovenije.

Sedemnajsti člen določa, da se v aktu o razpisu volitev določi
dan razpisa volitev in dan glasovanja in da z dnem, ki je
določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna
opravila ter da se za dan glasovanja določi nedelja ali drug
dela prost dan.

Sedmi člen določa, da ima državljan Republike Slovenije, ki je
na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in mu ni
odvzeta poslovna sposobnost, pravico voliti in biti voljen za
poslanca ter da volivec pravico voliti uresničuje v volilnem
okraju, v katerem ima stalno prebivališče.

Osemnajsti člen določa, da volivci, ki so na dan glasovanja
imeli pravico voliti v volilnem okraju, v katerem je bil izvoljen
poslanec, lahko poslanca odpokličejo in da vghvec da zahtevo za odpoklic poslanca s podpisom na predpisanem
obrazcu, ki ga podpiše osebno pred pristojnim organom, ki
vodi evidenco volilne pravice, oziroma pri pristojnem krajevnem uradu. Slovenci po svetu podpišejo obrazec osebno na
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije. Osemnajsti člen določa tudi, da se za volilni okraj razpišejo predčasne volitve, na katerih se poslanec izvoli za čas do
izteka mandatne dobe državnega zbora, če zahtevo za odpoklic poslanca s podpisi podpre najmanj tretjina volivcev, ki so
na dan glasovanja imeli pravico voliti v volilnem okraju, v
katerem je bil izvoljen poslanec, ter da se zahteva vloži pri
državni volilni komisiji, ki razpiše volitve najkasneje v petnajstih dneh po prejemu predpisanega števila obrazcev. Na predčasnih volitvah lahko ponovno kandidira tudi poslanec, katerega odpoklic se zahteva.

Osmi člen določa, da imajo tisti Slovenci po svetu, ki imajo
volilno pravico, pravico voliti in biti voljeni za poslanca Slovencev po svetu. Osmi člen določa tudi, da imajo pravico voliti
in biti voljeni za poslanca italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti tisti pripadniki teh narodnih skupnosti, ki
imajo volilno pravico.
Deveti člen določa, da volivci glasujejo osebno in da nihče ne
more glasovati po pooblaščencu ter da se glasuje tajno z
glasovnicami. Deveti člen določa tudi, da se osebi, ki je
vpisana v volilni imenik, ne sme odvzeti glasovalne pravice in
ne preprečiti glasovanja.
Deseti člen določa, da morata biti volivcu zagotovljeni svoboda in tajnost glasovanja, ter da nihče ne sme biti klican na
odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, ali je glasoval, kako je glasoval oziroma zakaj ni
glasoval.

Devetnajsti člen določa, da se, če poslancu preneha mandat,
opravijo nadomestne volitve, na katerih se poslanec izvoli za
čas do izteka mandatne dobe državnega zbora. Devetnajsti
člen določa tudi, da se nadomestne volitve ne opravijo, če
poslancu preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe državnega zbora, razen če zbor odloči
drugače.

Enajsti člen določa, da evidenco volilne pravice ureja zakon.
Dvanajsti člen določa, da so splošne volitve v državni zbor
redne in predčasne, ter da se redne volitve opravijo na štiri
leta. Dvanajsti člen določa tudi, da se predčasne volitve opravijo, če se državni zbor razpusti pred potekom štiriletne mandatne dobe.

Dvajseti člen določa, da nadomestne volitve razpiše državna
volilna komisija najkasneje v petnajstih dneh po ugotovitvi
državnega zbora o prenehanju mandata in da se nadomestne
volitve opravijo v volilnem okraju, v katerem je bil izvoljen
poslanec, ki mu je prenehal mandat. Dvajseti člen določa tudi,
da se nadomestne volitve opravijo po določbah tega zakona,
ki veljajo za splošne volitve, kolikor ni v tem členu drugače
določeno.

Trinajsti člen določa, da se redne volitve opravijo najprej dva
meseca in najkasneje petnajst dni pred potekom štirih let od
prve seje prejšnjega državnega zbora in da se v primeru
podaljšanja mandatne dobe ta rok šteje od dneva izteka
podaljšane mandatne dobe ter da se predčasne volitve opravijo najkasneje dva meseca po razpustu državnega zbora.
Trinajsti člen določa tudi, da se mandatna doba prejšnjega
državnega zbora konča s prvo sejo novega državnega zbora
in da se za prvo sejo novega državnega zbora šteje seja, na
kateri je potrjenih več kot polovica poslanskih mandatov.

Enaindvajseti člen določa, da se za volitve poslancev državnega zbora oblikuje šestinosemdeset volilnih okrajev in da se
v vsakem volilnem okraju glasuje za enega kandidata. Enaindvajseti člen določa tudi, da se volilni okraji oblikujejo v
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skladu z načelom, da se en poslanec voli na približno enako
število prebivalcev in da je treba pri oblikovanju volilnih
okrajev upoštevati njihovo geografsko zaokroženost ter njihove skupne kulturne in druge značilnosti pri čemer lahko
volilni okraj obsega območje ene občine, območje dveh ali
več občin, ali območje dela občine, lahko pa je tudi sestavljen
iz občin in delov občin. Enaindvajseti člen nadalje določa, da
se za volitve poslancev Slovencev po svetu oblikuje posebna
volilna okraja, na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske
oziroma madžarske narodne skupnosti, pa se oblikujeta
posebna volilna okraja za volitve poslancev teh narodnosti.

bodo navzoči pri delu volilnih komisij diplomatsko konzularnih predstavništev in volilnih odborov, ki so jih te volilne
komisije imenovale, sporoči predstavnik kandidata državni
volilni komisiji najkasneje petnajst dni pred dnem glasovanja.
Dvaintrideseti člen določa tudi, da je predstavnik oziroma
zaupnik kandidata lahko vsak državljan Republike Slovenije,
ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in mu ni
odvzeta poslovna sposobnost ter sam ni kandidat.
Triintrideseti člen določa, da državno volilno komisijo imenuje državni zbor. Triintrideseti člen določa tudi, da državno
volilno komisijo sestavljajo predsednik in šest članov ter njihovi namestniki. Člani volilnega organa se imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se upošteva enakopravna
zastopanost parlamentarnih političnih strank.

Dvaindvajseti člen določa, da volilne okraje določa poseben
zakon.
Triindvajseti člen določa, da volitve poslancev vodijo in izvajajo volilne komisije in volilni odbori (v nadaljnjem besedilu:
volilni organi), ter da se volilne komisije, razen volilnih komisij
diplomatsko konzularnih predstavništev, imenujejo za štiri
leta, volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev
in volilni odbori pa se imenujejo za vsake volitve posebej.

Štiriintrideseti člen določa, da okrajne volilne komisije, ki se
imenujejo za območje volilnega okraja, imenuje državna
volilna komisija in da okrajno volilno komisijo sestavljajo
predsednik in pet članov ter njihovi namestniki. Člani tega
volilnega organa se imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se upošteva enakopravna zastopanost parlamentarnih političnih strank. Predloge za imenovanje članov
okrajnih volilnih komisij in njihovih namestnikov lahko dajo
tudi predstavniški organi lokalnih skupnosti z območja volilnega okraja. Štiriintrideseti člen določa tudi, da mora biti v
volilni komisiji posebnega volilnega okraja za izvolitev
poslanca narodne skupnosti vsaj en član pripadnik narodne
skupnosti.

Štiriindvajseti člen določa, da so volilne komisije: državna
volilna komisija, okrajne volilne komisije in volilne komisije
diplomatsko konzularnih predstavništev ter da se za volitve
poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti imenujejo volilne komisije posebnih volilnih okrajev.
Petindvajseti člen določa, da volilni organ sestavljajo predsednik in člani ter njihovi namestniki (v nadaljnjem besedilu:
člani), da so člani volilnih organov lahko samo osebe, ki imajo
volilno pravico in da nihče ne more biti član več kot enega
volilnega organa.

Petintrideseti člen določa, da volilne komisije diplomatsko
konzularnih predstavništev imenuje državna volilna komisija
ter da volilno komisijo diplomatsko konzularnega predstavništva sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
Predsednik in namestnik predsednika ter člani volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva 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.
Petintrideseti člen določa tudi, da se predsednik in člani
volilne komisije ter njihovi namestniki lahko imenujejo tudi iz
vrst osebja diplomatsko konzularnega predstavništva, kadar
državna volilna komisija navedenih predlogov ne prejme v
roku trideset dni po razpisu volitev oziroma je število predlaganih kandidatov za člane volilnega organa premajhno, ter da
je v tem primeru lahko število članov volilnega organa tudi
manjše od predpisanega, vendar morajo biti v volilnem
organu najmanj trije člani.

Šestindvajseti člen določa, da član volilnega organa ne more
hkrati kandidirati na volitvah. Šestindvajseti člen določa tudi,
da članu volilnega organa, ki sprejme kandidaturo, po zakonu
preneha funkcija člana v volilnem organu, ter da člani volilnih
organov ne morejo biti predstavniki oziroma zaupniki kandidatov.
Sedemindvajseti člen določa, da je funkcija v volilnem organu
častna in da morajo člani volilnih organov opravljati svojo
funkcijo vestno, odgovorno in delovati samo na podlagi zakonov in drugi predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih
navodil, zaradi dela v volilnem organu pa imajo pravico do
ustreznega nadomestila.
Osemindvajseti člen določa, da je volilni organ sklepčen, če
so navzoči vsi člani oziroma njihovi namestniki ali če so
namesto odsotnih članov navzoči katerikoli namestniki, vendar predsednika lahko nadomešča samo njegov namestnik.

Šestintrideseti člen določa, da se članom volilnih komisij, ki bi
jim prenehal mandat v času po razpisu volitev, mandat
podaljša do konca volitev.

Devetindvajseti člen določa, da volilni organ odloča z večino
glasov vseh članov, če pa zaradi enakega števila glasov za in
proti ne pride do odločitve, odloči glas predsednika volilnega
organa in da v primeru, kadar volilni organ pravočasno ne
sprejme odločitve, ki je nujno potrebna za izvedbo volitev,
odloči predsednik volilnega organa.

Sedemintrideseti člen določa, da ima volilna komisija tajnika
in da se tajnik volilne komisije diplomatsko konzularnega
predstavništva imenuje izmed osebja diplomatsko konzularnega predstavništva. Sedemintrideseti člen določa tudi, da je
tajnik državne volilne komisije vodja službe te komisije.

Trideseti člen določa, da so državni organi in organi lokalne
samouprave dolžni pomagati volilnim organom pri njihovem
delu ter jim na njihovo zahtevo dati podatke, ki jih potrebujejo
pri svojem delu.

Osemintrideseti člen določa, da državna volilna komisija:
skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega
zakona, ki se nanašajo na volilne postopke; usklajuje delo
volilnih komisij diplomatsko konzularnih predstavništev ter
okrajnih volilnih komisij in jim daje strokovna navodila v zvezi
z izvajanjem tega zakona in nadzoruje njihovo delo; predpiše
obrazce za izvrševanje tega zakona ter določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za
izvedbo volilnih opravil; ugotavlja, ali so posamične kandidature za volitve poslanca Slovencev po svetu v skladu z zakonom; ugotavlja rezultate glasovanja In razglasi, kateri
poslanci so izvoljeni ter objavlja izide volitev v državni zbor;
izdaja potrdila o izvolitvi in opravlja druge naloge, ki jih
določa zakon. Osemintrideseti člen določa tudi, da državna
volilna komisija določi, katere spise ji mora poslati okrajna
volilna komisija ter katere volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva, v kakšnem roku In na kakšen način.

Enaintrideseti člen določa, da so lahko pri delu državne
volilne komisije in okrajnih volilnih komisij navzoči predstavniki kandidatov, pri delu volilnih odborov in volilnih komisij
diplomatsko konzularnih predstavništev pa so lahko navzoči
zaupniki kandidatov in da predstavniki ali zaupniki kandidatov lahko opozorijo predsednika volilnega organa na nepravilnosti.
Dvaintrideseti člen določa, da predstavnika kandidata določi
predlagatelj kandidature ob predložitvi kandidature okrajni
volilni komisiji, imena zaupnikov kandidata pa sporoči predstavnik kandidata okrajni volilni komisiji najkasneje pet dni
pred dnem glasovanja. Imena tistih zaupnikov kandidata, ki
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Devetintrideseti člen določa, da okrajna volilna komisija skrbi
za zakonitost volitev poslancev, ki se volijo v volilnem okraju
in ugotavlja, ali so posamične kandidature v skladu z zakonom; določa volišča in območja volišč ter imenuje volilne
odbore; ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju; vodi
neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami in opravlja
druge naloge, ki jih določa zakon. Devetintrideseti člen
določa tudi, da pri volitvah poslancev italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti te naloge opravlja volilna
komisija posebnega volilnega okraja.

oziroma poslanec lahko da svojo podporo s podpisom samo
enkrat.
Sedeminštirideseti člen določa, da volivec da svojo podporo s
podpisom na predpisanem obrazcu, ki ga podpiše osebno
pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice,
oziroma pri pristojnem krajevnem uradu. Slovenci po svetu
podpišejo obrazec osebno na diplomatsko konzularnem
predstavništvu. Organ, ki vodi evidenco volilne pravice, vodi
poseben seznam izdanih obrazcev. Seznam obrazcev in
podatki o tem, komu so bili Izdani, so uradna tajnost. Pravico
vpogleda v te podatke ima samo pristojna volilna komisija
oziroma sodišče. Sedeminštirideseti člen določa tudi da
lahko poslanec da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu, ki mu ga izda pristojna služba državnega zbora.

Štirideseti člen'zakona določa, da volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva vodi neposredno tehnično
delo v zvezi z volitvami; določa volišča in območja volišč
diplomatsko konzularnega predstavništva ter imenuje volilne
odbore za ta volišča; ugotavlja izid glasovanja na diplomatsko
konzularnem predstavništvu in opravlja druge naloge, ki jih
določa zakon. Štirideseti člen zakona določa tudi, da se mora
pri določitvi sestave volilnega odbora, ki ga imenuje volilna
komisija diplomatsko konzularnega predstavništva upoštevati
načelo pluralnosti, odbor pa mora biti imenovan najkasneje
dvajset dni pred dnevom glasovanja. Štirideseti člen zakona
nadalje določa, da volilna komisija diplomatsko konzularnega
predstavništva pri določitvi volišč oziroma območij volišč
upošteva regionalno poseljenost posameznih držav z državljani Republike Slovenije, kadar pa določi samo eno volišče,
sama opravlja naloge volilnega odbora diplomatsko konzularnega predstavništva.

Oseminštirideseti člen določa, da vsakdo lahko kandidira
samo v enem volilnem okraju.
Devetinštirideseti člen določa, da je za vsako kandidaturo
potrebno pisno soglasje kandidata in da je soglasje kandidata
nepreklicno.
Petdeseti člen določa, da se kandidatura vloži pri okrajni
volilni komisiji, kandidatura za poslanca Slovencev po svetu
pa pri državni volilni komisiji, ter da mora kandidatura vsebovati oznako volilnega okraja, ime predlagatelja, osebne
podatke kandidata - ime, priimek, rojstni podatki, poklic in
delo, ki ga opravlja, In stalno prebivališče ter ime, priimek in
naslov stalnega prebivališča predstavnika kandidata. Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, da sprejema kandidaturo. Politična stranka mora kandidaturi priložiti
tudi zapisnik o določitvi kandidatov in volilna pravila. Če
kandidatura ni vložena s podporo najmanj treh poslancev, ji
mora biti priloženo s tem zakonom določeno najmanjše število podpisov volivcev na predpisanih obrazcih in seznam teh
volivcev. Petdeseti člen določa tudi, da je ime predlagatelja
enako imenu politične stranke, ki je kandidata določila.
Sestavni del imena je lahko tudi skrajšano ime ali kratica
imena stranke. Kadar kandidaturo vloži več strank skupaj, se
kot ime predlagatelja ifavedejo imena vseh teh strank. Kadar
je predlagatelj skupina občanov, se šteje kot ime predlagatelja ime in priimek prvega podpisnika s seznama volivcev iz
prejšnjega odstavka tega člena, imenu in priimku pa se doda
»in skupina volivcev.

Enainštirideseti člen določa, da glasovanje na voliščih vodijo
volilni odbori in da se za vsako volišče določi najmanj en
volilni odbor.
Dvainštirideseti člen določa, da volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki ter da se
člani tega volilnega organa imenujejo izmed državljanov, ki
imajo stalno prebivališče na območju volilnega okraja. Dvainštirideseti člen določa tudi, da imajo politične stranke pravico
najkasneje v desetih dneh po razpisu volitev predlagati kandidate za člane tega volilnega organa okrajni volilni komisiji, ki
je pri imenovanju volilnega odbora dolžna upoštevati sorazmerno zastopanost političnih strank.
Triinštirideseti člen določa, da lahko kandidate predlagajo
politične stranke in volivci.
Štiriinštirideseti člen določa, da politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Pristojni
organ stranke določi kandidate s tajnim glasovanjem. Politična stranka zapisnik o določitvi kandidatov in svoja volilna
pravila predloži državni volilni komisiji najkasneje do dne,
določenega za predložitev kandidatur. Politična stranka lahko
vloži kandidature v vseh volilnih okrajih - tako v 86 volilnih
okrajih za volitev poslancev kot tudi v dveh posebnih volilnih
okrajih za izvolitev predstavnikov narodnosti in dveh posebnih volilnih okrajih za izvolitev predstavnikov Slovencev po
svetu - če njene kandidature podprejo s podpisi najmanj trije
poslanci državnega zbora. Podpisi poslancev na predpisanih
obrazcih se predložijo državni volilni komisiji, ki o tem obvesti
okrajne volilne komisije najkasneje dan po predložitvi obrazcev. Štiriinštirideseti člen določa tudi, da lahko dvoje ali več
političnih strank določi skupnega kandidata, vendar mora
vsaka stranka kandidata določiti v skladu s svojimi volilnimi
pravili, politične stranke pa v tem primeru kandidaturo vložijo
skupaj.

Enainpetdeseti člen določa, da se kandidature predložijo
okrajni volilni kpmisiji, kandidature za poslanca Slovencev po
svetu pa državni volilni komisiji najkasneje petindvajseti dan
pred dnem glasovanja ter da se pri potrjevanju kandidatur za
poslanca Slovencev po svetu smiselno uporabijo določbe, ki
urejajo postopek okrajne volilne komisije pri potrjevanju kandidatur.
Dvainpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija, ko
prejme kandidaturo, takoj preizkusi, ali je pravočasno vložena
in ali je določena v skladu s tem zakonom ter jo zavrne, če
ugotovi, da je kandidatura vložena prepozno, ali da ni določena v skladu s tem zakonom.
Triinpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija, če
ugotovi formalne pomanjkljivosti kandidature, zahteva takoj
od predlagatelja, da jih v treh dneh odpravi, sicer volilna
komisija kandidaturo zavrne.
Štiriinpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija, ki
ugotovi, da je posameznega kandidata določilo več predlagateljev in da ne gre za skupno kandidaturo po tretjem odstavku
44. člena, šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in o tem takoj obvesti kandidata in predstavnike kandidata. Štiriinpetdeseti člen določa tudi, da okrajne volilne
komisije takoj pošljejo državni volilni komisiji podatke o vloženih kandidaturah. Če državna volilna komisija ugotovi, da
posamezni kandidat kandidira v več volilnih okrajih, šteje za
veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in o tem takoj
obvesti okrajne volilne komisije, kandidata in predstavnike
kandidata.

Petinštirideseti člen določa, da lahko poleg političnih strank
določijo kandidate tudi volilci in sicer s podpisovanjem, pri
čemer lahko v posameznem volilnem okraju določi kandidata
s podpisi najmanj pet odstotkov volivcev, ki imajo stalno
prebivališče v tistem volilnem okraju. Kandidata Slovencev po
svetu lahko s podpisi določi najmanj sto Slovencev po svetu,
ki imajo volilno pravico.
Šestinštirideseti člen določa, da se podpora s podpisi lahko
daje od dneva, ki je določen za začetek volilnih opravil, do
dneva, ki je določen za predložitev kandidatur ter da volivec
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Petinpetdeseti člen določa, da kandidaturo, ki je pravočasno
vložena in določena v skladu s tem zakonom, okrajna volilna
komisija potrdi.

Šestinšestdeseti člen določa, da lahko volivci, ki so na dan
glasovanja odsotni, glasujejo pred tem dnem, vendar ne prej
kot pet dni pred dnem glasovanja in ne kasneje kot dva dni
pred dnem glasovanja. Šestinšestdeseti člen določa tudi, da
se predčasno glasovanje opravi na posebnem volišču na
sedežu okrajne volilne komisije.

Šestinpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija
odločbo o potrditvi oziroma o zavrnitvi liste kandidatov izda
najpozneje do osemnajstega dne pred dnem glasovanja ter jo
pošlje predstavniku kandidata.

Sedeminšestdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija
obvesti volivce o dnevu glasovanja in o volišču, na katerem so
vpisani v volilni imenik.

Sedeminpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija
sestavi seznam kandidatov, o katerih se glasuje, po vrstnem
redu, ki se določi z žrebom.

Oseminšestdeseti člen določa, da volivec glasuje osebno na
volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik in da volivec
najprej pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa tudi
svoje prebivališče, predsednik ali član volilnega odbora pa
ugotovi istovetnost volivca z osebnim dokumentom, ki izkazuje osebne podatke volivca ali na drug način ter nato obkroži
zaporedno številko pred imenom volivca v volilnem imeniku
in mu pojasni, kako se glasuje, ter mu izroči glasovnico.
Oseminšestdeseti člen določa tudi, da lahko v primeru, če kdo
pomotoma ni vpisan v volilni imenik, državljan glasuje na
podlagi potrdila pristojnega organa, da je vpisan kot volivec
za območje volišča, na katerem želi glasovati, kar se vpiše v
zapisnik; potrdilo pa se priloži zapisniku.

Oseminpetdeseti člen določa, da se seznami kandidatov, o
katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih, objavijo v
slovenskih sredstvih javnega obveščanja in v tistih javnih
glasilih, ki jih izdajajo združenja naših državljanov v tujini
oziroma Slovencev po svetu ali so namenjena predvsem
obveščanju Slovencev po svetu, najpozneje petnajst dni pred
dnem glasovanja in da za objavo skrbi državna volilna komisija, seznami pa morajo biti v navedenem roku dostopni
volivcem tudi na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije.
Devetinpetdeseti člen določa, da so slovenska sredstva javnega obveščanja, ki jih določi državna volilna komisija,
dolžna objaviti sezname kandidatov s predpisanimi podatki,
ter da se stroški objave krijejo iz sredstev, namenjenih za
izvedbo volitev.
Šestdeseti člen določa, da volišča določi okrajna volilna
komisija ter da imajo volišča zaporedno številko.

Devetinšestdeseti člen določa, da volilni odbor ne sme odreči
glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilni imenik za to volišče,
in tudi ne osebam, ki so se izkazale s potrdili, morebitna
pripomba člana volilnega odbora glede posameznih volivcev,
ki hočejo glasovati, pa se vpiše v zapisnik. Devetinšestdeseti
člen določa tudi, da se priimek, rojstno ime, prebivališče ter
morebitna izjava osebe, katere ime je v volilnem imeniku že
obkroženo, vendar hoče vseeno glasovati, vpišejo v zapisnik,
glasovati pa ji volilni odbor ne dovoli.

Enainšestdeseti člen določa, da se za vsako volišče določi
poseben prostor, ki mora biti opremljen na način, ki preprečuje opazovanje volivca pri izpolnjevanju glasovnice, ter da se
za volišče šteje zgradba, v kateri se glasuje, dvorišče te
zgradbe in določen prostor okrog zgradbe, prostor, kjer se
glasuje, pa mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno
izpolnjevanje glasovnice. Enainšestdeseti člen določa tudi, da
volilne komisije pravočasno pripravijo za vsa volišča, ki so jih
določile, potrebno število glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic in drug volilni material, ter da je na volišču treba
razobesiti razglase s seznami kandidatov, o katerih se glasuje.

Sedemdeseti člen določa, da se glasovanje opravi z glasovnico, ki vsebuje: oznako volilnega okraja; zaporedne številke
ter imena in priimke kandidatov, o katerih se glasuje v volilnem okraju, po vrstnem redu iz seznama iz 57. člena tega
zakona; ime predlagatelja in znak politične stranke, kadar je
predlagatelj politična stranka ter navodilo o načinu glasovanja. Sedemdeseti člen določa tudi, da volivec lahko glasuje
samo za enega kandidata in sicer tako, da na glasovnici
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje.

Dvainšestdeseti člen določa, da je na dan glasovanja prepovedana vsaka agitacija na volišču.

Enainsedemdeseti člen določa, da volivec izpolnjeno glasovnico odda v glasovalno skrinjico in nemudoma odide z volišča.
Dvainsedemdeseti člen določa, da je neizpolnjena glasovnica
in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega
kandidata je volivec glasoval, neveljavna.

Triinšestdeseti člen določa, da se na dan pred volitvami zberejo predsednik in člani volilnega odbora v prostoru, kjer se
bo glasovalo, in zagotovijo, da je prostor primerno urejen za
izvedbo glasovanja ter prevzamejo potrebno število glasovalnih skrinjic in glasovnic, overjen volilni imenik za območje
volišča, razglase in drugo, kar je potrebno za izvedbo glasovanja na volišču, lahko pa to storijo tudi najkasneje pol ure pred
pričetkom glasovanja. Triinšestdeseti člen določa tudi, da o
prevzemu volišča in volilnega gradiva volilni odbor napravi
zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani in predsednik volilnega
odbora.

Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen
način, kot je določeno v 70. členu tega zakona, pa je iz nje
jasno razvidno, za katerega kandidata je glasoval.
Triinsedemdeseti člen določa, da morajo biti ves čas glasovanja navzoči vsi člani volilnega odbora oziroma njihovi namestniki, lahko pa so navzoči tudi zaupniki kandidatov. Triinsedemdeseti člen določa tudi, da ima kandidat lahko največ po
enega zaupnika na vsakem volišču, okrajna volilna komisija
pa izda zaupniku potrdilo, s katerim se izkaže pri volilnem
odboru.

Štiriinšestdeseti člen določa, da se najkasneje pol ure pred
začetkom glasovanja zberejo predsednik in člani volilnega
odbora v prostoru, kjer se glasuje in pregledajo, če je prostor
v enakem stanju, kot so ga zapustili na dan pred volitvami, in
če je volilni material v enakem stanju, kot na dan pred glasovanjem, zlasti pri tem preverijo, če je volilna skrinjica prazna
ter o tem sestavijo zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in
člani volilnega odbora.

Štiriinsedemdeseti člen določa, da predsednik volilnega
odbora s pomočjo članov odbora skrbi za red in mir na
volišču in da lahko zahteva pomoč policije, ki je na volišču
pod njegovim vodstvom, v času prisotnosti policistov na
volišču pa je glasovanje prekinjeno. Štiriinsedemdeseti člen
določa tudi, da lahko predsednik volilnega odbora vsakogar,
ki moti red na volišču, odstrani z volišča, kar se vpiše v
zapisnik. Izjema je zaupnik kandidata, saj o njegovi odstranitvi odloči volilni odbor. Štiriinsedemdeseti člen nadalje
določa, da nihče (izjema so policisti, kadar jih pokliče predsednik odbora) ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim
orodjem, če pa je to potrebno zaradi nemotenega glasovanja,

Petinšestdeseti člen določa, da glasovanje traja nepretrgoma
od 7. do 19. ure In da se volišče, na katerem so glasovali vsi v
volilni imenik vpisani volivci, lahko zapre že pred 19. uro.
Petinšestdeseti člen določa tudi, da lahko volilni odbori v
sporazumu z okrajno volilno komisijo določijo, da se glasovanje začne pred 7. uro ali konča po 19. url, če je to potrebno, da
se omogoči glasovanje volivcem, ki sicer ne bi mogli glasovati, vendar se glasovanje ne more začeti pred 4. uro in ne
končati po 23. uri.
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lahko predsednik volilnega odbora odredi, da se volivci puščajo na volišče samo v določenem številu ali posamično.

svojem domu, vendar le, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Petinsedemdeseti člen določa, da ima tisti volivec, ki zaradi
telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel glasovati
tako, kot je določeno v tem zakonu, pravico pripeljati s seboj
osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico ter
da o upravičenosti volivca do uveljavitve te pravice odloči
volilni odbor In vpiše to v zapisnik.

Osemdeseti člen določa, da začne takoj po končanem glasovanju volilni odbor ugotavljati izide glasovanja in sicer tako,
da najprej prešteje neuporabljene glasovnice ter jih da v
poseben omot in omot zapečati, potem pa ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih skupno število volivcev, ki so
glasovali, odpre glasovalno skrinjico ter ugotovi število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov
so dobili posamezni kandidati.

Šestinsedemdeseti člen določa, da se o glasovanju piše zapisnik, v katerega še vpišejo vsi pomembni dogodki na volišču,
na zahtevo vsakega člana volilnega odbora in vsakega zaupnika pa se vpišejo v zapisnik tudi posamezne okoliščine,
posebno mnenje člana volilnega odbora ali zaupnika in njegove pripombe k zapisniku. Šestinsedemdeseti člen določa
tudi, da zapisnik podpišejo predsednik in člani volilnega odbora.

Enainosemdeseti člen določa, da se o delu volilnega odbora
pri ugotavljanju izida glasovanja sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani volilnega odbora. V zapisnik se vpišejo morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilnega
odbora in zaupnikov kandidatov ter vsi podatki o izidu glasovanja na volišču: koliko je na območju volišča volilnih upravičencev po volilnem imeniku, koliko volivcev je glasovalo po
volilnem imeniku, koliko jih je glasovalo s potrdilom in koliko
jih je skupno glasovalo po glasovnicah, koliko glasovnic je
bilo neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

Sedeminsedemdeseti člen določa, da volivci ne smejo biti
vpoklicani na vojaške vaje na dan glasovanja, tisti volivci, ki
na dan volitev niso v kraju svojega stalnega bivališča, ker
služijo vojaški rok, pa lahko glasujejo po pošti v volilnem
okraju, v katerem je njihovo stalno prebivališče. Sedeminsedemdeseti člen določa tudi, da lahko po pošti glasujejo tudi
oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah, če
to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje sedem dni pred
dnem glasovanja, glasovanje po pošti pa se opravi pred
dnem, ki je določen z razpisom kot dan glasovanja.

Dvainosemdeseti člen določa, da predsednik volilnega
odbora razglasi izid glasovanja na volišču, vendar ne pred 19.
uro ter da volilni odbor zapisnik o svojem delu in drug volilni
material pošlje okrajni volilni komisiji.
Triinosemdeseti člen določa, da 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 in
koliko glasov so dobili posamezni kandidati. Triinosemdeseti
člen določa tudi, da okrajna volilna komisija ugotovi izid
glasovanja po pošti, razen izida glasovanja po pošti iz tujine,
pri čemer upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti do 12.
ure na dan po dnevu glasovanja.

Oseminsedemdeseti člen določa, da lahko volivci, ki so na
dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo,
glasujejo na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije ali po pošti, če to sporočijo državni 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 volivca obvesti državno
volilno komisijo najkasneje petnajst dni pred dnem glasovanja, državna volilna komisija pa na osnovi prejetih obvestil
sestavi sezname volivcev 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 državna
volilna komisija obvesti tudi volilno komisijo volilnega okraja
o nameri volivca, ki ima v tistem kraju stalno bivališče,
začasno prebivališče pa v tujini, da bo glasoval po pošti iz
tujine oziroma na diplomatsko konzularnem predstavništvu.
Državna volilna komisija izdela za vsak poseben volilni okraj
seznam volivcev za volitve poslanca Slovencev po svetu, ter
ga pošlje državnim organom, pristojnim za izdajo potrdil iz 68.
člena zakona ter vsem diplomatsko konzularnim predstavništvom. Oseminsedemdeseti člen določa tudi, da se glasovanje
na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije izvede v enakih rokih kot to velja za glasovanje v Republiki Sloveniji, 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 pa upoštevajo tiste
glasovnice, ki so prispele na njen naslov dan po dnevu glasovanja do 12.00 ure po lokalnem času. Oseminsedemdeseti
člen nadalje določa, da se za glasovanje po pošti v tujini in na
diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije
smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za glasovanje v Republiki Sloveniji ter da so volilne komisije dolžne poslati glasovnice za glasovanje po pošti volilcem najkasneje deset dni
pred dnem glasovanja in v istem roku obvestiti tudi vse
volivce, ki jih je državna volilna komisija vpisala v volilne
sezname volišč diplomatsko konzularnih predstavništev, o
času glasovanja in o volišču, na katerem so vpisani v volilni
seznam ter o volilnem okraju, v katerem bo volivec uresničeval pravico voliti.

Štiriinosemdeseti členr določa, da okrajna volilna komisija
sestavi o svojem delu zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in
člani okrajne volilne komisije ter ga skupaj z drugim volilnim
materialom pošlje državni volilni komisiji v roku, ki ga določi
državna volilna komisija.
Petinosemdeseti člen določa, da volilna komisija diplomatsko
konzularnega predstavništva sestavi o svojem delu zapisnik,
ki ga podpišejo predsednik in člani volilne komisije ter ga
pošlje skupaj z drugim volilnim materialom državni volilni
komisiji v roku, ki ga določi državna volilna komisija. Komisija
pri sestavi zapisnika uporabi določbe o ugotavljanju izida
glasovanja na volišču, vendar zapiše izid glasovanja za vsak
volilni okraj posebej.
Šestinosemdeseti člen določa, da državna volilna komisija
ugotovi za vsakega kandidata skupno število glasov, ki jih je
dobil na glasovanju v volilnem okraju in na glasovanju na
diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije
ter na glasovanju po pošti iz tujine, pri čemer upošteva tiste
glasovnice, ki so prispele najkasneje četrti dan po dnevu
glasovanja do 12.00 ure.
Sedeminosemdeseti člen določa, da so izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli večino glasov vseh volivcev, ki so o njih
glasovali, če pa nobeden od kandidatov ni prejel večine glasov vseh volivcev, ki so glasovali o kandidatih tistega volilnega okraja, se 14. dan po dnevu glasovanja opravi drugi krog
volitev med kandidatoma, ki sta prejela največje število glasov. Če je več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov
ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje
število glasov, se Izbira kandidatov za drugi krog volitev
določi z žrebom. Sedeminosemdeseti člen določa tudi, da se
na glasovnici za drugi krog volitev kandidata navedeta po
vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu
volitev, kadar pa je število dobljenih glasov enako, se vrstni
red določi z žrebom, ki ga opravi okrajna volilna komisija.
Sedeminosemdeseti člen nadalje določa, da je v drugem

Devetinsedemdeseti člen določa, da lahko volivci, ki se zaradi
bolezni ne morejo osebno zglaslti na volišču, v katerem so
vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na
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krogu volitev izvoljen tisti kandidat, ki prejme večje število
glasov in da v primeru, če sta kandidata v drugem krogu
glasovanja prejela enako število glasov, odloči o izvolitvi med
kandidatoma žreb, ki ga opravi državna volilna komisija v
prisotnosti kandidatov ali njunih predstavnikov.

pravico v treh dneh od dneva glasovanja vložiti ugovor pri
državni volilni komisiji, ta pa mora o ugovoru odločiti v roku
48 ur.
Devetindevetdeseti člen določa, da lahko okrajna volilna
komisija, če ugotovi takšne nepravilnosti pri glasovanju na
volišču oziroma pri delu volilnega odbora, ki so ali bi lahko
bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje na
volišču ter odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo
glasovanje razveljavljeno.

Oseminosemdeseti člen določa, da izid volitev na državni
ravni ugotovi državna volilna komisija ter. o tem sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Deveti nosemdeseti člen določa, da se izid volitev v državni
zbor objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stoti člen določa, da,mora državna volilna komisija, če ugotovi takšne nepravilnosti pri delu okrajne volilne komisije, ki
so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, sama ugotoviti
izid volitev v volilnem okraju. Stoti člen določa tudi, da
državna volilna komisija, če ugotovi takšne nepravilnosti pri
delu volilne komisije 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.

Devetdeseti člen določa, da izda izvoljenemu poslancu
državna volilna komisija potrdilo o izvolitvi.
Enaindevetdeseti člen določa, da se naknadne volitve opravijo, če v volilnem okraju oziroma na posameznem volišču ni
bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je bil določen za glasovanje. Enaindevetdeseti člen določa tudi, da naknadne volitve
razpiše okrajna volilna komisija ter da se za njihovo izvedbo
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o splošnih volitvah, opraviti pa se morajo najkasneje v 30 dneh od dneva, ki
je bil določen za glasovanje na splošnih volitvah.

Stoprvi člen določa, da ima zoper odločitev volilne komisije,
ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, vsak kandidat in predstavnik liste kandidatov pravico do pritožbe na
državni zbor ter da se pritožba lahko vloži najkasneje do prve
seje državnega zbora, pritožba, ki se nanaša na naknadne ali
ponovne volitve, pa najkasneje 15 dni od dneva teh volitev.
Stoprvi člen določa tudi, da državni zbor odloča o pritožbi ob
potrditvi poslanskih mandatov.

Dvaindevetdeseti člen določa, da se ponovne volitve opravijo,
če pristojna volilna komisija zaradi nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču in
odredi ponovne volitve. Dvaindevetdeseti člen določa tudi, da
ponovne volitve razpiše okrajna volilna komisija, če pa je
razveljavila volitve državna volilna komisija, razpiše volitve ta
komisija.
Triindevetdeseti člen določa, da se ponovne volitve opravijo
tudi v primeru, če državni zbor oziroma ustavno sodišče v
primeru pritožbe ne potrdi poslanskega mandata, ter da jih v
tem primeru razpiše državna volilna komisija.

Stodrugi člen določa, da se z denarno kaznijo najmanj
100.000 tolarjev kaznuje za prekršek, kdor izvaja predvolilno
propagando v času volilnega molka ali kdor agitira na volišču
ter da se z enako kaznijo kaznuje tisti volilec, ki potem, ko je
glasoval, na opomin predsednika volilnega odbora noče oditi
z volišča oziroma moti red na volišču. Stodrugi člen določa
tudi, da se z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev ali s
kaznijo zapora do 30 dni kaznuje za prekršek, kdor pride na
volišče z orožjem ali nevarnim orodjem (izjema so policisti, če
jih pokliče predsednik volilnega odbora) ali kdor brez naročila
predsednika volilnega odbora ukaže, da se pripelje na volišče
oborožene osebe, ali jih sam pripelje.

Štiriindevetdeseti člen določa, da se v aktu o razpisu volitev
določi dan glasovanja na ponovnih volitvah, ki se na podlagi
obstoječih kandidatur opravijo najkasneje v 15 dneh od dneva
razpisa volitev, na podlagi novih kandidatur pa najkasneje v
dveh mesecih od dneva razpisa volitev.
Petindevetdeseti člen določa, da ima zaradi nepravilnosti v
postopku kandidiranja vsak kandidat in vsak predstavnik kandidata pravico vložiti ugovor pri okrajni volilni komisji do
roka, določenega za predložitev kandidatur, okrajna volilna
komisija pa mora o ugovoru odločiti v postopku ugotavljanja
zakonitosti kandidatur, vendar najpozneje v 48 urah od izteka
roka za predložitev kandidatur.

Stotretji člen določa, da lahko podporo kandidaturam, ki jih
določijo politične stranke, dajo na prvih volitvah po uveljavitvi
tega zakona samo poslanci tistih strank, ki so na volitvah leta
1992 prejele vsaj tri mandate, poslanec pa lahko na prvih
volitvah, izvedenih po tem zakonu, da podporo iz drugega
odstavka 44. člena samo kandidaturam stranke, na listi katere
je bil izvoljen v državni zbor.

Šestindevetdeseti člen določa, da lahko državna volilna komisija razveljavi ali spremeni odločbo okrajne volilne komisije,
izdano v postopku potrjevanja kandidatur, če ugotovi, da je
odločba nepravilna ali nezakonita, in sicer najpozneje do
dneva, določenega za objavo seznamov kandidatov.

Stočetrti člen določa, da dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS št.
44/92), razen določb o nadomestnih volitvah poslancev državnega zbora, ki prenehajo veljati z dnem konstituiranja prvega,
po določbah tega zakona izvoljenega državnega zbora.

Sedemindevetdeseti člen določa, da se zoper odločbo volilne
komisije, s katero se zavrne kandidatura, zoper odločbo
volilne komisije iz drugega odstavka 95. člena tega zakona ter
zoper odločbo državne volilne komisije iz prejšnjega člena se
lahko vloži pritožba na sodišče, pristojno za upravne spore, v
48 urah po prejemu odločbe, sodišče, ki odloča v senatu treh
sodnikov pa mora ob primerni uporabi določb zakona o
upravnih sporih odločiti o pritožbi najkasneje v 48 urah po
prejemu pritožbe.

Stopeti člen določa, da začne ta zakon veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
IN DOPOLNJUJEJO:
I. SPLOŠNE DOLOĆBE

Osemindevetdeseti člen določa, da ima zaradi nepravilnosti
pri delu volilnega odbora pri volitvah vsak kandidat, predstavnik oziroma zaupnik kandidata in vsak volivec pravico v treh
dneh od dneva glasovanja vložiti ugovor pri okrajni volilni
komisiji oziroma pri volilni komisiji diplomatsko konzularnega predstavništva, ta pa mora o ugovoru odločiti v roku 48
ur. Osemindevetdeseti člen določa tudi, da ima zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije diplomatsko konzularnega
predstavništva oziroma okrajne volilne komisije pri volitvah
vsak kandidat in vsak predstavnik oziroma zaupnik kandidata
poročevalec, št. 8

1. člen
Poslanci državnega zbora se volijo na podlagi splošne in
enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s
tajnim glasovanjem.
2. člen
Poslanci se volijo po volilnih enotah.
28

Poslanci se volijo po načelu, da se en poslanec voli na
približno enako število prebivalcev, in po načelu, da so v
državnem zboru sorazmerno zastopani politični interesi.

III. SPLOŠNE VOLITVE

'talijanska in madžarska narodna skupnost volita v državni
zbor vsaka po enega poslanca.

Splošne volitve v državni zbor so redne in predčasne.

12. člen

Redne volitve se opravijo na štiri leta.

3. člen

Predčasne volitve se opravijo, če se državni zbor razpusti
pred potekom štiriletne mandatne dobe.

Kolikor ta zakon nima posebnih določb za volitve poslancev
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se za te
volitve smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo
za volitve drugih poslancev.

13. člen
Redne volitve se opravijo najprej dva meseca in najkasneje
petnajst dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega
državnega zbora. V primeru podaljšanja mandatne dobe se ta
rok šteje od dneva izteka podaljšane mandatne dobe.

4. člen
Roki po tem zakonu tečejo ne glede na nedelje, državne
praznike in druge dela proste dneve.

Predčasne volitve se opravijo najkasneje dva meseca po razpustu državnega zbora.

Vloge, ki so po tem zakonu vezane na roke, se vlagajo neposredno pri pristojnih organih.

Mandatna doba prejšnjega državnega zbora se konča s prvo
sejo novega državnega zbora. Za prvo sejo novega državnega
zbora se šteje seja, na kateri je potrjenih več kot polovica
poslanskih mandatov.

5. člen
Javna volilna propaganda se mora končati najkasneje 24 ur
pred dnem glasovanja.

14. člen

6. člen

Splošne volitve razpiše predsednik republike.

Stroški za zvedbo volitev se krijejo iz proračuna Republike
Slovenije.

Predčasne volitve razpiše predsednik republike z aktom o
razpustitvi državnega zbora.

M. VOLILNA PRAVICA

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

7. člen

15. 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.

Redne volitve se razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni
pred potekom štirih let otl prve seje prejšnjega državnega
zbora.

Pravico voliti uresničuje volivec v volilni enoti, v kateri ima
stalno prebivališče.

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči
več kot 90 in ne manj kot 60 dni.

Volilec, ki nima stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, uresničuje pravico voliti v volilni enoti, v kateri je imel zadnje
stalno prebivališče sam' ali eden od staršev. Če tega ni
rnogoče ugotoviti, volivec sam odloči, v kateri volilni enoti in
volilnem okraju bo uresničeval volilno pravico.

Predčasne volitve se lahko opravijo najprej v 40 dneh od
dneva razpisa.
16. člen

8. člen

V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan
glasovanja.

Pravico voliti in biti voljen za poslanca italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti imajo pripadniki teh narodnih
skupnosti, ki imajo volilno pravico.

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki
za volilna opravila.

9. člen

Za dan glasovanja se določi nedelja ali drug dela prost dan.

Volivci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.

IV. NADOMESTNE VOLITVE

Glasuje se tajno z glasovnicami.

17. člen

Osebi, ki je vpisana v volilni imenik, se ne sme odvzeti glasovalne pravice in tudi ne preprečiti glasovanja.

Volivcu morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost glasovanja.

Če poslancu preneha mandat, razen če je odstopil prej kot v
šestih mesecih od potrditve mandata, postane poslanec za
preostanek mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je
prenehal mandat.

Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja,
niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, ali je glasoval,
Kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.

Če preneha mandat poslancu narodne skupnosti, postane
poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat s seznama kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen
poslanec, ki mu je prenehal mandat.

11. člen

Če kandidat iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena v
roku osmih dni ne sporoči, da sprejema mandat, se ta pravica
prenese na naslednjega kandidata.

10. člen

Evidenco volilne pravice ureja zakon.
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18. člen

23. člen

Če na listi oziroma seznamu iz prejšnjega člena ni naslednjega kandidata, se opravijo nadomestne volitve.

Volilne komisije so:

Nadomestne volitve se opravijo tudi, če poslancu v primeru iz
prvega odstavka prejšnjega člena preneha mandat, ker je
odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata.

1) republiška volilna komisija
2) volilne komisije volilnih enot
3) okrajne volilne komisije

Nadomestne volitve se ne opravijo, če poslancu preneha
mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe
državnega zbora, razen če zbor odloči drugače.

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

Na nadomestnih volitvah se poslanec izvoli za čas do izteka
mandatne dobe državnega zbora.

Volilni organ sestavljajo predsednik in člani ter njihovi
namestniki (v nadaljnjem besedilu: člani).

19. člen

Člani volilnih organov so lahko samo osebe, ki imajo volilno
pravico.

>

24. člen

Nadomestne volitve razpiše predsednik republike najkasneje
v petnajstih dneh po ugotovitvi državnega zbora o prenehanju
mandata.

Nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa.
25. člen

Nadomestne volitve se opravijo v volilni enoti, v kateri je bil
izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.

Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah.

Na nadomestnih volitvah je izvoljen kandidat, ki je dobil
največ glasov.

Če član volilnega organa sprejme kandidaturo, mu po zakonu
preneha funkcija člana v volilnem organu.

Če se na nadomestnih volitvah v volilni enoti voli dvoje ali več
poslancev, se glasuje o vseh kandidatih na listah kandidatov v
vseh volilnih okrajih. Volivec lahko glasuje za največ toliko
kandidatov, kolikor poslancev se voli na nadomestnih volitvah
v volilni enoti. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ
glasov.

Člani volilnih organov ne morejo biti predstavniki oziroma
zaupniki list kandidatov.

Nadomestne volitve se opravijo po določbah tega zakona, ki
veljajo za splošne volitve, kolikor ni v tem členu drugače
določeno.

Člani volilnih organov morajo opravljati svojo funkcijo vestno,
odgovorno in morajo delovati samo na podlagi zakonov in
drugi predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil.

V. VOLILNE ENOTE

Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnem organu
pravico do ustreznega nadomestila.

26. člen
Funkcija v volilnem organu je častna.

20. člen

27. člen

Za volitve poslancev državnega zbora se oblikuje osem volilnih enot. V vsaki volilni enoti se voli enajst poslancev.

Volilni organ je sklepčen, če so navzoči vsi člani oziroma
njihovi namestniki.
t

Volilne enote se oblikujejo v skladu z načelom, da se en
poslanec voli na približno enako število prebivalcev.

Volilni organ je sklepčen, če so namesto odsotnih članov
navzoči katerikoli namestniki. Predsednika lahko nadomešča
samo njegov namestnik.

Pri oblikovanju volilnih enot in volilnih okrajev je treba upoštevati geografsko zaokroženost ter skupne kulturne in druge
značilnosti teh.

28. člen

Volilni okraj lahko obsega območje ene občine, območje
dveh ali več občin, ali območje dela občine.

Volilni organ odloča z večino glasov vseh članov.

Vsaka volilna enota se razdeli na enajst volilnih okrajev, tako
da je v vsakem volilnem okraju približno enako število prebivalcev. V vsakem volilnem okraju se glasuje za enega kandidata.

Če zaradi enakega števila glasov za in proti ne pride do
odločitve, odloči glas predsednika volilnega organa.
Če volilni organ pravočasno ne sprejme odločitve, ki je nujno
potrebna za izvedbo volitve, odloči predsednik volilnega organa.

Za volitve poslancev italijanske oziroma madžarske narodne
skupnosti se na območjih, kjer ti skupnosti živita, oblikujeta
posebni volilni enoti.

29. člen
Državni organi in organi lokalne samouprave so dolžni pomagati volilnim organom pri njihovem delu ter jim na njihovo
zahtevo dati podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

21. člen
Volilne enote in volilne okraje določa zakon.

30. člen

VI. VOLILNI ORGANI
22. člen

Pri delu volilnih komisij volilnih enot in republiške volilne
komisije so lahko navzoči predstavniki list kandidatov.

Volitve posjancev vodijo in izvajajo volilne komisije in volilni
odbori (v nadaljnjem besedilu: volilni organi).

Pri delu volilnih odborov in okrajnih volilnih komisij so lahko
navzoči zaupniki list kandidatov.

Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori pa za
vsake volitve.

Predstavniki in zaupniki list kandidatov lahko opozorijo predsednika volilnega organa na nepravilnosti.
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31. člen

36. člen

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

Volilna komisija ima tajnika, ki ga imenuje izmed delavcev
državne uprave.

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

Tajnik republiške volilne komisije je vodja službe te komisije.

Predstavnik oziroma zaupnik liste kandidatov ne sme biti
kandidat.

Republiška volilna komisija:

37. člen

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.

Zaupnik liste kandidatov je lahko samo oseba, ki je vpisana v
evidenco volilne pravice na območju volilne enote.
32. člen
Republiško volilno komisijo imenuje državni zbor.
Republiško volilno komisijo sestavljajo predsednik in pet članov ter njihovi namestniki.
Za predsednika republiške volilne komisije in njegovega
namestnika se imenujeta sodnika vrhovnega sodišča.

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.

Dva člana in dva namestnika članov republiške volilne komisije se imenujeta izmed pravnih strokovnjakov. Trije člani in
namestniki članov republiške volilne komisije se imenujejo po
Predlogih poslanskih skupin, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank.

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

33. člen

Volilna komisija volilne enote:

Volilne komisije volilnih enot imenuje republiška volilna komisija.

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.

Volilno komisijo volilne enote sestavljajo predsednik in trije
4lani ter njihovi namestniki.
Predsednik in namestnik predsednika volilne komisije volilne
enote se imenujeta izmed sodnikov.
^n
član in en namestnik člana volilne komisije volilne enote
s
e imenujeta izmed pravnih strokovnjakov. Dva člana in dva
Namestnika članov volilne komisije volilne enote se imenujeta
Po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank.

39. člen
Okrajna volilna komisija:
1) določa volišča in območja volišč,
2) imenuje volilne odbore,
3) ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju,
4) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
5) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

V volilni komisiji posebne volilne enote za izvolitev poslanca
narodne skupnosti mora biti vsaj en član pripadnik narodne
skupnosti.
34. člen

Naloge iz prejšnjega odstavka pri volitvah poslancev italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti opravlja volilna
komisija posebne volilne enote.

Okrajne volilne komisije imenuje republiška volilna komisija.
Okrajna volilna komisija se imenuje za območje volilnega
okraja.

40. člen
Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori.

Okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani
jer njihovi namestniki. Predsednik okrajne volilne komisije se
Imenuje izmed sodnikov, njegov namestnik pa izmed drugih
diplomiranih pravnikov.

Za vsako volišče se določi najmanj en volilni odbor.
41. člen

Ostali člani okrajne volilne komisije in njihovi namestniki se
'nienujejo po predlogih političnih strank, pri čemer se upošteva njihova sorazmerna zastopanost. Predloge za imenovale članov okrajnih volilnih komisij in njihovih namestnikov
'ehko dajo tudi predstavniški organi lokalnih skupnosti z
°omočja volilnega okraja.

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov
ter njihovi namestniki.

35. člen

Politične stranke lahko najkasneje v desetih dneh po razpisu
volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in
članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov okrajni
volilni komisiji.

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se
imenujejo izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na
območju volilnega okraja.

pe bi članom volilnih komisij prenehal mandat v času po
■azpisu volitev, se jim mandat podaljša do konca volitev.
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VII. KANDIDIRANJE

49. člen
42. člen

Pri določitvi liste kandidatov je treba določiti tudi, v katerem
volilnem okraju se bo glasovalo o posameznem kandidatu z
liste kandidatov.

Kandidate lahko predlagajo politične stranke in volivci.
43. člen

V posameznem volilnem okraju se glasuje samo o enem
kandidatu z liste kandidatov.

Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z
njenimi pravili. Lista kandidatov se določi s tajnim glasovanjem.

Če na listi kandidatov ni toliko kandidatov, kolikor poslancev
se voli v volilni enoti, se o posameznem kandidatu s te liste
lahko glasuje največ v dveh volilnih okrajih.

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni
enoti, če njene liste kandidatov podprejo s podpisi najmanj
trije poslanci državnega zbora. Podpisi poslancev na predpisanih obrazcih se predložijo republiški volilni komisiji.

Če je na listi kandidatov, ki so jo določili volivci, samo en
kandidat, se o njem glasuje v vseh volilnih okrajih.
50. člen

Politična stranka lahko vloži listi kandidatov v posamezni
volilni enoti, če listo kandidatov določijo člani politične
stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v volilni
enoti, in če listo kandidatov podpre s podpisi najmanj petdeset volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.

Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata.
Soglasje kandidata je nepreklicno.
51. člen

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v posamezni
volilni enoti tudi v primeru, če lista kandidatov ni določena na
način iz prejšnjega odstavka, ob pogoju, da listo kandidatov
podpre s podpisi najmanj sto volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.

Lista kandidatov se vloži pri volilni komisiji volilne enote.
Predlog liste kandidatov mora vsebovati oznako volilne enote,
ime predlagatelja, ime liste, osebne podatke kandidatov ime, priimek, rojstni podatki, poklic in delo, ki ga opravlja, in
stalno prebivališče ter ime, priimek in naslov stalnega prebivališča predstavnika liste. Listi morajo biti priložena pisna
soglasja kandidatov, da sprejemajo kandidaturo, ter s tem
zakonom določeno najmanjše število podpisov volivcev na
predpisanih obrazcih.

Dvoje ali več političnih strank lahko predloži skupno kandidatno listo.
44. člen

Predlogu liste je treba priložiti tudi razporeditev kandidatov z
liste kandidatov po volilnih okrajih.

Volivci določijo listo kandidatov s podpisovanjem.
V posamezni volilni enoti lahko določi listo kandidtov s podpisi skupina najmanj sto volivcev, ki imajo stalno prebivališče
v volilni enoti.

Listi kandidatov, ki jo vloži politična stranka, mora biti priložen tudi zapisnik o določitvi liste kandidatov in pravila politične stranke.

45. člen

52. člen

Kandidata za poslanca italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti določi s podpisi najmanj trideset volivcev
- pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

Ime liste kandidatov, ki jo je vložila politična stranka, je ime
politične stranke. Sestavni del imena liste je lahko tudi skrajšano ime stranke ali kratica njenega imena. Imenu liste se
lahko doda simbol oziroma znak stranke.

46. člen

Če dvoje ali več političnih strank vloži skupno listo kandidatov, določijo ime skupne liste, pri čemer mora biti razvidno, da
gre za skupno listo dveh ali več političnih strank.

Podpora s podpisi se lahko daje od dneva, ki je določen za
začetek volilnih opravil, do dneva, ki je določen za predložitev
list kandidatov.

53. člen

Volivec oziroma poslanec lahko da svojo podporo s podpisom samo enkrat.

Ime liste kandidatov, ki jo vložijo volivci, določijo sami volivci.
Če ime liste ni določeno, se za ime liste šteje ime in priimek
prvega kandidata na listi.

47. člen

VIII. POTRJEVANJE LIST KANDIDATOV

Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanem
obrazcu. Obrazec podpiše osebno pred pristojnim organom,
ki vodi evidenco volilne pravice, oziroma pri pristojnem krajevnem uradu.

54. člen
Liste kandidatov se predložijo volilni komisiji volilne enote
najkasneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja.

Organ iz prejšnjega odstavka vodi poseben seznam izdanih
obrazcev. Seznam obrazcev in podatki o tem, komu so bili
izdani, so uradna tajnost. Pravico vpogleda v te podatke ima
samo pristojna volilna komisija oziroma sodišče.

Ko volilna komisija volilne enote prejme listo kandidatov,
takoj preizkusi, ali je pravočasno vložena in ali je določena v
skladu s tem zakonom.

Poslanec da svojo podporo s podpisom na predpisanem
obrazcu, ki mu ga izda pristojna služba državnega zbora.

55. člen

48. člen

Če volilna komisija volilne enote ugotovi, da je lista kandidatov vložena prepozno, jo zavrne.

Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor
poslancev se voli v volilni enoti.

56. člen

Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni
listi kandidatov.

Če volilna komisija volilne enote ugotovi, da lista kandidatov
ni določena v skladu s tem zakonom, jo zavrne.
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Če volilna komisija volilne enote ugotovi formalne pomanjkljivosti liste kandidatov, zahteva takoj od predlagatelja, da jih v
treh dneh odpravi. Če formalne pomanjkljivosti niso pravočasno odpravljene, volilna komisija volilno listo kandidatov
zavrne.

njevanje glasovnice. Volišče mora biti opremljeno na način, ki
preprečuje opazovanje volivca pri izpolnjevanju glasovnice.
Za volišče se šteje zgradba, v kateri se glasuje, dvorišče te
zgradbe in določen prostor okrog zgradbe.

V primerih iz prejšnjih dveh odstavkov volilna komisija listo
kandidatov zavrne v celoti ali samo glede posameznih kandidatov.

Volilne komisije pripravijo pravočasno za vsa volišča, ki so jih
določile, potrebno število glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic in drug volilni material.

57. člen

Na volišču je treba razobesiti razglase s seznami list kandidatov, o katerih se glasuje.

če volilna komisija volilne enote ugotovi, da je posamezni
kandidat določen na dveh ali več listah kandidatov v volilni
enoti, šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena,
in o tem takoj obvesti kandidata in predstavnike list kandidatov.

65. član
Na dan glasovanja je prepovedana vsaka agitacija na volišču.
66. član

Volilne komisije volilnih enot takoj pošljejo republiški volilni
komisiji podatke o vloženih listah kandidatov. Če republiška
volilna komisija ugotovi, da posamezni kandidat kandidira na
listah v več volilnih enotah, šteje za veljavno kandidaturo, ki je
bila prva določena, in o tem takoj obvesti volilne komisije
volilnih enot, kandidata in predstavnike list kandidatov.

Na dan pred volitvami se zberejo predsednik in člani volilnega
odbora v prostoru, kjer se bo glasovalo, in zagotovijo, da je
prostor primerno urejen za izvedbo glasovanja ter prevzamejo
potrebno število glasovalnih skrinjic in glasovnic, overjen
volilni imenik za območje volišča, razglase in drugo, kar je
potrebno za izvedbo glasovanja na volišču.

58. člen

Volilni material iz prejšnjega odstavka lahko predsednik in
člani volilnega odbora prevzamejo tudi najkasneje pol ure
pred pričetkom glasovanja.
*
O prevzemu volišča in volilnega gradiva iz prvega odsatvka
tega člena napravi volilni odbor zapisnik, ki ga podpišejo vsi
člani in predsednik volilnega odbora.

Listo kandidatov, ki je pravočasno vložena in določena v
skladu s tem zakonom, volilna komisija volilne enote potrdi.
59. člen
Odločbo o potrditvi oziroma o zavrnitvi liste kandidatov izda
volilna komisija volilne enote najpozneje do osemnajstega
dne pred dnem glasovanja. Odločbo pošlje predstavniku liste
kandidatov.

67. člen
Najkasneje pol ure pred začetkom glasovanja se zberejo predsednik in člani volilnega odbora v prostoru, kjer se glasuje in
pregledajo, če je prostor v enakem stanju, kot so ga zapustili
na dan pred volitvami, ir^ če je volilni material v enakem
stanju, kot na dan pred glasovanjem, zlasti pri tem preverijo,
če je volilna skrinjica prazna. O tem se sestavi zapisnik, ki ga
podpišejo predsednik in člani volilnega odbora.

60. član
Volilna komisija volilne enote sestavi seznam potrjenih list
kandidatov v volilni enoti po vrstnem redu, ki se določi z
irebom.
Volilna komisija volilne enote sestavi seznam kandidatov, o
katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih. Vrstni red
kandidatov na seznamu je enak vrstnemu redu list na seznamu potrjenih list kandidatov.

2. Glasovanje
66. člen
Glasovanje traja nepretrgoma od 7. do 19. ure. Volišče, na
katerem so glasovali vsi v volilni imenik vpisani volivci, se
lahko zapre že pred 19. uro.

61. 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.
62. člen

Volilni odbori lahko v sporazumu z okrajno volilno komisijo
določijo, da se glasovanje začne pred 7. uro ali konča po 19.
uri, če je to potrebno, da se omogoči glasovanje volivcem, ki
sicer ne bi mogli glasovati.

Sredstva javnega obveščanja so dolžna objaviti sezname list
kandidatov s podatki, določenimi v tem zakonu.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se glasovanje ne more začeti pred 4. uro in ne končati po 23. uri.

Republiška volilna komisija določi sredstva javnega obveščanja, v katerih se objavijo seznami list kandidatov. Stroški
°bjave se krijejo iz sredstev, namenjenih za izvedbo volitev.

69. član
Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred
tem dnem, vendar pa ne prej kot pet dni pred dnem glasovanja in ne kasneje kot dva dni pred dnem glasovanja.

'*• GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

Glasovanje se opravi na posebnem volišču na sedežu okrajne
volilne komisije.

Organizacija In dalo na volišču
63. člen

70. član

kolišča določi okrajna volilna komisija,

Okrajna volilna komisija obvesti volivce o dnevu glasovanja in
o volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik.

kolišča imajo zaporedno številko.
64. člen

71. član

vsako volišče se določi poseben prostor. Prostor, kjer se
' suje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpol-

Volivec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan v
volilni imenik.

9a
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77. člen

Volivec najprej pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa
tudi svoje prebivališče.

Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilnega
odbora oziroma njihovi namestniki.

Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost
volivca z osebnim dokumentom ali na drug način. Istovetnost
se lahko ugotovi na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki
izkazuje osebne podatke volivca.

Ves čas glasovanja so lahko navzoči zaupniki posameznih list
kandidatov.

Nato obkroži predsednik ali član volilnega odbora zaporedno
številko pred imenom volivca v volilnem imeniku in mu
pojasni, kako se glasuje, ter mu izroči glasovnico.

Lista kandidatov ima lahko največ po enega zaupnika na
volišču. Okrajna volilna komisija izda zaupniku potrdilo, s
katerim se izkaže pri volilnem odboru.

Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na
podlagi potrdila pristojnega organa, da je vpisan kot volivec
za območje volišča, na katerem želi glasovati. To se vpiše v
zapisnik; potrdilo se priloži zapisniku.

78. člen
Predsednik volilnega odbora skrbi s pomočjo članov odbora
za red in mir na volišču. Če je treba, lahko zahteva pomoč
policije. Dokler so policisti na volišču, so pod njegovim vodstvom in je glasovanje prekinjeno.

72. člen

Predsednik volilnega odbora lahko vsakogar, ki moti red na
volišču, odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik. O odstranitvi zaupnika odloči volilni odbor.

Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v
volilni imenik za to volišče, in tudi ne osebam, ki so se
izkazale s potrdili.

Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem,
razen policistov v primeru iz prvega odstavka tega člena.

Če ima član volilnega odbora glede posameznih volivcev, ki
hočejo glasovati, kakšno pripombo, se ta vpiše v zapisnik.

Če je to potrebno zaradi nemotenega glasovanja, lahko predsednik volilnega odbora odredi, da se volivci puščajo na
volišče samo v določenem številu ali posamično.

Če hoče glasovati oseba, katere ime je v volilnem imeniku že
obkroženo, se njen priimek, rojstno ime, prebivališče ter
njena morebitna izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji
volilni odbor ne dovoli.

79. člen
Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi
mogel glasovati tako, kot je določeno v tem zakonu, ima
pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to
v zapisnik.

73. člen
Glasovanje se opravi z glasovnico.
Glasovnica za glasovanje o kandidatih v volilnih okrajih vsebuje:
- oznako volilne enote,
- oznako volilnega okraja,
- zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem
redu iz seznama list kandidatov ter priimke in imena kandidatov, o katerih se glasuje v volilnem okraju,
- navodilo o načinu glasovanja.

80. člen
O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo vsi
pomembni dogodki na volišču.
Na zahtevo vsakega člana volilnega odbora in vsakega zaupnika se vpišejo v zapisnik posamezne okoliščine, njegovo
posebno mnenje in njegove pripombe k zapisniku. Zapisnik
podpišejo predsednik in člani volilnega odbora.

Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata. Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred
priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje.

81. člen
«
Volivci ne smejo biti vpoklicani na vojaške vaje na dan glasovanja.

74. člen
Glasovnica za glasovanje o kandidatih za poslanca italijanske
oziroma madžarske narodne skupnosti vsebuje:
- oznako volilne enote,
- priimke in imena kandidatov po vrstnem redu iz seznama
kandidatov,
- navodilo o načinu glasovanja.

Volivci, ki na dan volitev niso v kraju svojega stalnega bivališča, ker služijo vojaški rok, lahko glasujejo po pošti v volilni
enoti, v kateri je njihovo stalno prebivališče.
Po pošti lahko glasujejo tudi oskrbovanci domov za starejše,
ki nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivci, ki so na
zdravljenju v bolnišnicah, če to sporočijo okrajni volilni komisiji ali volilni komisiji volilne enote najkasneje sedem dni pred
dnem glasovanja.

Volivec glasuje tako, da pred priimki in imeni kandidatov
označi prednostni vrstni red kandidatov s številkami od 1
naprej.
75. člen

Glasovanje po pošti se opravi pred dnem, ki je določen z
razpisom kot dan glasovanja.

Ko volivec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico
in odide z volišča.

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,

76. člen
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče
ugotoviti, za katerega kandidata je volivec glasoval, sta neveljavni.

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.

Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen
način, kot je določeno v 73. in 74. členu tega zakona, pa je iz
nje jasno razvidno, za katerega kandidata je glasoval.
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Če volivec glasuje po pošti, se glasovnica upošteva, če je
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kuverti z glasovnico priložena volilna karta, potrjena od diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije
ali od organa države, v kateri stalno ali začasno prebiva.

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

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

89. člen

/
Volilna komisija volilne enote ugotovi za vsako listo kandidatov, koliko glasov so dobili posamezni kandidati z liste po
volilnih okrajih in delež glasov posameznih kandidatov v
skupnem številu glasov, oddanih v volilnem okraju, ter
skupno število glasov, ki so bili oddani za listo v volilni enoti.

83. člen
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na
volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo
pred volilnim odborom na svojem domu. To morajo sporočiti
okrajni volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

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

3- Ugotavljanje izida glasovanja na vodiču

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

84. člen
Ko je glasovanje končano, volilni odbor brez prekinitve začne
Ugotavljati izide glasovanja. Najprej prešteje neuporabljene
9'asovnice ter jih da v poseben omot in omot zapečati. Nato
Ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih skupno število
volivcev, ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico, ugotovi
Število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in
koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

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, kolikorkrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo.

Pri volitvah poslanca narodne skupnosti ugotovi volilni odbor
Prednostni vrstni red kandidatov.

91. člen

85. člen
0 delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja se
Sestavi zapisnik. Vanj se vpiše: koliko je na območju volišča
volilnih upravičencev po volilnem imeniku, koliko volivcev je
glasovalo po volilnem imeniku, koliko jih je glasovalo s potrdi'om in koliko jih je skupno glasovalo po glasovnicah, koliko
9lasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je lista dobila.
Z liste kandidatov so izvoljeni kandidati po vrstnem redu
dobljenega deleža glasov v skupnem številu glasov v volilnem
okraju oziroma v skupnem številu glasov v dveh volilnih
okrajih.
Če sta dva kandidata dobilaenak delež glasov, o izvolitvi med
njima odloča žreb.

Vv primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena se v zapisnik
Piše prednostni vrstni red kandidatov.

92. člen

^ zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in
Pripombe članov volilnega odbora in zaupnikov list kandidatov.

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.

Zapisnik podpišejo predsednik in člani volilnega odbora.

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
(d'Hondtov sistem).

86. člen
Predsednik volilnega odbora razglasi izid glasovanja na
olišču, vendar ne pred 19. uro.

v

Vpisnik o svojem delu in drug volilni material pošlje volilni
°dbor okrajni volilni komisiji.

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.

*■ UGOTAVLJANJE VOLILNIH IZIDOV V VOLILNI ENOTI
87. člen

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.

P^rajna 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 glasoVa|
o s potrdili, koliko jih je glasovalo po pošti, koliko glasovno je bilo neveljavnih, koliko glasov so dobili posamezni
kandidati in delež glasov posameznih kandidatov v skupnem
®'evilu glasov, oddanih v volilnem okraju. Volilna komisija
gotovi tudi izid glasovanja po pošti, pri čemer upošteva
9 asovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure na dan po dnevu
9'asovanja.

93. člen
Mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi na državni
ravni, se dodelijo listam v volilnih enotah, ki imajo največje
ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti iz 90.
člena tega zakona. Če so v volilni enoti že razdeljeni vsi
mandati, se mandat dodeli listi v volilni enoti, v kateri ima lista
naslednji največji ostanek glasov v razmerju do količnika v
volilni enoti. Z liste kandidatov so izvoljeni kandidati v skladu
z 91. členom tega zakona.

88. člen
^krajna volilna komisija sestavi o svojem delu pri ugotavlja'!* volilnega izida za območje volilnega okraja zapisnik, ki ga
M
°dpišejo predsednik in člani okrajne volilne komisije.
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se največ polovica
mandatov, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi na državni
ravni, dodeli kandidatom po vrstnem redu na spisku kandidatov s teh list, ki ga določi predlagatelj v skladu s prvim
odstavkom 43. člena tega zakona in predloži republiški volilni
komisiji v roku iz 54/člena tega zakona.

101. člen
Ponovne volitve se opravijo tudi v primeru, če državni zbor
oziroma ustavno sodišče v primeru pritožbe ne potrdi poslanskega mandata in republiška volilna komisija ugotovi, da je
zaradi tega potrebno opraviti ponovne volitve.

94. člen

Ponovne volitve v primeru iz prejšnjega odstavka razpiše
republiška volilna komisija.

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.

102. člen
V aktu o razpisu volitev se določi dan glasovanja na ponovnih
volitvah.

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

Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo
najkasneje v 15 dneh od dneva razpisa volitev.

95. člen

Ponovne volitve na podlagi novih kandidatur se opravijo najkasneje v dveh mesecih od dneva razpisa volitev.

Volilna komisija posebne volilne enote za volitve poslancev
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ugotovi,
koliko volivcev je vpisano v volilni imenik, koliko od njih je
glasovalo, koliko jih je glasovalo po pošti, koliko glasovnic je
bilo neveljavnih in prednostni vrstni red kandidatov.

XII. VARSTVO VOLILNE PRAVICE
103. člen

Prednostni vrstni red kandidatov se točkuje. Za vsako prvo
mesto se dodeli kandidatu toliko točk, kolikor je kandidatov
na glasovnici. Za vsako naslednje mesto se dodeli točka manj.
Točke, ki jih dobi posamezni kandidat, se seštejejo.

Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ima vsak kandidat oziroma predstavnik liste kandidatov pravico vložiti ugovor pri volilni komisiji volilne enote. Ugovor se lahko vloži do
roka, določenega za predložitev liste kandidatov.

96. člen

Volilna komisija volilne enote mora o ugovoru odločiti v
postopku ugotavljanja zakonitosti list kandidatov, najpozneje
v 48 urah od izteka roka za predložitev list kandidatov.

Za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil največje število točk v
volilni enoti. Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako
število točk, med njimi o izvolitvi odloči žreb. Žreb opravi
volilna komisija posebne volilne enote ob navzočnosti kandidatov oziroma njihovih predstavnikov.

104. člen
Republiška volilna komisija lahko razveljavi ali spremeni
odločbo volilne komisije volilne enote, izdano v postopku
potrjevanja list kandidatov, če ugotovi, da je odločba nepravilna ali nezakonita, in sicer najpozneje do dneva, določenega
za objavo list kandidatov.

Volilni izid iz prejšnjega odstavka ugotovi volilna komisija
posebne 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.

105. člen

97. člen

98. člen

Zoper odločbo volilne komisije, s katero se zavrne lista kandidatov, zoper odločbo volilne komisije iz drugega odstavka
103. člena tega zakona ter zoper odločbo republiške volilne
komisije iz prejšnjega člena se lahko vloži pritožba na
sodišče, pristojno za upravne spore, v 48 urah po prejemu
odločbe.

Izvoljenemu poslancu izda republiška volilna komisija potrdilo o izvolitvi.

Sodišče mora odločiti o pritožbi najkasneje v 48 urah po
prejemu pritožbe.

Izid volitev v državni zbor se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Sodišče odloča v senatu treh sodnikov.
XI. NAKNADNE IN PONOVNE VOLITVE

Sodišče odloča ob primerni uporabi določb zakona o upravnih sporih.

99. člen

106. člen

Naknadne volitve se opravijo, če v volilni enoti oziroma na
posameznem volišču ni bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je
določen za glasovanje. Naknadne volitve razpiše volilna komisija volilne enote. Za naknadne volitve se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o splošnih volitvah, opraviti pa se
morajo najkasneje v 30 dneh od dneva, ki je bil določen za
glasovanje na splošnih volitvah.

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

100. člen

107. člen

Ponovne volitve se opravijo, če pristojna volilna komisija
zaradi nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev,
razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne volitve.

Če volilna komisija volilne enote ugotovi takšne nepravilnosti
pri glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora, ki
so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi
glasovanje na volišču ter odredi ponovne volitve v obsegu, v
katerem je bilo glasovanje razveljavljeno.

Ponovne volitve razpiše volilna komisija volilne enote, če pa je
razveljavila volitve republiška volilna komisija, razpiše volitve
ta komisija.
poročevalec, št. 8
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če volilna komisija volilne enote ugotovi takšne nepravilnosti
pri delu okrajne volilne komisije, ki so ali bi lahko bistveno
vplivale na izid volitev, sama ugotovi izid volitev v volilnem
okraju.

3. kdor potem, ko je glasoval, na opomin predsednika volilnega odbora noče oditi z volišča (75. člen),
4. kdor moti red na volišču (78. člen).

108. 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.

%

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev ali s kaznijo zapora
do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor v nasprotju z 78.
členom tega zakona pride na volišče z orožjem ali nevarnim
orodjem ali kdor brez naročila predsednika volilnega odbora
ukaže, da se pripelje na volišče oborožena sila, ali jo sam
pripelje.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

109. člen

111. člen

Zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev
Poslanskih mandatov, ima vsak kandidat in predstavnik liste
kandidatov pravico do pritožbe na državni zbor. Pritožba se
lahko vloži najkasneje do prve seje državnega zbora, pritožba,
ki se nanaša na naknadne ali ponovne volitve, pa najkasneje
15 dni od dneva teh volitev. Državni zbor odloča o pritožbi ob
Potrditvi poslanskih mandatov.

Pri prvih volitvah v državni zbor politične stranke lahko vložijo
liste kandidatov v vsaki volilni enoti, če liste kandidatov podprejo s podpisi najmanj trije delegati zborov Skupščine Republike Slovenije.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o volitvah v skupščine (Uradni list SRS št. 42/89 in 5/90, Uradni list
RS št. 10/90 in 45/90), razen določb o nadomestnih volitvah
delegatov zborov skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti.

112. člen

110. člen
2 denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za
Prekršek:
kdor ravna v nasprotju s 5. členom tega zakona,
<• kdor agitira na volišču (65. člen),

113. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI
REPURLIKO
ROSNO

IN

ZRAČNEM

SPORAZUMA

SLOVENIJO

IN

HERCEGOVINO
PROMETU

0

MED
REPURLIKO
REDNEM

(RRHRZP)

- EPA 1407 Vlada Republike Slovenije je na 185. seji dne 22. februarja
1996 določila besedilo:

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:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO BOSNO IN
HERCEGOVINO O REDNEM ZRAČNEM PROMETU«,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- Igor UMEK, minister za promet in zveze;
- Ludvik BOKAL, direktor Uprave Republike Slovenije za
zračno plovbo;
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije vMinistrstvu 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 dosIov-

1.člen

a) »konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra
1944 ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. člena
omenjene konvencije, in vsako spremembo prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, če te priloge in
spremembe veljajo za obe pogodbenici;

%
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko
&osno
in Hercegovino o rednem zračnem prometu, podpisan
v
Sarajevu 19. januarja 1996.
2. člen
Sporazum
se v izvirniku angleškem jeziku in prevodu v slov
enskem jeziku glasi:

b) »pristojna organa« pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije za
zračno plovbo, in za Republiko Bosno in Hercegovino Ministrstvo za promet in zveze, Upravo za civilno letalstvo, ali v obeh
primerih katero koli drugo osebo ali telo; pooblaščeno za
opravljanje nalog, ki jih zdaj opravljata omenjena organa;

SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN REPUBLIKO BOSNO IN HERCEGOVINO
O REDNEM ZRAČNEM PROMETU

c) »določeni prevoznik« pomeni prevoznika v zračnem prometu, ki ga je v skladu s 3. členom tega sporazuma določila
posamezna pogodbenica za opravljanje dogovorjenega prometa;

Glede na to da sta Republika Slovenija in Republika Bosna in
^ercegovina (v nadaljnjem besedilu imenovani pogodbenici)
Pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu,
ie bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944, v želji,
<ja poglobita sodelovanje v zračnem prometu, in z namenom,
a
j* zagotovita potrebne podlage za opravljanje rednega zračna prometa, sta Vlada Republike Slovenije in Vlada Repu"Jike Bosne in Hercegovine določili vsaka svojega pooblaš6r
>ca, ki sta se dogovorila o:

d) »tarifa« pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in blaga
ter pogoje, na podlagi katerih se te cene uporabljajo, vključno
s provizijo in drugimi dodatnimi plačili za agencijo ali za
prodajo prevoznih listin, izvzeta pa so nadomestila in pogoji
za prevoz pošte.

1. člen
DEFINICIJE

2. Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje
na sporazum zajema tudi prilogo, razen če je izrecno drugače
določeno.

la posamezni izrazi v tem sporazumu in njegovi prilogi imajo
Pomen:
39
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2. člen
PROMETNE PRAVICE

določenih v 2. členu tega sporazuma, ki ga je izdala določenemu prevozniku druge pogodbenice ali mu določiti take
pogoje, ki se ji za izvrševanje teh pravic zdijo potrebni, če:

1. Vsaka pogodbenica daje drugi pogodbenici v tem sporazumu določene pravice, da opravlja zračni promet na progah,
ki so določene v prilogi. Ta promet in te proge se v nadaljnjem
besedilu imenujejo »dogovorjeni promet« in »določene
proge«.

a) prevoznik ne more dokazati, da ima druga pogodbenica ali
njeni državljani večinski delež lastništva in dejanski nadzor
nad njim; /
b) prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov pogodbenice,
ki daje te pravice ali če jih huje krši:

2. V skladu z določili tega sporazuma ima določeni prevoznik
(prevozniki) v zračnem prometu vsake pogodbenice pri opravljanju mednarodnega zračnega prometa:

c) prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod pogoji,
ki so določeni v tem sporazumu.

a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka;

2. Ta pravica bo uporabljena le po posvetovanju z drugo
pogodbenico, razen £e so takojšen preklic ali začasna razveljavitev ali uveljavitev pogojev po prvem odstavku tega člena
nujni za preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in predpisov.

b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v
nekomercialne namene;
c) pravico na ozemlju druge pogodbenice v krajih, določenih
v prilogi tega sporazuma, vkrcati in izkrcati potnike, prtljago,
blago in pošto, ki so namenjeni v ali prihajajo iz krajev na
ozemlju druge pogodbenice;

5. člen
URESNIČEVANJE PRAVIC
1. Določeni prevozniki v zračnem prometu imajo primerne in
enake možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa med
ozemljema pogodbenic.

d) pravico vkrcati in izkrcati na ozemlju tretjih držav v krajih,
določenih v prilogi tega sporazuma, potnike, prtljago, blago
in pošto, ki so namenjeni v ali prihajajo iz krajev na ozemlju
pogodbenice, določenih v prilogi tega sporazuma.

2. Določeni prevoznik (prevozniki) vsake pogodbenice mora
upoštevati interese prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica, da neupravičeno ne ogroža dogovorjenega prometa,
ki ga opravlja.

3. Določeni prevoznik ene pogodbenice nima pravice, da na
ozemlju druge pogodbenice za plačilo ali najemnino vkrca
potnike, prtljago, blago ali pošto, namenjeno v kakšen drug
kraj na njenem ozemlju.

3. Glavni namen dogovorjenega prometa je na podlagi
načela vzajemnosti zagotoviti zmogljivost, ki bo v skladu s
povpraševanjem po prevozu med ozemljem pogodbenice, ki
je določila prevoznika v zračnem prometu, in kraji, do katerih
letijo letala na določenih progah.

3. člen
DOLOČITEV PREVOZNIKOV IN DOVOLJENJE ZA
OPRAVLJANJE PROMETA

4. Pravica vsakega določenega prevoznika do opravljanja
prevoza v mednarodnem zračnem prometu med ozemljem
druge pogodbenice in ozemljem tretjih držav mora biti v
skladu s splošnimi načeli normalnega razvoja, ki jih priznavata obe pogodbenici, pri čemer je treba zmoogljivost prilagoditi:

1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega ali več
prevoznikov za opravljanje dogovorjenega prometa. Takšna
določitev se opravi z izmenjavo pisnega obvestila med pristojnima organoma pogodbenic.
2. Po prejemu pisnega obvestila o določitvi prevoznika mora
pristojni organ v skladu z določilom tretjega in četrtega
odstavka tega člena brez odlašanja izdati določenemu prevozniku druge pogodbenice potrebno dovoljenje za opravljanje prometa.

a) povpraševanju po prevozu z ozemlja in na ozemlje pogodbenice, ki je določila prevoznika;

3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od določenega
prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica, zahteva, naj
dokaže, da izpolnjuje pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih omenjeni organ običajno uporablja glede opravljanja mednarodnega zračnega prometa v skladu z določili konvencije.

c) zahtevam glede gospodarnosti dogovorjenega prometa.

b) povpraševanju po prevozu na območjih, čez katera poteka
promdt, ob upoštevanju lokalnega in regionalnega prometa;

5. Nobena pogodbenica ne bo enostransko omejila poslovanja določenega prevoznika druge pogodbenice, razen v
skladu z določili tega sporazuma ali z enotnimi pogoji, ki bi
bili določeni s konvencijo.

4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena ali
določiti pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za uveljavitev pravic iz 2. člena tega sporazuma, če nima dokazov, da so
druga pogodbenica ali njeni državljani večinski lastnik in
imajo dejanski nadzor nad določenim prevoznikom, ki ga je
pogodbenica določila za opravljanje dogovorjenega prometa.

6. člen
OPROSTITEV CARIN, DAVŠČIN IN TAKS
1. Letala, ki jih uporablja v mednarodnem zračnem prometu
določeni prevoznik ene pogodbenice, njihova običajna
oprema, zaloge goriva in maziv ter druge zaloge, vključno s
hrano, pijačo in tobakom, ki so na njih, so po prihodu na
ozemlje druge pogodbenice oproščeni vseh davščin in taks
pod pogojem, da ostanejo na letalu, dokler niso ponovno
izvoženi.

5. Ko določeni prevoznik dobi dovoljenje za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena, sme kadar koli začeti
opravljati dogovorjeni promet pod pogojem, da so tarife,
določene v skladu s 13. členom tega sporazuma, veljavne.

2. Omenjenih davščin in taks, razen stroškov za opravljene
storitve, so oproščeni tudi:

4. člen
PREKLIC IN ZAČASNA RAZVELJAVITEV DOVOLJENJA ZA
OPRAVLJANJE PROMETA

a) zaloga živil, pijač in tobaka, natovorjena na ozemlju ene
pogodbenice v količinah, ki jih določajo njeni pristojni organi,
da bi se porabila na letalih, ki jih'uporablja v mednarodnem
prometu določeni prevoznik druge pogodbenice;

1. Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati ali začasno razveljaviti dovoljenje za opravljanje prometa na podlagi pravic,
poročevalec, št. 8
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b) rezervni deli in običajna oprema letala, pripeljana na ozemlje ene pogodbenice, za vzdrževanje in popravilo letal, ki se
uporabljajo v mednarodnem prometu;

konita dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in
posadk, letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne zračne plovbe.

c) gorivo in mazivo za letala, ki jih uporablja v mednarodnem
zračnem prometu določeni prevoznik druge pogodbenice,
tudi takrat, kadar bodo te zaloge porabljene na delu poti nad
ozemljem pogodbenice, na katerem so bile vkrcane.

3. Pogodbenici bosta v medsebojnih odnosih ravnali v skladu
z določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varnosti civilne zračne plovbe, ki so opredeljena v prilogah
konvencije, v tisti meri, v kateri ta določila veljajo za obe
pogodbenici. Pogodbenici bosta zahtevali od letalskih družb,
ki so vpisane v njunem registru'ali ki opravljajo pretežni del
svojih dejavnosti ali imajo sedež na njunem ozemlju, ter od
letaliških podjetij na svojem ozemlju, da delujejo v skladu s
takimi varnostnimi predpisi.

3. Običajna letalska oprema ter material in zaloge, ki so na
letalih določenega prevoznika ene pogodbenice, smejo biti
raztovorjeni na ozemlju druge pogodbenice le z dovoljenjem
njenih carinskih organov. V takem primeru so lahko pod
njihovim nadzorom vse do takrat, dokler niso ponovno izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s carinskimi predpisi.

4. Pogodbenici se strinjata, da morajo navedene letalske
družbe spoštovati letalske varnostne predpise, navedene v 3.
odstavku tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za
vstop, odhod oziroma dokler so letala na ozemlju te druge
pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se bodo na
njenem ozemlju učinkovito izvajali primerni ukrepi za zavarovanje letal in za pregled potnikov, posadke, ročne prtljage,
prtljage, blaga in zalog na letalu pred in med vkrcavanjem in
natovarjanjem. Pogodbenici bosta z naklonjenostjo obravnavali vsako zahtevo druge pogodbenice za uvedbo razumnih
dodatnih varnostnih ukrepov zaradi določene grožnje.

Oprostitve, predvidene v tem členu, se bodo uporabljale
tudi v primeru, kadar določeni prevoznik ene pogodbenice
sklene dogovor z drugim prevoznikom o posojilu ali prevozu
na ozemlje druge pogodbenice predmetov, določenih v
Prvem in drugem odstavku tega člena, če ima ta drugi prevoznik pravico do istih oprostitev na ozemlju druge pogodbenice.
7. člen
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV
Zakoni in predpisi ene pogodbenice, s katerimi so urejeni
Prihod in odhod letal v mednarodnem prometu ali prelet nad
njenim ozemljem, veljajo tudi za določenega prevoznika (prednike) druge pogodbenice.

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma
drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti letal, potnikov in
posadke, letališč ali navigacijskih naprav bosta pogodbenici
pomagali drug drugi, s tem da bosta poskrbeli za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi se čim hitreje in varno
končal tak incident ali grožnja.

2- Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo prihod,
bivanje in odhod potnikov, posadke, prtljage, blaga ali pošte,
kot tudi predpisi, ki se nanašajo na vstop in odhod, izseljevanje in priseljevanje, na carinski nadzor in na zdravstvene in
*anitarne ukrepe, veljajo tudi za potnike, posadko, prtljago,
blago ali pošto v letalih določenega prevoznika (prevoznikov)
druge pogodbenice, dokler so na ozemlju prve pogodbenice.

10. člen
TAKSE UPORABNIKOV
1. Vsaka pogodbenica lahko uvede ali dovoli, da se uvedejo
upravičene in primerne takse za določenega prevoznika
druge pogodbenice. Te tak$e temeljijo na zdravih ekonomskih načelih.

Nobena pogodbenica nima pravice svojemu prevozniku v
Primerjavi z določenim prevoznikom druge pogodbenice
ftajati kakršne koli prednosti pri uporabi zakonov in predpisov
'* tega člena.
8. člen
PRIZNAVANJE POTRDIL IN DOVOLJENJ

2. Za uporabo letališč ter letalskih navigacijskih služb in
nprav, ki jih da na razpolago ena pogodbenica, ne bo določeni prevoznik druge pogodbenice plačal več, kot je treba
plačati za domača letala, ki se uporabljajo v rednem mednarodnem zračnem prometu.

1
. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovoljena,
ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, bo, dokler so
Ve
ljavna, priznavala tudi druga pogodbenica.

11. člen
KOMERCIALNE DEJAVNOSTI

Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za preletanje
nad svojim ozemljem ne prizna veljavnosti tistim spričevalom
° sposobnosti in dovoljenjem, ki jih je njenim državljanom
'*dala ali potrdila druga pogodbenica ali katera koli druga
fl
ržava.

1. Določeni prevoznik (prevozniki) ene pogodbenice ima
lahko ustrezna predstavništva na ozemlju druge pogodbenice. Ta predstavništva imajo lahko komercialno, operativno
in tehnično osebje. Osebje je lahko iz prve pogodbenice ali
lokalno zaposleno.

9. člen
VARNOSTZRAČNE PLOVBE

2. Pri komercialnih dejavnostih bo spoštovano načelo vzajemnosti. Pristojne oblasti obeh pogodbenic bodo storile vse, da
bodo predstavništva določenih prevoznikov druge strani
lahko nemoteno opravljala svoje dejavnosti.

1
V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem
Pfavu pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna
Obveznost varovanja civilnega zračnega prometa pred nezakonitimi dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez omejevala svojih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu bosta
Pogodbenici še posebej ravnali v skladu z določili Konvencije
i kaznivih dejanjih in nekih drugih dejanjih, storjenih na
®talih, sprejete v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije o
atiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, podpisane v
[jaagu Ig. decembra 1970, Konvencije o zatiranju nezakonitih
®)anj zoper varnost civilnega letalstva, podpisane v Montre23. septembra 1971, in njenega dopolnilnega Protokola o
an u
r™ i nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za mednafj.n° civilno zrakoplovstvo, podpisanega v Montrealu 24.
"Oruarja 1988.

3. Še posebej vsaka pogodbenica zagotavlja določenemu
prevozniku druge pogodbenice, da na njenem ozemlju prodaja svoje letalske zmogljivosti neposredno ali, če želi, po
agentih. Vsak prevoznik ima pravico prodajati take prevozne
zmogljivosti in vsak jih lahko prosto kupuje v lokalni valuti ali
v konvertibilni valuti drugih držav v skladu z veljavnimi deviznimi predpisi.
12. član
KONVERZIJA IN TRANSFER PRIHODKOV
Vsaka pogodbenica daje določenemu prevozniku druge
pogodbenice pravico, da v skladu z veljavnimi deviznimi predpisi po uradnem menjalnem tečaju transferira presežek prihodka, ki ga je dosegel na območju prve pogodbenice s
prevozom potnikov, prtljage, blaga in pošte. Ce so plačila

p

°godbenici si bosta na zahtevo medsebojno pomagali, da
Preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga neza41
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uresničevanju, razlagi, uporabi ali dopolnitvi tega sporazuma.
Taka posvetovanja med pristojnima organoma se začnejo v
šestdesetih dneh po prejemu pisne zahteve, razen če se
pogodbenici ne dogovorita drugače.

med pogodbenicama urejena s posebnim sporazumom, velja
tak sporazum.
13. člen
TARIFE

17. člen

1. Tarife, ki jih vsak določen prevoznik zaračunava za prevoz
na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, so določene v
primernih zneskih; pri tem naj se upoštevajo vsi pomembni
dejavniki, vključno s poslovnimi stroški, primernim dobičkom,
značilnostmi vsake proge kot tudi tarife, ki jih zaračunavajo
drugi prevozniki v zračnem prometu.

REŠEVANJE SPOROV
1. Vse spore, ki bi nastali v zvezi s tem sporazumom in jih
pogodbenici ne moreta rešiti s pogajanji ali po diplomatski
poti, bosta na zahtevo vsake pogodbenice predložili v odločitev arbitražnemu sodišču.

2. O tarifah iz 1. točke tega člena se, če je mogoče, dogovorita
določena prevoznika obeh pogodbenic po posvetovanju z
drugimi prevozniki, ki opravljajo zračni promet na isti progi ali
na delu te proge. Določena prevoznika bosta, kadar koli bo to
mogoče, sklenila tak dogovor po postopku za določanje tarif,
uveljavljenem v mednarodnem telesu, ki oblikuje predloge na
tem področju.

2. Vsaka pogodbenica določi v ta namen enega razsodnika, ta
dva pa določita predsednika, ki mora biti državljan tretje
države. Če v dveh mesecih od dneva, ko je ena pogodbenica
določila svojega razsodnika, tega ne stori tudi druga pogodbenica, ali če se v enem mesecu, potem ko je imenovan tudi
drugi razsodnik, oba razsodnika ne dogovorita o predsedniku, lahko katera koli pogodbenica zahteva od predsednika
sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva, da opravi
potrebna imenovanja. Če je predsednik sveta ICAO državljan
ene od pogodbenic, opravi imenovanje podpredsednik sveta,
ki je državljan tretje države.

3. Tako določene tarife je treba predložiti v odobritev pristojnim organom obeh pogodbenic najmanj šestdeset dni pred
dnem, ki je predlagan za njihovo uveljavitev. V izjemnih primerih se lahko omenjena organa dogovorita za krajši rok. Če
pristojni organ nobene od pogodbenic ne sporoči drugi
pogodbenici v tridesetih dneh od predložitve, da se s tarifami
ne strinja, se šteje, da so tarife potrjene.

3. Arbitražno sodišče določi svoj poslovnik. Vsaka pogodbenica plača stroške svojega razsodnika, preostale stroške arbitražnega sodišča pa krijeta pogodbenici enako.

4. Če se določena prevoznika ne moreta dogovoriti o tarifi ali
če tarifa ne potrdi pristojni organ ene pogodbenice, si pristojna organa obeh pogodbenic prizadevata določiti tarifo
sporazumno. Taka pogajanja se začnejo v tridesetih dneh, ko
se jasno ugotovi, da se določena prevoznika ne moreta dogovoriti, ali ko pristojni organ ene pogodbenice obvesti pristojni
organ druge pogodbenice, da se s tarifo ne strinja.

4. Pogodbenici bosta spoštovali vsako odločitev, ki bo sprejeta na podlagi tega člena.
18. člen
SPREMEMBE

5. Če sporazum ni dosežen, se spor rešuje v skladu z določili
17. člena.

1. Če katera od pogodbenic meni, da je treba spremeniti
kakšno določbo tega sporazuma, se taka sprememba, o kateri
sta se pogodbenici dogovorili, začasno uporablja od dneva
podpisa, veljati pa začne, ko se pogodbenici medsebojno
obvestita, da so izpolnjene vse ustavne formalnosti.

6. Že sprejete tarife veljajo vse do takrat, dokler se v skladu z
določili tega in 17. člena sporazuma ne določijo nove tarife,
vendar ne dlje kot dvanajst mesecev od dneva, ko pristojni
organ ene pogodbenice sporoči, da je zavrnil potrditev.

2. O spremembah priloge k temu sporazumu se lahko dogovorita neposredno pristojna organa pogodbenic.

7. Pristojna organa obeh pogodbenic si bosta prizadevala, da
bi zagotovila, da bodo določeni prevozniki spoštovali dogovorjene tarife, ki bodo deponirane pri njiju, in da noben
letalski prevoznik ne bo na noben način neposredno ali
posredno protizakonito zmanjševal nobenega deleža teh tarif.

3. Ob sklenitvi splošne večstranske konvencije, ki bi zadevala
zračni promet in ki bi zavezovala obe pogodbenici, bo ta
sporazum spremenjen tako, da bo ustrezal določbam take
konvencije.

14. člen
PREDLOŽITEV REDOV LETENJA

19. člen

1. Določeni prevoznik ene pogodbenice predloži svoje rede
letenja v potrditev pristojnemu organu druge pogodbenice
najmanj trideset dni, preden se začne dogovorjeni promet.
Enako velja za vsako poznejšo spremembo.

ODPOVED
1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli pisno sporoči, da
odpoveduje ta sporazum. Hkrati mora to obvestilo poslati
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.

2. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora zahtevati od
pristojnega organa druge pogodbenice dovoljenje za opravljanje dodatnih letov, ki jih želi opraviti na dogovorjenih progah zunaj potrjenih redov letenja. Tako zahtevo mora praviloma predložiti vsaj dva delovna dneva pred začetkom takih
letov.
15. člen
STATISTIČNI PODATKI

2. Sporazum preneha veljati na koncu veljavnosti reda letenji
za tisto sezono, v kateri preteče dvanajst mesecev od dnevi
prejema sporočila o odpovedi, razen če ni pred potekom teg*
roka sporočilo sporazumno umaknjeno.
3. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpO'
vedi, se šteje, da ga je prejela štirinajst dni po dnevu, ko ga j*
prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.

Pristojna organa obeh pogodbenic si bosta medsebojno na
zahtevo izmenjavala statistične podatke in druga podobna
obvestila, ki se nanašajo na dogovorjeni promet.

20. člen

16. člen

REGISTRACIJA PRI MEDNARODNI ORGANIZACIJI
CIVILNEGA LETALSTVA

POSVETOVANJA

Ta sporazum in vse njegove spremembe se registrirajo Pf
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.

Vsaka pogodbenica lahko kadar koli zahteva posvetovanje o
poročevalec, št. 8
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21. člen

Kraji
Kraji vmesnega
Kraji v
Naslednji
vzletanja
pristajanja
Sloveniji
kraji
vsa
vsa mednarodna
mednarodna
letališča
letališča

UVELJAVITEV
Ta sporazum začne veljati, ko pogodbenici druga drugo obvestita, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji glede sklepanja in uveljavitve mednarodnih pogodb.
Da bi to potrdila, sta pooblaščenca pogodbenic podpisala ta
sporazum.
Sestavljeno v
škem jeziku.

dne

OPdMBE:

v dveh izvirnikih v angle-

1. Kraje vmesnega pristajanja in naslednje kraje na določenih
progah lahko določeni prevozniki, če to želijo, izpustijo na
posameznem ali na vseh letih.

PRILOGA
PREGLED PROG

2. Vsak določen prevoznik lahko konča kateri koli let v okviru
dogovorjenega prometa na ozemlju druge pogodbenice.

I. PREGLED PROG

3. Vsak določen prevoznik lahko opravlja promet med drugimi kraji vmesnega pristanka in naslednjimi kraji, ki niso
navedeni v tej prilogi, pod pogojem, da ne opravlja prometa
med temi kraji in ozemljem druge pogodbenice.

Proge, na katerih lahko opravlja letalski promet prevoznik
(prevozniki), ki ga je določila Republika Slovenija:
Kraji
vzletanja

Kraji vmesnega
pristajanja

vsa
mednarodna
letališča

Kraji v
Naslednji
Bosni in
kraji
Hercegovini
vsa mednarodna
letališča

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze,
Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo.

II. PREGLED PROG
4. člen
ja zak0n začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

Proge, na katerih lahko opravlja letalski promet prevoznik
(prevozniki), ki ga je določila Republika Bosna in
Hercegovina:

OBRAZLOŽITEV
Sporazum začne veljati, ko pogodbenici z izmenjavo diplomatskih not druga drugo obvestita, da so bili izpolnjeni njuni
notranjepravni pogoji glede sklepanja in uveljavitve mednarodnih pogodb.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Rosno in
Hercegovino o rednem zračnem prometu sta podpisala g.
Zoran Thaler, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije
in g. Ibrahim Koluder, minister za promet in zveze Republike
8osne in Hercegovine. Sporazum je bil podpisan v dveh
izvirnikih v angleškem jeziku.

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-1) Sporazum
med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino
o rednem zračnem prometu ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.

Sporazum je bil podpisan v petek, 19. januarja 1996 v Sarajevu.
Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju
in preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic,
določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj, določanju zmogljivosti, uporabi zakonov in predpisov posamezne države, varnosti
Zračne plovbe, priznavanju spričeval in dovoljenj, oprostitvi
carin in drugih dajatev, predstavništvih prevoznikov in transferju dohodka, določitvi tarif, reševanju sporov, itd.

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov.
V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale
za Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti.

43
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

MED

VLADO

REPUBLIKE

SLOVENIJE

VLADO

REPUBLIKE

TURČIJE

SODELOVANJU
ZNANOSTI

IN

V

IN

0

IZOBRAŽEVANJU,

KULTURI

(RTUIKZ)

- EPA 1410 -

Vlada Republike Slovenije je na 186. seji dne 29. februarja
1996 določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da 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 REPUBLIKE TURČIJE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU,
ZNANOSTI IN KULTURI,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIč, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za zunanje zadeve,
- Tanja OREL-ŠTURM, svetovalka Vlade Republike Slovenije 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.

1. člen

dogovorili o naslednjem:

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi, podpisan 6. junija 1995 v Ankari.

1. člen
Pogodbenici bosta spodbujali in podpirali neposredno sodelovanje in stike v izobraževanju, znanosti in kulturi med visokošolskimi institucijami ter med posameznimi raziskovalci.
Spodbujali bosta izmenjavo znanstvenikov, strokovnjakov,
umetnikov, univerzitetnih profesorjev, učiteljev, študentov in
pripravnikov.

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:*
* Besedilo sporazuma v turškem jeziku je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.

2. člen
Pogodbenici bosta dodeljevali štipendije ter na ta način vsaka
v svoji državi omogočili državljanom druge pogodbenice, da
začnejo ali nadaljujejo študij ali raziskave.

sporazum
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE TURČIJE O SODELOVANJU V
IZOBRAŽEVANJU, ZNANOSTI IN KULTURI

3. člen
Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali o možnostih za
študij jezika in literature druge pogodbenice in bosta v ta
namen izmenjevali predavatelje in študente.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Turčije (v nadaljevanju: pogodbenici), sta se
v

4. člen

v

Pogodbenici bosta v skladu z njunima zakonodajama proučili
možnosti za medsebojno obveščanje in enakovrednost spričeval, potrdil in diplom.

želji, da bi krepili prijateljske odnose med državama ter
spodbujali in razvijali sodelovanje v izobraževanju, znanosti
'n kulturi,
Prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu
Medsebojnemu
razumevanju in krepitvi vsestranskih odnosov
n
a različnih ravneh,

5. člen
Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v skladu z obstoječimi
zakoni in predpisi znanstvenikom, strokovnjakom in študentom druge pogodbenice zagotovili dostop do muzejev, zbirk,
arhivov, knjižnic in drugih kulturnih institucij.

odločeni, da spoštujeta načela Helsinške sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi in Pariške listine za
novo Evropo,
45
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6. (len

11. člen

Da bi pri svojih narodih spodbujali seznanjanje z zgodovino,
kulturo in umetnostjo ter kulturno dediščino druge pogodbenice, bosta pogodbenici

Pogodbenici bosta spodbujali širjenje in raznolikost turističnih izmenjav.
12. člen

- olajševali sodelovanje med njunimi muzeji, knjižnicami in
drugimi kulturnimi ustanovami,

Vsaka pogodbenica bo v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo
na njenem ozemlju, dodelila drugi pogodbenici vse možne
olajšave za vstop, bivanje in odhod oseb ter za uvoz materiale
in opreme, potrebne za izvajanje izmenjav v skladu s ter"
sporazumom.

- izmenjavali informacije, dokumente, kataloge in druge
ustrezne publikacije.
7. člen

13. člen

Pogodbenici bosta spodbujali izmenjave razstav, umetnikov,
skupin izvajalcev in druge kulturne stike.

Predstavniki pogodbenic bodo imeli sestanke, z namenort
izdelave periodičnih programov in pregleda izvajanja teg*
sporazuma. V ta namen bosta pogodbenici oblikovali mešano
komisijo, ki se bo sestajala vsaki dve leti. Ti sestanki bodo
potekali na predlog ene od pogodbenic. O kraju in času
sestanka se bosta pogodbenici dogovorili po diplomatski
poti.

8. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med njunimi
športnimi organizacijami in udeležbo na športnih prireditvah
v eni in drugi državi.

14. člen

Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladimi in neposredno sodelovanje med njunimi mladinskimi organizacijami.

Ta sporazum začne veljati z dnem izmenjave obvestil o nje'
govi ratifikaciji, in sicer po diplomatski poti.

9. člen

Ta sporazum velja pet let. Nato se samodejno obnavlja z*
nadaljnja petletna obdobja, razen če ga katera od pogodbeni'
šest mesecev pred iztekom takega petletnega obdobja pisno
ne odpove po diplomatski poti.

Pogodbenici se obvezujeta, da si bosta še naprej prizadevali
za prost in širok pretok vseh vrst informacij in da bosta s tem v
zvezi spodbudili in izboljšali sodelovanje na področju novinarstva ter radijskih in televizijskih oddaj, vključno z možnostmi, ki jih ponujajo moderna sredstva obveščanja, kot sta
kabelska in satelitska televizija.

Sestavljeno v Ankari, dne 6. junija 1995 v treh izvirnikih <
slovenskem, turškem in angleškem jeziku, pri čemer so vs*
besedila enako verodostojna. V primeru razlik v razlagi velj'
angleško besedilo.

10. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med njunimi radijskimi in televizijskimi ustanovami, uradnimi in zasebnimi
tiskovnimi agencijami, poklicnimi združenji na področju tiska,
radijskih in televizijskih oddaj. V ta namen bosta pogodbenici:

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za kulturo, Minist''0
stvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za znanost in tehnologij
in Ministrstvo za zunanje zadeve.

- organizirali konference in seminarje,

4. člen

- izmenjavali strokovnjake in novinarje,

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

- izmenjavali radijske in televizijske programe.

OBRAZLOŽITEV
Sporazum sta podpisala državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj RS, ga. Vojka Ravbar in državni
minister Republike Turčije, g. Omur Kumbaracibasi, dne 6.
junija 1995 v Ankari.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakoni
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republi
Slovenije.

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na
področju kulture, izobraževanja in znanosti med obema državama. Sporazum o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in
kulturi je podlaga za sklenitev programov in drugih sporazumov Republike Slovenije z Republiko Turčijo.

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spt
membe veljavnih predpisov.
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagoto*
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedli1
nih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih aK"
nosti na področju kulture, znanosti in izobraževanja.

Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo. Podrobnejši medsebojni odnosi se
bodo urejali na podlagi ustreznih programov, sporazumov in
protokolov med obema državama in med državnimi organi in
drugimi subjekti obeh držav.
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Sredstva za sklepanje izvedbenih programov in sredstva ■
izvedbo v okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti
zagotavljajo v okviru letnih programov in proračunov resori'
ministrstev.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI
KULTURNEM

SPORAZUMA

0

SODELOVANJU

MED

VLADO

REPURLIKE

SLOVENIJE

VLADO

REPURLIKE

KOREJE

IN

(RKRKS)

EPA 1413

Vlada Republike Slovenije je na 186. seji dne 29. februarja
1996 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
KULTURNEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOREJE.

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- Tanja OREL-ŠTURM, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za zunanje zadeve;
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 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.

1.člen

1.člen

Ratificira se Sporazum o kulturnem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje, podpisan v
Ljubljani 5. julija 1995.

Pogodbenici bosta na temelju enakosti in medsebojnih koristi
pospeševali in spodbujali razvoj kulturnega sodelovanja v
skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v obeh državah.

2. člen

2. člen

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

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje v izobraževanju in
znanosti, tako da bosta:

* Besedilo sporazuma v korejskem jeziku je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.

(a) spodbujali in podpirali sodelovanje in neposredne stike
med univerzami ter izobraževalnimi in znanstvenimi ustanovami;

SPORAZUM O KULTURNEM SODELOVANJU
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO REPUBLIKE KOREJE

*(b) spodbujali medsebojno izmenjavo obiskov znanstvenikov,
učiteljev, študentov in strokovnjakov;

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Koreje (v nada■ievanju: »pogodbenici«) sta se

(d) vsaka na svojem ozemlju spodbujali in podpirali poučevanje in učenje jezika druge države;

(c) vzajemno spodbujali ustrezne organe in ustanove v svoji
državi, da podelijo štipendije državljanom druge države;

v

želji, da bi razvijali sodelovanje med državama v izobraževanju in znanosti, kulturi in umetnosti, množičnimi občili, mladini, športu in turizmu,

(e) spodbujali in pospeševali udeležbo na mednarodnih akademskih konferencah, ki bodo v drugi državi, in
(f) spodbujali izmenjavo učbenikov in drugih učnih gradiv
med izobraževalnimi ustanovami obeh držav.

Prepričani, da bo takšno sodelovanje prispevalo k večjemu
razumevanju
med državama in h krepitvi prijateljskih odnosov
m
ed njima na različnih področjih,

3. člen

^ogovorili o:

Pogodbenici bosta proučili možnosti za medsebojno prizna47
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vanje akademskih stopenj, diplom in drugih spričeval, ki jih
izdajajo ali podeljujejo pristojne izobraževalne ustanove
druge države.
4. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje v kulturi in umetnosti z namenom, da bi okrepili medsebojno razumevanje
med narodoma obeh držav s pomočjo:

športnimi organizacijami ter sodelovanje na športnih prireditvah v drugi državi.
11. člen
Pogodbenici bosta izmenjavali turistične informacije in dajali
vso možno pomoč pri spodbujanju turističnih izmenjav obeh
držav.
12. člen

(a) medsebojne izmenjave obiskov pisateljev, umetnikov in
drugih oseb, ki se ukvarjajo s kulturnimi in umetniškimi dejavnostmi;

Pogodbenici bosta po načelu enakosti in vzajemnosti ter v
skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi prevzeli stroške za
programe izmenjave po tem sporazumu.

(b) medsebojnih izmenjav gostovanj umetniških skupin,
umetnikov in oseb, ki se ukvarjajo s poustvarjalno umetnostjo;

13. člen

(c) medsebojne izmejave umetniških razstav;
(d) sodelovanja na festivalih, tekmovanjih in mednarodnih
konferencah s področja kulture, ki jih organizira druga
država, in

Pogodbenici se bosta po potrebi med seboj posvetovali t
namenom, da bi razpravljali o zadevah, ki se nanašajo na M
sporazum in prpravili konkretne programe izmenajve ali
dodatne dogovore za izvajanje ustreznih določb tega sporazuma.

(e) prevajanja in objavljanja književnih del, ki so jih napisali
avtorji druge države.

14. člen

5. člen

Pogodbenici lahko, če je to potrebno in če se obe strinjat«,
dopolnita ali popravita ta sporazum.

Pogodbenici bosta v vseh svojih uradnih publikacijah, ki bodo
vsebovale informacije o drugi državi, kot na primer v učbenikih, enciklopedijah, dokumentih, časopisih in drugih gradivih,
spoštovali zgodovinska in zemljepisna dejstva, tako da bodo
ljudje lahko pridobili pravilne in zanesljive informacije o drugi
državi.

15. člen
1. Ta sporazum začne valjati trideset dni po datumu, ko si:
pogodbenici obvestita, da so opravljene vse potrebne pravrH
formalnosti za začetek veljavnosti sporazuma.
Sporazum velja pet let in se samodejno obnavlja za nadaljnji
petletna obdobja, razen če katera od pogodbenic vsaj &e(1
mesecev pred iztekom sporazuma pisno ne obvesti drug
pogodbenice o svoji nameri, da odpove ta sporazum.

6. člen
Pogodbenici bosta omogočali lažjo izmenjavo informacij o
ukrepih za zaščito narodne dediščine obeh držav.

2. Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na velja*
nost ali trajanje nobenega programa sodelovanja, ki se izvaj'
po tem sporazumu.

7. člen
Pogodbenici bostga podpirali sodelovanje in neposredne
stike med množičnimi občili, kot so radio, film, televizija in
tisk.

Da bi to potrdila, sta podpisana, ki sta ju za to praviln«
pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.

8. člen

Sestavljeno v Ljubljani dne 5. julija 1995 v dveh izvodih'
slovenskem, korejskem in angleškem jeziku, pri čemer &
besedila enako verodostojna.

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med njunimi
organi za zaščito založniških pravic, da bi zagotovili medsebojno varstvo založniških in drugih avtorskih pravic, v skladu
z njunimi veljavnimi pravili in predpisi.

Ob razlikah v razlagi velja angleško besedilo.
3. člen

9. člen

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za kulturo, Minis|f
stvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za znanost in tehnologi)'
in Ministrstvo za zunanje zadve.

Pogodbenici bosta spodbujali neposredne stike med mladimi
in mladinskimi organizacijami obeh držav in se zavzemali za
skupno sodelovanje v mednarodnih mladinskih dejavnostih.

4. člen

10. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis'1
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

Pogodbenici bosta spodbujali izmenjavo in sodelovanje med

t
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OBRAZLOŽITEV
Sporazum sta podpisala državni sekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve RS, g. Ignac Golob in posebni odposlanec
predsednika Republike Koreje, g. See Young Lee, dne 5. julija
1995 v Ljubljani.

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

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj
enakopravnih in obojstransko koristnih odnosov na področju
kulture, izobraževanja in znanosti med obema državama.
Sporazum o kulturnem sodelovanju je podlaga za sklenitev
programov in drugih sporazumov Republike Slovenije z
Republiko Korejo.

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov.
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbenih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktivnosti na področju kulture, znanosti in izobraževanja.

Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo. Podrobnejši medsebojni odnosi se
bodo urejali na podlagi ustreznih programov, sporazumov in
protokolov med obema državama in med državnimi organi in
drugimi subjekti obeh držav.

Sredstva za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za
izvedbo v okviru'teh programov dogovorjenih aktivnosti se
zagotavljajo v okviru letnih programov in proračunov resornih
ministrstev.

BELEŽKE

49
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UGOTOVITVE,
INFORMACIJI

STALIŠČA
VLADE

IN

SKLEPI

TER

RS

- PREDLOG UGOTOVITEV, STALIŠČ IN SKLEPOV DRŽAVNEGA ZRORA REPUBLIKE SLOVENIJE
GLEDE VKLJUČEVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, NATO IN
ZAHODNOEVROPSKO UNIJO - EPA 1414 - SLOVENSKO-ITALIJANSKI ODNOSI V LUČI PRIBLIŽEVANJA REPUBUKE SLOVENIJE EVROPSKIM
INTEGRACIJAM - EPA 1414 - INFORMACIJA O ŠPANSKEM KOMPROMISNEM PREDLOGU ZA PODPIS SPORAZUMA O
PRIDRUŽENEM ČLANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI - EPA 1414 - INFORMACIJA O KRITERIJIH ZA ČLANSTVO V EKONOMSKI IN MONETARNI UNIJI (EMU) - EPA

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena
poslovnika Državnega zbgra Republike Slovenije.
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:
- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve:
- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Benjamin LUKMAN, direktor Urada za evropske zadeve
v Ministrstvu za zunanje zadeve:
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na 187. seji dne 7. marca
1996 obravnavala in sprejela gradivo:
- PREDLOG UGOTOVITEV, STALIŠČ IN SKLEPOV
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE GLEDE
VKLJUČEVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKO
UNIJO, NATO IN ZAHODNO EVROPSKO UNIJO,
- SLOVENSKO-ITALIJANSKI ODNOSI V LUČI PRIBLIŽEVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE EVROPSKIM INTEGRACIJAM,
- INFORMACIJA O ŠPANSKEM KOMPROMISNEM PREDLOGU ZA PODPIS SPORAZUMA O PRIDRUŽENEM ČLANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI,
- INFORMACIJA O KRITERIJIH ZA ČLANSTVO V EKONOMSKI IN MONETARNI UNIJI (EMU),

odnosih Slovenije z Italijo In Evropsko unijo, spre|eto 10.
maja 1994, opredelila za pot pospešenega približevanja
Evropski uniji s ciljem polnopravnega članstva. O svojem
interesu za članstvo v Evropski uniji je obvestila Evropski svet,
ko se je junija 1992 sestal v Lizboni.

PREDLOG UGOTOVITEV, STALIŠČ IN SKLEPOV
DRŽAVNEGA ZBORA GLEDE VKLJUČEVANJA
REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO,
NATO IN ZAHODNO EVROPSKO UNIJO
1. UGOTOVITVE

Proces približevanja EU je nato tekel preko Sporazuma o
sodelovanju (podpisan je bil 5. aprila 1993 v Luksemburgu in
stopil v veljavo 1. septembra istega leta). Mandat za pogajanja
o Sporazumu o pridruženem članstvu je bil sprejet 6. marca
1995, sporazum pa je bil parafiran 15. junija 1995.

Polnopravno članstvo v Evropski unl|l In vkl|učitev v
obrambno-varnostne mednarodne organizacije (NATO,
Zahodnoevropska unija) so prioritete slovenske zunanje
Politike. V okviru evro-atlantskih integracij si Slovenija lahko
zagotovi razmeroma varen, miren, demokratičen, na načelih
Pravne države in človekovih pravic utemeljen razvoj.

3. Republika Slovenija vidi v podpisu asociacijskega sporazuma pomemben korak v uresničevanju cilja, ki je polnopravno članstvo v Evropski uniji. S podpisom asociacijskega sporazuma se strinja štirinajst držav članic Evropske
unije, medtem ko ga Italija zaradi neupravičenih bilateralnih
zahtev do Republike Slovenije blokira. Slovenska Vlada je
ocenila, da je pogojevanje multilateralnih odnosov z bilateralnimi zahtevami nesprejemljivo. Takšno stališče je zavzel tudi
Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 29. novembra 1995.

Najbolj izražen je ekonomski, predvsem trgovinski, interes
Republike Slovenije, da se čim bolj poveže v evropski ekonomski prostor, ki že obsega vso zahodno Evropo, medtem
se bodo pridružene članice vanj vključile z implementacijo
Bele knjige za harmonizacijo z zakonodajo notranjega trga
"ropske unije.
2. Republika Slovenija se je že v svojih osamosvojitvenih
dokumentih,
zlasti z Deklaracijo ob neodvisnosti, sprejeto
2S
- 6. 1991 |n nato kot samostojna država z Deklaracijo o

4. Evropski svet je na zasedanju v Madridu, decembra 1995,
pooblastil Evropsko komisijo, da začne pripravljati mnenja o
51
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sprejeti ureditev, ki jo predvideva članstvo v Evropski uniji'
S sprejetjem odprtega Zakona o lastninski in drugih stvarnih
pravicah, ki ureja tudi pravico tujcev do nakupa nepremičnin,
bo Republika Slovenija pokazala, da je pripravljena začeti
proces liberalizacije na tem področju in ga pospešiti para-lelno s procesom nadaljnjega vključevanja Republike Slove
nije v Evropsko unijo (faze podpisa in ratifikacije asociacij'
skega sporazuma ter začetek pogajanj o članstvu v Evropski
uniji).

posameznih državah kandidatkah za članstvo v EU. Mnenja
naj bi bila pripravljena do konca zasedanja Medvladne konference držav članic (pričakuje se, da bo Konferenca končana v
letu 1997). Komisija je že začela pripravljati mnenja, za države,
ki so vložile prošnje za članstvo. Po koncu Medvladne konference bo Ministrski svet sprejel sklep o začetku pogajanj s
kandidatkami za katere bodo mnenja pozitivna.
Večina pridruženih članic je vložila zahtevo za članstvo v EU
potem, ko je bil njihov asociacijski sporazum ratificiran. Baltske države so zahteve vložile po podpisu asociacijskega sporazuma. Slovenija je edina od desetih držav Srednje in
Vzhodne Evrope, ki zaradi blokade podpisa asociacijskega
sporazuma še ni zaprosila za članstvo v EU. Zato še ni vključena v procese priprav za začetek pogajanj o članstvu. Prvi
krog pogajanj naj bi se začel šest mesecev po koncu Medvladne konference držav članic EU z Malto in Ciprom, predvideva pa se, da bi takrat lahko začele pogajanja o članstvu tudi
najuspešnejše države srednje Evrope.

10. Republika Slovenija bo nadaljevala s procesom harmonlzacije svoje zakonodaje z normami In standardi Evropski
unije, ne glede na podpis asociacijskega sporazuma, v luči
polnopravnega članstva v Evropski uniji. V sodelovanju z
Evropsko komisijo in v institucionalnem okviru program«
PHARE pripravlja svojo predpristopno strategijo za obdobji
1996-1999. Glavni elementi le te so harmonizacija zakonodaje za vključitev v evropski notranji trg in izvajanje potrebnih
ekonomskih in socialnih reform. Prav zato je Vlada v skladu
s svojimi dosedanjimi stališči sprejela španski kompromisni
predlog za nadaljnjo harmonizacijo slovenske zakonodaje *
obdobju štirih let po ratifikaciji asociacijskega sporazuma, v
zvezi s polnopravnim članstvom Republike Slovenije «
Evropski uniji.

5. Če v naslednjih mesecih ne bo mogoče podpisati asociacijskega sporazuma, Republika Slovenija izraža namero,
da v letošnjem letu (1996) preda uradno vlogo za polnopravno članstvo v Evropski uniji.

PREDLOG STALIŠČ IN SKLEPOV DRŽAVNEGA ZBORA
1. Cilj Republike Slovenije je polnopravno članstvo v
Evropski uniji.

Za polnopravno članstvo v Evropski uniji bo potrebna harmonizacija slovenske zakonodaje z evropsko. To vključuje tudi
nediskriminacijsko zakonodajo za državljane Evropske unije
na področju nakupa nepremičnin, vključno z zemljo. Slovenska vlada je to ugotovila v svoji deklaraciji z dne 30. septembra 1994.

Članstvo v Evropski uniji je izraz pripadnosti tisti Evropi, ki s«
združuje na temeljih in po načelih politične demokracije,
spoštovanja človekovih pravic in pravic manjšin, pravni
države, socialno tržnega gospodarstva, enakopravnosti ter
vzajemnega spoštovanja med narodi.

To pričakuje od Republike Slovenije tudi Evropska unija, kar
je razvidno iz sklepov Evropskega sveta sprejetih v Cannesu
in Madridu ter iz resolucije Evropskega parlamenta o Sloveniji.

Članstvo v Evropski uniji je za Republiko Slovenijo najbolj#
možnost za družbeni in gospodarski razvoj, utrjevanje lastni
identitete in uveljavitev temeljnih nacionalnih interesov v šir
šem stabilnem in odprtem evropskem prostoru.

6. Republika Slovenija zelo uspešno vodi proces političnih
in ekonomskih reform. Gospodarstvo se je uspešno prilagodilo zakonom prostega trga in uspešno posluje z državami
Evropske unije s katerimi opravlja dve tretjini svoje zunanje
trgovinske izmenjave.
V letih 1994 in 1995 je domači proizvod Republike Slovenije
naraščal po približno 5% stopnji.
Poleg tega je v letu 1995 Republika Slovenija zmanjšala stopnjo inflacije na 8,6%. Slovenska valuta je dejansko že precej
časa konvertibilna, na priporočilo Mednarodnega denarnega
sklada pa je 1. septembra 1995 Republika Slovenija formalno
razglasila zunanjo konvertibilnost svoje valute. Slovenske
javne finance so uravnotežene. Republika Slovenija nima
proračunskega primanjkljaja, njen javni dolg znaša manj kot
20% bruto domačega proizvoda. Bruto domači proizvod na
prebivalca je v letu 1995 dosegel 8,700 dolarjev.

Vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo nalag'
vsem političnim silam v državi, da tega cilja ne podrejajo
svojim strankarskim interesom, ampak prispevajo k utrjevanj"
nacionalnega konsenza, potrebnega za dosego tega cilja.
2. Cilj Republike Slovenije je članstvo v Evropski uniji d«
leta 2001. V interesu Republike Slovenije je zato čimprejšnji
sklenitev asociacijskega sporazuma kot vmesne stopnje z>
polnopravno članstvo v Evropski uniji. V luči polnopravneg'
članstva v Evropski uniji bo Državni zbor okrepil prizadeva*1
nja za nadaljnjo harmonizacijo slovenske zakonodaje
zakonodajo Evropske unije. Ta prizadevanja bo obdržal tudi
zakonodajni program Državnega zbora v skladu z roki, predvidenimi v Sporazumu o pridruženem članstvu Republik* .
Slovenije in v skladu s priporočili Bele knjige za vključevanje pridruženih članic v notranji trg Evropske unije.

7.Vsi ti rezultati uvrščajo Republiko Slovenijo med najuspešnejše države v prehodnem obdobju. Republika Slovenija celo uspešneje kot mnoge članice Evropske unije Izpolnjuje maastrichtske kriterije za članstvo v evropski ekonomski In monetarni uniji. Vsi ti rezultati in analize nedvomno
potrjujejo, da se Republika Slovenija uvršča v sam vrh držav
kandidatk za polnopravno članstvo v Evropski uniji.

Državni zbor bo ustanovil poseben odbor za odnose z evropskimi integracijami.
Podpis asociacijskega sporazuma odpira možnost za vključi;
tev Republike Slovenije v proces predpristopne strategije, ki
jo je EU oblikovala za pridružene države srednje in vzhodni
Evrope. Republika Slovenija bo lahko sodelovala v strukturiranem dialogu, ki je pomemben element te strategije.

Republika Slovenija pričakuje, da bo pogajanja o članstvu
začela leta 1998 in da bo postala polnopravna članica najverjetneje do leta 2001.

3. Državni zbor Republike Slovenije bo okrepil prizadevanj'
za nadaljnjo harmonizacijo slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije in pospešil sprejemanje zakonoda, ki
naj opredeli lastninsko in druge stvarne pravice tujcev n<
nepremičninah v skladu z evropskimi standardi.

8. Na zasedanju Evropskega sveta v Madridu (decembra
1995) se je štlrinjast držav članic Evropske unije strinjalo, da
se podpiše asociacijski sporazum z Republiko Slovenijo.
Italija je prosila za odložitev sprejema takšne odločitve z
obrazložitvijo, da bo italijansko predsedovanje Evropski
uniji najprimernejši čas za deblokiranje podpisa slovenskega asociacijskega sporazuma in z željo, da Španija to
prepusti italijanskemu predsedstvu.

V skladu s tem pooblašča Vlado Republike Slovenije, d*
obvesti Evropsko unijo, da bo Slovenija pri harmonizaciji
zakonodaje in v postopku potrjevanja asociacijskega sporazuma upoštevala predloge Evropskega parlamenta i"
Evropske komisije glede pravic državljanov Evropske unij'
na nepremičninah.

9. Republika Slovenija bo s pospešeno harmonizacijo
nepremičninske zakonodaje potrdila, da je pripravljena
poročevalec, št. 8
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S tem ciljem bo Državni zbor posvetil posebno pozornost
Pospešenemu sprejemanju zakonodaje, ki bo uskladila pravni
red Republike Slovenije z evropskimi standardi.

6. Državni zbor ocenjuje, da je članstvo v Zahodnoevropski
uniji, evropskem stebru skupne evropske obrambe, pomemben element vključevanja Republike Slovenije v Evropsko
unijo.

Pospešena harmonizacija zakonodaje je v interesu Republike
Slovenije, saj s tem potrjuje uspešnost svoje tranzicije in
Pripravljenost za vključitev v enotni notranji trg s ciljem polnopravnega članstva v Evropski uniji.

Zahodnoevropska unija predstavlja evropski steber varnosti
in bo v nadaljnjem procesu oblikovanja in institucionalizacije
skupne evropske varnostne in obrambne politike pridobivala
na pomenu. V tem procesu bo, poleg vzpostavljanja nekaterih
oblik samostojnih vojaško-obrambnih struktur, pomembno
okrepila organizacijske in poveljevalne vezi z NATO. Zato si
bo Republika Slovenija prizadevala pridobiti status pridružene partnerice, ki predstavlja institucionalni okvir za bodoče
članstvo v Zahodnoevropski uniji.

4- Republika Slovenija bo vložila prošnjo za članstvo v
Evropski uniji.
Republika Slovenija si bo še naprej prizadevala, da pride čim
prej do podpisa asociacijskega sporazuma, kot vmesne stopnje za polnopravno članstvo v Evropski uniji in neobhodnega
institucionalnega okvirja za vključitev Republike Slovenije v
proces realizacije predpristopne strategije, ki jo je Evropska
u
nija pripravila za države srednje in vzhodne Evrope.

SLOVENSKO-ITALIJANSKI ODNOSI V LUČI
PRIBLIŽEVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVROPSKIM INTEGRACIJAM

če v času italijanskega predsedovanja ne bo mogoče najti
rešitve za podpis asociacijskega sporazuma, bo Vlada Republike Slovenije vložila prošnjo za polnopravno članstvo v
Evropski uniji, da bi bila Republika Slovenija tako lahko
obravnavana v prvi skupini držav kandidatk za članstvo v
Evropski uniji.

I.
Za boljše razumevanje ozadja pogojevanja Italije glede pridruženega članstva Republike Slovenije k Evropski uniji je
potrebno predočiti nekatera dejstva, s katerimi se žal italijanska politika občasno ne more sprijazniti. Italija postavlja
Republiki Sloveniji dodatne neupravičene zahteve, čeprav je
slovenska vlada izpolnila vse pogoje za pristop k pridruženemu članstvu. Sporazum o pridruženem članstvu Slovenije
je bil parafiran in pristop Republike Slovenije podpira 14
članic EU. Nerazumljivo nasprotovanje Italije pa že skoraj leto
dni onemogoča pristop Republike Slovenije k pridruženemu
članstvu.
II.

Republika Slovenija s prošnjo za polnopravno članstvo kaže
?voj interes, da nadaljuje proces približevanja Evropski uniji
m se intenzivno pripravlja na polnopravno članstvo z vsemi
Pravicami in obveznostmi, ki jih le-to prinaša.
Republika Slovenija pričakuje, da bo do leta 2001 članica
Evropske unije in je v skladu s tem pripravljena do takrat
harmonizirati svojo zakonodajo v zvezi z nakupom nepremičnin in zemlje za državljane Evropske unije na osnovi načel
recipročnosti in nediskriminacije. V fem duhu tudi sprejema
spanski kompromisni predlog.

Italija je ob začetku 1. svetovne vojne s tajnim Londonskim
paktom 1915 pristopila na stran Antante, ki ji je širokogrudno
obljubila več ozemlja (Istro, Dalmacijo in Slovensko Primorje),
kot ji ga je bila pripravljena odstopiti Avstro-Ogrska. Z Rapalsko pogodbo 1920 je tako prišlo pod Italijo skoraj četrtina
slovenskega nacionalnega ozemlja in več kot 300.000 Slovencev. V obdobju fašizma, ki je med drugim malikoval superiornost italijanstva, je bil uveden kulturni genocid nad slovenskim narodom z načrtnim uničevanjem njegove identitete
(prepoved uporabe slovenskega jezika, ukinitev vseh slovenskih šol in kulturnih institucij, zaplembo premoženja teh institucij, internacijami in preselitvami intelektualcev v notranjost
Italije, sodnimi procesi in mučenji itd.). Zaradi fašističnega
terorja je v tem obdobju zapustilo to slovensko zasedeno
ozemlje več kot 30.000 Slovencev.

Evropski svet je na zasedanju v Madridu (decembra 1995)
zaprosil Evropsko komisijo, da začne pripravljati mnenje o
državah kandidatkah. Na osnovi teh mnenj bo Ministrski svet
Evropske unije po koncu Medvladne konference, sprejel odločitev o tem, s katerimi državami bo začel pogajanja o članstvu.
5- Državni zbor poudarja, da bo Republika Slovenija zagotovila svoj temeljni strateški varnostni interes s pomočjo
kolektivne varnosti, ki jo omogoča članstvo v NATO.
v

skladu z Resolucijo o nacionalni varnosti Državni zbor
Ponovno ugotavlja, da je članstvo v NATO strateški varnostni
cilj Republike Slovenije. Zagotavljanje tega cilja bo postopno.
Odvisno bo od stanja odnosov in dinamike razvoja novega
varnostnega sistema v širšem evro-atlantskem prostoru in
Pripravljenosti Republike Slovenije, da aktivno sodeluje v
Procesu približevanja NATO.

Leta 1941 je Italija napadla Kraljevino Jugoslavijo in si priključila dodaten del slovenskega nacionalnega ozemlja, vključno
z Ljubljano. S terorjem, streljanjem talcev, koncentracijskimi
taborišči in drugimi oblikami je skušala zatreti slovenski
odpor proti okupaciji. Slovensko odporniško gibanje ima
odločilno zaslugo, da se je večji del slovenskega nacionalnega ozemlja s Pariško mirovno pogodbo 1947 vrnil v meje
matične domovine.

Organizacijski okvir procesa približevanja in vključevanja v
NATO je Severnoatlantski svet za sodelovanje (NACC), znotraj
u®|erega
se izvajajo vse aktivnosti Partnerstva za mir. RepuDl,
ka Slovenija je polnopravna članica NACC.

~ čim prej začeti individualni dialog z NATO o vseh elementih
■n vidikih širjenja NATO in slovenskega članstva v njem;

Ker se tudi po Mirovni pogodbi z Italijo leta 1947 ni bilo
mogoče dogovoriti glede razmejitve na območju Trsta, je bilo
ustanovljeno Svobodno tržaško ozemlje, razdeljeno na Cono
A, ki so jo upravljale anglo-ameriške vojaške sile, in Cono B, ki
je bila pod upravo jugoslovanske vojske. Z Londonskim
memorandumom leta 1954 je bila Cona A priključena Italiji in
Cona B Jugoslaviji. V obdobju 1947 do 1956 se je iz dela
ozemlja takratne cone B Svobodnega tržaškega ozemlja, ki
sedaj pripada Sloveniji, izselilo okrog 25.000 prebivalcev. To
so bili optanti, večinoma italijanske narodnosti, pa tudi drugi.
Odšli so prostovoljno, predvsem zaradi nizkega življenjskega
standarda, pa tudi ideoloških razlogov. Pri tem jih je takratna
italijanska oblast močno spodbujala.

~ Primerno okrepiti sodelovanje v operacijah NATO in s tem
Pokazati interes Republike Slovenije kot zanesljive partnerske
zave primerne za polnopravno članstvo v NATO;

V obdobju po letu 1954 so se ob tej državni meji razvili zgledni
medsebojni odnosi in sodelovanje. Odprtih je bilo več kot 30
mejnih prehodov za lokalno prebivalstvo.

^nadaljnjem
procesu vključevanja Republike Slovenije v
AT
0 je potrebno:
~ vključiti se aktivno v vsa telesa in programe v okviru NACC,
katere ima Republika Slovenija interes;

za

izkoristiti možnosti Partnerstva za mir in Individualnega
Partnerskega programa 1996-1998 sklenjenega v tem okviru
z NATO;
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sporazumu iz leta 1983, saj je Italija navkljub večkratnih1
pozivom doslej Republiki Sloveniji onemogočala izvrševani
plačila teh obveznosti.

Po konferenci v Helsinkih, leta 1975 sta Jugoslavija in Italija s
Pogodbo med SFRJ in Republiko Italijo (Osimski sporazum)
uredili vsa odprta vprašanja med državama, zlasti pa državno
mejo in sta se zavezali, da bosta s svojo notranjo zakonodajo
uredili položaj obeh manjšin. Načelno sta se v 4. členu
Pogodbe dogovorili, da bosta vladi sklenili sporazum o pravični in za obe strani sprejemljivi globalni in pavšalni odškodnini za dobrine, pravice in interese italijanskih fizičnih in
pravnih oseb na delu bivšega Svobodnega tržaškega ozemlja,
ki so jih nacionalizirale, razlastile ali z drugimi ukrepi omejile
jugoslovanske vojaške, civilne ali krajevne oblasti.

Republika Slovenija ima za cilj doseči takšne odnose z Italije
ki bodo temeljili na evropskih načelih enakopravnega partne'
stva, vzajemnosti in sodelovanja, kar bo v korist evropskem'
združevanju in utrjevanju varnosti in stabilnosti v tem del'1
Evrope. Republika Slovenija ima velik interes za poglabljanj
dobrososedskih odnosov z Italijo, še zlasti za gospodarsK1
sodelovanje, saj za to obstajajo vse možnosti.
Republika Slovenija pa kljub pripravljenosti za reševanje vsel
odprtih vprašanj in želji, da bi s sosedo Italijo razvila čimbo1
pristne odnose, ne more dopustiti, da bi Italija izsiljevala i'
pogojevala pristanek za pridruženo članstvo Republike Slov*
nije v EU s pristajanjem na ponovno odpiranje vprašanj, ki
bila med narod no-pravno obojestransko rešena.

Pogajanja za rešitev tega vprašanja so trajala več let, do leta
1983, ko je bil v Rimu podpisan Sporazum med SFRJ in
Italijansko republiko o dokončni ureditvi vseh vzajemnih
obveznosti, ki izvirajo iz 4. člena Pogodbe podpisane v
Osimu. V prvem členu Sporazum določa, da je s tem SFRJ
dokončno pridobila dobrine, pravice in interese, ki so navedeni v 4. členu Osimske pogodbe. Določeno je bilo tudi, da bo
na račun odškodnine za te pridobljene dobrine Jugoslavija
izplačala Italiji 110 milijonov ZDA dolarjev v 13. obrokih,
začenši s 1. januarjem 1990. Poleg tega je Jugoslavija dala
179 imetnikom pravic na prosto razpolaganje nepremičnine,
po seznamu, ki je sestavni del tega sporazuma. Tem so bile
nepremičnine tudi vrnjene.

INFORMACIJA
O ŠPANSKEM KOMPROMISNEM PREDLOGU
ZA PODPIS SPORAZUMA O PRIDRUŽENEM
ČLANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V
EVROPSKI UNIJI

III.

UVOD

Republika Slovenija je 25. junija 1991 postala neodvisna
država. Italija je Slovenijo priznala 15. januarja 1992. Obe
državi sta si 31. julija 1992 izmenjali note o tem, da je Republika Slovenija pravno nasledila 49 mednarodnih sporazumov, ki jih je Italija sklenila z bivšo Jugoslavijo. Med temi
sporazumi sta tudi Osimski sporazum in Sporazum o
dokončni ureditvi vseh vzajemnih obveznosti, ki izvirajo iz 4.
člena Osimske pogodbe. Italija je z objavo tega seznama
veljavnih sporazumov v Uradnem listu Italijanske republike
dne 8. septembra 1992, še dodatno priznala nasledstvo teh
sporazumov Republiki Sloveniji.

Polnopravno članstvo v Evropski uniji do leta 2001 je c!
Republike Slovenije. Španski kompromisni predlog predsta*
Ija vmesno stopnjo za dosego tega cilja. S sprejetjem te$
predloga naj bi deblokirali podpis asociacijskega sporazumi
S tem bo Republika Slovenija vključena v krog držav kand
datk za polnopravno članstvo v Evropski uniji.
I.
Španija, kot predsedujoča Evropski uniji, je v začetku avgus1
1995. leta predstavila slovenski strani pobudo za doseS
kompromisa, ki bi zagotovil podpis sporazuma o pridružene!
članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji.

Kljub mednarodnopravni veljavnosti pogodb in sporazumov
med državama, poskuša Italija nekatere med temi postaviti
pod vprašaj in doseči spremembe, ki bi bile zanjo ugodnejše.
Zlasti pod pritiskom nacionalističnih krogov je pričela odpirati vprašanje izvajanja Rimskega sporazuma in zahtevati
vračilo nepremičnin optantov, vendar nikoli ni dokončno
opredelila obseg teh zahtev. S temi zahtevami, posebno še z
dodatno zahtevo glede popolne sprostitve trga nepremičnin
za italijanske državljane, pogojuje Italija vstopanje Republike
Slovenije v EU in njene varnostne mehanizme. Tako italijansko pogojevanje, ki se kaže v povezovanju dvostranskih vprašanj in odnosov z multilateralnimi, predstavlja resno oviro v
poglabljanju sosedskih odnosovv in medsebojnega zaupanja.

Elementi španske pobude so bili naslednji:
1. Bilateralni dogovor med Republiko Slovenijo in Italijo;
2. Vlada naj predlaga Državnemu zboru naslednje spremem"
Predloga zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah:
a) izpustitev člena, ki zahteva, da tujci, ki jim preneha stali*
bivališče v Republiki Sloveniji, odtujijo nepremičnino, ki soj
pridobili zato, ker so imeli stalno bivališče v Republiki SloV
nijl;

Slovenska vlada je bila v dosedanjih razgovorih z italijansko
stranjo pripravljena, da se nekateri specifični problemi premoženja optantov rešijo na humanitarni in recipročni osnovi,
vendar v okviru mednarodno pravno veljavnega Rimskega
sporazuma iz leta 1983. Pripravljena je bila na dialog, saj je na
številnih srečanjih pooblaščencev skušala najti izhod iz italijanskih pogojevanj. Ob tem je Republika Slovenija postavila
tudi zahtevo, da Italija zakonsko zaščiti slovensko manjšino v
Italiji, kar je dolžna storiti po Osimskih sporazumih in relevantnih mednarodnih dokumentih ter da slovenski manjšini v
Italiji italijanska država vrne nekatere objekte, ki jih je fašizem
zasegel. Zlasti bi bilo za Slovence simbolnega pomena vrnitev
slovenskega Narodnega doma v Trstu, ki so ga fašisti leta
1920 zažgali in nacionalizirali, vendar italijanska država dosedaj ni pokazala volje, da bi te zgodovinske krivice popravila.

b) izraz dovoljena dejavnost v Predlogu zakona naj se zam1
nja z izrazom ekonomska dejavnost;
c) k členu 99 Predloga zakona naj se doda točka c), v kateri 5
■zagotovi državljanom EU, ki so skupno tri leta legalno biva
na ozemlju Republike Slovenije, pravica do nakupa nepr*
mičnin;
3. Republika Slovenija in EU naj bi ob členu 64 asociacijskejj
sporazuma izmenjali pismi, ki bi postali sestavni del asociaci
skega sporazuma. V pismu bi se Republika Slovenija zaV
zala, da bo štiri leta po ratifikaciji asociacijskega sporazuif
popolnoma sprostila pretok kapitala in odstranila vse pf
preke za nakup nepremičnin za državljane EU na nediskrirf
natorni in recipročni osnovi.

Republika Slovenija bo vztrajala pri spoštovanju načela
»pacta sunt servanda«, pri spoštovanju in izvajanju veljavnih
sporazumov, med temi Pariške mirovne pogodbe iz leta 1947,
Osimskih sporazumov iz leta 1975 in Rimskega sporazuma iz
leta 1983.

II.
1. Slovenska stran je odgovorila, da je pobuda vredna pozo
nosti in visoko ocenila španska prizadevanja pri iskanju fo1
mule za deblokado podpisa slovenskega asociacijskega s p '
razuma.

Tudi zato je Vlada Republike Slovenije odprla fiduciarni račun
in izvršila plačilo obrokov finančnih obveznosti po Rimskem
poročevalec, št. 8
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Na poziv španske strani, da slovenska stran poda pripombe
"a njihovo pobudo, je bilo ocenjeno, da bilateralni sporazum
* Italijo, kot pogoj za podpis asociacijskega sporazuma, v
»stem trenutku onemogoča sprejem španske pobude.

Spremembe so naslednje:
- v točki a) člena 100 (nekdanji člen 99) se črta pridevnik
»dovoljena«;
- v celoti se črta nekdanji člen 101, ki predvideva obvezo
odtujitve nepremičnin za tujce, ki jim je prenehalo stalno
bivanje v Republiki Sloveniji;
- členu 100 (nekdanji člen 99) se doda nova točka c). ki se
glasi:
- lastninsko pravico na nepremičninah in stavbno pravico
lahko pridobi: »tujec, ki je najmanj tri leta legalno prebival v
Republiki Sloveniji«
- novi člen 106, ki določa, da se za triletno prebivanje v
Republiki Sloveniji po točki c) 100. člena tega zakona šteje
triletno neprekinjeno legalno prebivanje v Republiki Sloveniji
po 25. juniju 1991.

Slovenska stran je ocenila, da v primeru, da bi bil dosežen
bilateralni sporazum z Italijo, Republiki Sloveniji ne bi bilo
Potrebno izpolnjevati dodatnih pogojev. Obenem je bilo izraženo stališče, da bilateralne zahteve ne morejo biti pogoj v
odnosih Republike Slovenije z Evropsko unijo. Takšno staNš(e potrjuje tudi resolucija Evropskega parlamenta, sprejeta
<9 novembra 1995, ki se izrecno zavzema za to, »da bilateralni problemi med Republiko Slovenijo in Italijo ne smejo
•»ti ovira za podpis Evropskega sporazuma«.
Slovenska stran je tudi predlagala, da se vsebina izmenjave
Pisem k členu 64 asociacijskega sporazuma obogati z dodatkom, ki bo odprtje tega trga nepremičnin povezal z vstopom
Republike Slovenije v polnopravno članstvo v Evropski uniji,
n
a kar je pristala tudi Španija, pred zasedanjem Evropskega
sveta v Madridu decembra 1995. leta.

2. Španija je bila zadovoljna z vsebino slovenskega pisma,
ki je potrdilo sprejetje španske pobude, In je pričakovala, da
se bo kompromisu pridružila tudi Italija. Z doseženim kompromisom so se strinjale tudi ostale članice Evropske unije,
razen Italije, ki je želela, da se vprašanje podpisa slovenskega asociacijskega sporazuma rešuje v času njenega
predsedovanja Evropski uniji. Italija še vedno nasprotuje
podpisu asociacijskega sporazuma s Slovenijo.

2- Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek
je 11. decembra 1995 poslal pismo predsedniku Evropske
komisije Jacquesu Santerju in španskemu premierju Felipu
ponzalezu, v katerih ju je obvestil, da je slovenska stran
Izpolnila vse pogoje, ki izhajajo iz skupne izjave Sveta ministrov in Evropske komisije, z dne 6. marca 1995, ter uskladila
dogovor s Španijo, kot predsedujočo EU, o vsebini t. i. španskega kompromisnega predloga. Izrazil je prepričanje, da je
(
ako Republika Slovenija izpolnila vse pogoje, ki jih je za
Podpis asociacijskega sporazuma postavila Evropska unija, in
nkrati zagotovil, da bo vlada RS tudi v bodoče storila vse, kar
Je potrebno za harmonizacijo slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije.

V teh okoliščinah bi bilo potrebno, da Državni zbor pooblasti
Vlado Republike Slovenije, da vloži nadaljnje napore, da
pride do podpisa asociacijskega sporazuma še v času italijanskega predsedovanja Evropski uniji.
Državni zbor naj pooblasti Vlado, da v primeru, če oceni, da
v času italijanskega predsedovanja ne bo mogoče podpisati
asociacijskega sporazuma, vloži zahtevo za polnopravno
članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji.

III.
1. 1. decembra 1995 je vodja Misije Republike Slovenije pri
Evropski uniji veleposlanik dr. Boris Cizelj predal pismo veleposlaniku Kraljevine Španije pri Evropski uniji, Franciscu
Javier Elorzi, v katerem je obvestil Španijo kot predsedujočo
EU, da Republika Slovenija sprejema špansko pobudo na
način:

INFORMACIJA
O KRITERIJIH ZA ČLANSTVO V EKONOMSKI IN
MONETARNI UNIJI (EMU)
Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati države članice Evropske
unije za članstvo v Ekonomski in monetarni uniji, so:

~ da sprejetje te pobude zadostuje za podpis asociacijskega
sporazuma in tako odpade pogoj bilateralnega sporazuma z
Italijo;
~ da se španski predlog izmenjave pisem dopolni tako, da se
liberalizacija pretoka kapitala veže na proces polnopravnega
članstva Republike Slovenije v Evropski uniji.

1. stabilnost cen na drobno, pri čemer stopnja inflacije ne
sme presegati za več kot 1.5 odstotne točke stopnje inflacije
treh držav članic z najnižjo inflacijo,

Vsebina pisma je naslednja:
2. stabilne |avne finance:

»Glede na določbo drugega odstavka 64. Člena asociacijskega sporazuma, ki se nanaša na pravila Skupnosti o pretoku kapitala, želim potrditi zavezo Vlade Republike Slovenje, da z oziram na pristop Republike Slovenije k Evropski
u
nl||, podvzame potrebne ukrepe, da bi zagotovila državljanom držav članic Evropske unije, na nediskriminatorni
osnovi, ob pogoju vzajemnosti, pravico do nakupa nepremičnin v Republiki Sloveniji, ob koncu četrtega leta po uveljavitvi
asociacijskega sporazuma. «

- Javni dolg (tako države kot tudi lokalnih skupnosti), ki ne
presega 60% BDP, razen če se njegov obseg zmanjšuje in
približuje referenčni vrednosti v »zadovoljivem ritmu«.
- proračunski deficit, ki ne presega 3% BDP, razen če se je
njegov obseg znatno in kontinuirano zmanjševal in se približuje referenčni vrednosti, ali pa je preseganje te vrednosti le
izjemnega in začasnega značaja ter ni preveliko,

Prvotni španski predlog izmenjave pisem ni povezoval slovenske obveze za liberalizacijo pretoka kapitala z njenim članstvom v Evropski uniji, toda španska stran je potrdila kot
sprejemljivo slovensko formulacijo pisma, ki vzpostavlja to
zvezo.

3. spoštovanje normalnih nihanj v okviru Evropskega tečajnega mehanizma (ERM), to je največ 2.25% nad ali pod
paritetno vrednostjo najmanj dve leti pred vstopom v EMU; to
tudi pomeni, da država članica ni devalvirala svoje valute
napram katerikoli drugi valuti v okviru EMS v tem obdobju.
<
4. Trajnost konvergence, ki jo izražajo dolgoročne obrestne
mera za državne obveznice s povprečno zapadlostjo 10 let, ki
so lahko največ 2 odstotni točki nad obrestno mero treh držav
članic z najnižjo stopnjo inflacije.

- Poleg tega je veleposlanik dr. Cizelj v svojem pismu španskemu predsedstvu obvestil, da je Vlada Republike Slovenije
Pripravila nov Predlog zakona o lastninski in drugih stvarnih
Pravicah, v katerem je upoštevala komentarje Evropske komisije in španske predloge in ga predložila Državnemu zboru 5.
decembra 1995.
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Države članice Evropske unije so po podatkih Evropske komisije v letu 1995 dosegle naslednje rezultate glede izpolnjevanja kriterijev za članstvo v Ekonomski in monetarni uniji
(podatki temeljijo na oceni Evropske komisije):
Javni Obrestne
ProračunStopnja ski saldo dolg v % mere v %
BDP
(1995)
inflacije v % BDP
134.4
7.5
1.5
-4.5
8.3
73.6
-2.0
2.1
6.8
58.8
-2.9
1.8
114.4
17.3
-9.3
9.3
64.8
11.3
4.7
-5.9
7.5
51.5
-5.0
1.8
8.4
-2.7
85.9
2.6
124.9
12.2
-7.4
5.2
6.1
6.3
+0.4
1.9
6.9
78.4
1.9
-3.1
7.1
68.0
2.3
-5.5
11.5
70.5
4.1
-5.4
8.6
-5.4
83.2
1.0
10.2
81.4
-7.0
2.5
8.3
52.5
3.4
-5.1

ERM
članstvo
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
DA
NE
NE
NE

Bel.
Dan.
Nem.
Grč.
Špa.
Fra.
Irs.
Ita.
Lux.
Niz.
Avs.
Por.
Fin.
šve.
VB
Ref.
DA
8.7
60.0
2.9
-3.0
vrd.
Opomba: Debeli tisk pomeni izpolnjevanje pogojev za članstvo.

Države Srednje in vzhodne Evrope, ki imajo evropske spe
zume o pridruženem članstvu, so po podatkih Evropske koj
sije glede izpolnjevanja kriterijev za članstvo v Ekonomski
monetarni uniji v letu 1995 dosegle naslednje rezultate

Slo.
Pol.
Mad.
Češ.
Sik.
Rom.
Bol.
Lit.
Lat.
Est.
Referenčna
vrednost 2.9

Stopnja
inflacije
8.6
25.0
28.0
9.0
12.0
29.0
80.0
25.0
20.0
30.0

Proračunski
saldo
v% BDP
0.0
-3.1
-3.5
0.0
-4.7
-3.3
-6.0
-2.0
-2.0

Javni dolg
v%
BDP
17.9*
63.5

-3.0

60.0

Obresl
mere v
(19

13.1
83.1

Vir: Podatki Evropske komisije. Za Slovenijo podatki minis
stev.
Opomba: Debeli tisk pomeni izpolnjevanje pogojev.
* Državni dolg; javni dolg je še v postopku priprave.
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