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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE (ZIPro-A) 

- EPA 1523 - hitri postopek 

Mag. Janez Kopač, poslanec LDS 
Na podlagi 174. In 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlaga 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE - hitri postopek, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem. 
Janez KOPAČ, I. r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Vlada v okviru paketa za razbremenitev gospodarstva pred- 
laga zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih 
za socialno varnost, s katerim znižuje prispevne stopnje delo- 
dajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 4 
odstotne točke. Ocena je, da bodo zaradi tega prihodki 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v 
letu 1996 nižji za okoli 22 mlrd SIT od prvotno predvidenih. 

Zato, da bi bilo zagotovljeno nemoteno izplačilo pokojnin v 
skladu z zakonom kljub znižanim prilivom v pokojninsko 
blagajno, je potrebno zagotoviti mehanizme, ki bodo omogo- 
čili povečane transfere sredstev iz državnega proračuna v 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

S proračunom za leto 1996 je bila določena tekoča proračun- 
ska rezerva v višini le 2.016 mio SIT, kar predstavlja 3,5 
promila proračunskih odhodkov. Tako nizka proračunska 
rezerva ne omogoča normalnega poslovanja državnega pro- 
računa, kar se je izkazalo tudi s tem, da je bila praktično v 
celoti porabljena že v prvih petih mesecih. Zato bi bilo smo- 
trno, da se s spremembo zakona omogoči ustreznejše obliko- 
vanje rezerve v letošnjem letu. 

Predlagam, da državni zbor sprejema predlog zakona po 
skrajšanem postopku, kar bo omogočilo, da se spremembe 
zakona uveljavijo hkrati s paketom ukrepov, ki jih bo državni 
zbor obravnaval na 45. izredni seji. Pri predlaganih spremem- 
bah gre za take vrste sprememb in dopolnitev zakona, ki ne 
posegajo v temeljno vsebino obstoječega zakona. 

2. PREDLAGANE REŠITVE 

Z dopolnitvijo zakona bodo omogočeni mehanizmi, ki bodo 
zagotovili pravno podlago za povečane transfere iz državnega 

proračuna, ki bodo ob povečanih prilivih v državni proračun 
in zmanjšanih prilivih v zavod omogočili ustrezno povečanje 
tistih proračunskih postavk, ki predstavljajo transfer sredstev 
v pokojninsko blagajno in bodo s tem omogočili nemoteno 
izplačilo pokojnin. 

S predloženo dopolnitvijo bo moč dopolniti sredstva tekoče 
proračunske rezerve v letošnjem letu, s čimer bo omogočeno 
normalno proračunsko financiranje nepredvidenih nalog. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Sama dopolnitev zakona nima neposrednih finančnih posle- 
dic vendar pa bo v okviru celotnega paketa dopolnjene eko- 
nomske politike za leto 1996 omogočila, da se povečajo 
transferi v pokojninsko blagajno za 22,5 milijard tolarjev. Za 
enak obseg dodatnih transferov v pokojninsko blagajno se bo 
povečal tudi skupni obseg proračunskih odhodkov v letoš- 
njem letu ob sicer nespremenjenem globalnem obsegu 
bilance javne porabe, saj bo le omogočeno ustrezno prestruk- 
turiranje virov med državnim proračunom in Zavodom za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Nominalno pomeni povečanje skupnega obsega javne porabe 
le predlagano povečanje sredstev za tekočo proračunsko 
rezervo. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Za 77. členom se doda nov 77. a člen, ki se glasi: 

»77. a člen 

Če se sredstva tekoče proračunske rezerve v celoti uporabijo 
že pred iztekom proračunskega leta, vlada ne glede na zne- 
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sek, ki je v proračunu določen za ta namen, določi nov skupni 
obseg sredstev za tekočo proračunsko rezervo v okviru priča- 
kovanih prihodkov in obsega zadolžitve, ki je določen s prora- 
čunom, vendar tako, da skupni obseg sredstev v ta namen ne 
preseže 1% skupnih proračunskih odhodkov.« 

2. člen 

V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 5/96) se v 82. členu doda nov drugi odsta- 
vek, ki se glasi: 

»Sredstva za uresničevanje pravic iz prejšnjega odstavka se 
zagotavljajo ne glede na znesek, ki je v proračunu določen za 

ta namen.« 

3. člen 

V 83. členu se v prvi alinei doda besedilo, ki se glasi: 

»vendar največ do 10% zadolžitve po prvem odstavku 85. 
člena tega zakona;« 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Z novim 77. a členom bo omogočena večja fleksibilnost pri 
izvrševanju proračuna. Z dopolnilom zakona je omogočeno 
vladi, da poveča sredstva za tekočo proračunsko rezervo in 
tudi skupni obseg proračunskih odhodkov za posamezno 
leto, vendar tako, da skupna sredstva tekoče proračunske 
rezerve ne presežejo 1% proračunskih odhodkov. 

Z dopolnitvijo 82 člena bo omogočeno, da se transferi v 
pokojninsko blagajno prilagodijo odločitvam državnega 

zbora glede prispevnih stopenj in s tem omogočijo ustrezno 
izplačilo pokojnin, skladno s posebnim zakonom. 

Z dopolnitvijo prve alinee 83. člena pa se predlaga ustreznejša 
rešitev sedanje ureditve, s katero se omeji možnost dodat- 
nega zadolževanja, ki bi bilo potrebno za financiranje pravic 
iz naslova pokojninsko-invalidskega ter zdravstvenega zava- 
rovanja. 

BESEDILO ČLENOV ZAKONA, KI SE 
SPREMINJATA: 

82. člen 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za izvajanje obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če so odhodki 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije iz 
naslova uresničevanja pravic iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja večji od prihodkov. 

83. člen 

Zaradi izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega ter 
zdravstvenega zavarovanja se lahko: 

- Republika Slovenija zadolži do zneska, potrebnega za izva- 
janje z zakonom predpisanih pravic, 
- predčasno vnovči državni dolg do Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije in do Zavoda za zdrav- 
stveno zavarovanje Slovenije ter 

- predčasno poravnajo obveznosti Republike Slovenije po 
zakonu o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
(Uradni list RS, št. 71/94). 

Zaradi izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega 
trer zdravstvenega zavarovanja se Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstevno 
zavarovanje Slovenije lahko zadolžujeta le s soglasjem mini- 
stra za finance. 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 PRISILNI 

PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI 

(ZPPSL-A) 

- EPA 1525 - hitri postopek 

Poslanska skupina 
Demokratske stranke 
Slovenije - DS 

Podpisani poslanci na podlagi 19. člena zakona o poslan- 
cih (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/92) ter prvega 
odstavka 174. člena in 175. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Uradni list Republike Slove- 
nije, št. 40/93 in 80/94) vlagajo 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O PRISILNI 
PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI, 

ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

Na podlagi 201. člena poslovnika Državnemu zboru Repu- 
blike Slovenije predlagajo, da predlog zakona obravnava 
in sprejme po HITREM POSTOPKU. V interesu države 
mora biti ustvarjanje razmer, ki bi onemogočale nastajanje 
škode zaradi nejasne ali pomanjkljive normativne uredi- 
tve. Ta škoda se na področju gospodarstva kaže v visoki 
stopnji brezposelnosti in možnosti socialnih nemirov, 
zmanjševanju produktivnih potencialov, nastajanju nega- 

tivnih etičnih in moralnih vrednot, pa tudi v razmahu 
kriminalitete. Število podjetij, ki se otepajo s kronično 
nelikvidnostjo, je zaskrbljujoče, tako nastalo škodo pa se 
lahko rešuje bodisi s pravočasno sanacijo bodisi z uvedbo 
stečaja. Nesporno ima slednji od obeh načinov tudi sam 
po sebi škodljive posledice, predvsem kadar dolžnik pre- 
neha s poslovanjem, v vsakem primeru stečaja delavcem, 
zaposlenim pri dolžniku prenehajo delovna razmerja, poo- 
blastila poslovodnega organa, zastopnika in organov 
upravljanja pa preidejo na stečajnega upravitelja. Vrsta 
kazalcev potrjuje tudi trditve, da se prek stečajev izvaja 
privatizacija podjetij. Zato je razširjena opredelitev kroga 
subjektov, ki v stečajnem postopku ne morejo nastopati 
kot kupci, po naši oceni nujna in pogojena z izrednimi 
potrebami države. 

V skladu s prvim odstavkom 176. čJena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije sporočajo, da bodo pri 
obravnavi predloga zakona na sejah državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali vsi predlagatelji za- 
kona. 

dr. France BUČAR, I. r. 
Tone PERŠAK, I. r. 
Danica SIMŠIČ, I. r. 

UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA: 

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji smo poslanci 
Državnega zbora Republike Slovenije po ponovnem odloča- 
nju zaradi suspenzivnega veta Državnega sveta sprejeli 
decembra 1993. Oktobra 1994 je Ustavno sodišče RS v 
postopku za oceno ustavnosti odločilo, da 51. člen ni v skladu 
z ustavo, ker zakonodajalec (čeprav se je to zavezal storiti v 8. 
členu) ni s posebnim zakonom uredil vprašanja pravic delav- 
cev, ki jim na podlagi določbe 51. člena preneha delovno 
razmerje. V roku šestih mesecev po objavi te odločbe bi moral 
državni zbor takšen zakon sprejeti, vendar ga vlada kljub 
precejšnji zamudi še ni predložila v proceduro. 

Zakon je v primerjavi z dotlej veljavnim zveznim zakonom 
uvedel nekaj novosti ter zakonodajo s stečajno-pravnega 
področja prilagodil novim, tržni naravnanosti primernim in v 
zakonu o gospodarskih družbah postavljenim izhodiščem. Če 

se omejimo le na del materije, ki jo zakon ureja - stečajni 
postopek, so v njem na novo opredeljeni materialnopravni 
pogoji za začetek stečajnega postopka, nekoliko spreme- 
njene pa so tudi procesnopravne določbe. Med rešitvami, ki 
jih prejšnji zakon ni vseboval, je tudi določba 153. člena, s 
katero je opredeljen krog oseb, ki ne morejo biti kupci tega 
premoženja. Vanj sodijo predsednik in člani stečajnega 
senata, stečajni upravitelj ter druge osebe, ki uradno sodelu- 
jejo pri prodaji. Določba je sicer umeščena v poglavje o 
vnovčevanju dolžnikovega premoženja, vendar na podlagi 
148. člena velja tudi za prodajo dolžnika kot pravne osebe, saj 
zakon za takšne primere ne določa drugačnih rešitev. 

Podatki o številu stečajev vsaj do leta 1991 sicer niso bili 
predmet sistematičnega zbiranja in analiziranja, vendar ugo- 
tovitve, ki so nam bile dostopne, izkazujejo trend naraščanja. 
V zadnjem času vse pogosteje slišimo o stečajih velikih podje- 
tij, doslej »paradnih konj« slovenskega gospodarstva (v jav- 
nosti je zlasti razvpit primer Vidma iz Krškega). Načeloma naj 
bi sicer vodilna struktura v podjetju ne mogla imeti posebnih 
koristi od stečaja, saj kazenski zakonik za primere, kadar so 
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podani znaki kaznivega dejanja in ugotovljena kazenska 
odgovornost odgovornih oseb, predvideva ustrezne sankcije, 
tudi izrek varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica 
oziroma dejavnosti. Kljub temu pa vodstva podjetij preko 
poslovnih odločitev dejansko razpolagajo z mehanizmi, preko 
katerih si lahko položaj izboljšajo. To je še zlasti izrazito v še 
vedno družbenih podjetjih, kjer si ob odsotnosti pravega 
lastnika management lahko pridobi koristi, ki bi sicer šle 
slednjemu. 

Plačilna nesposobnost podjetij, ki je osnovni razlog uvedbe 
stečajnih postopkov, postaja le težko obvadljiv problem, še 
posebej alarmantne pa so vesti o gospodarskem položaju 
velikih podjetij, kjer tudi posledice stečajev dobijo potenci- 
rane razsežnosti. Temu se - tudi po oceni oseb, ki so v 
takšnih postopkih udeležene kot stečajni upravitelji ali sod- 
niki - vse pogosteje pridružujejo različne nepravilnosti in 
celo kazniva dejanja. Slednja morajo seveda ostati predmet 
kazenskih postopkov in ne stečajne zakonodaje. 

V praksi se (zlasti v obdobju, dokler ni zaključen proces 
lastninskega preoblikovanja družbenih podjetij) pogosto 
omenjajo nepravilnosti, povezane s privatizacijo. Izredno 
pogosto se namreč kot razlog stečaja pojavlja prenašanje 
poslovanja na zasebna podjetja in speljevanje poslovanja 
profitnih delov podjetij oziroma dejavnosti s strani teh podjetij 
ali prav s procesom privatizacije motivirana uvedba stečaja. V 
takšnih primerih si posamezni vodilni delavci ali skupine 
delavcev ustanovijo vzporedna podjetja, zmanjšajo realizacijo 
starih podjetij, jih obremenijo s stroški in dajejo njihova sred- 
stva v najem proti minimalnemu plačilu. Tovrstno ravnanje (ki 
hkrati pomeni tudi kršenje konkurenčne klavzule) je usmer- 
jeno k cilju, da se podjetje prek stečaja nazadnje poceni 
proda, zanj pa je značilna povezanost managementa podjetja 
v stečaju z lastniško strukturo zasebnih podjetij, ki jo pravi- 
loma sestavljajo kar vodilni delavci in družinski člani prvega. 
Nakup podjetja v stečaju je zaradi njegove razbremenitve 
obveznosti do delavcev in tudi do upnikov, relativno zanimiva 
in ugodna opcija. Izkušnje kažejo, da je velik del podjetij v 
stečaju prodan pod ocenjeno vrednostjo, pri čemer je 
mogoče zaznati tudi določene pritiske kupcev, ki seveda 
želijo ta podjetja čim ceneje kupiti. Ker kot potencialni kupci 
lahko nastopajo tudi predstavniki vodstev teh podjetij in 
osebe, ki so takšne funkcije prenehale opravljati, je jasno, da 
v takšnih primerih njihovi interesi ne morejo biti usmerjeni k 
ohranitvi podjetja, kar se kaže tako v poslovni politiki kot tudi 
v samem stečajnem postopku. Takšne ugotovitve so dovolj 
pomemben pokazatelj, ki terja ustrezno In čimprejšnjo korek- 
cijo zakonodaje. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v veljavni 
določbi 153. člena predvideva, da kupci v stečajnem postopku 
ne morejo biti predsednik in člani stečajnega senata ter druge 
osebe, ki uradno sodelujejo pri prodaji. To so lahko upniki in 
druge pravne in fizične osebe, vključujoč tudi tuje osebe. 
Namen našega predloga pa je razširiti krog oseb, ki jim zakon 
onemogoča, da kot kupci dolžnikovega premoženja sodelu- 
jejo v stečajnem postopku tudi s fizičnimi osebami, ki so ali so 
bile v zadnjih petih letih pred dnem uvedbe stečaja pri dolž- 
niku zaposlene kot poslovodni delavci, delavci s posebnimi 
pooblastili ali prokuristi ter pravnimi osebami, katerih lastniki 
ali solastniki so naštete fizične osebe. Na ta način bi se po 
našem mnenju lahko vzpostavila bolj odgovorna in jasneje 
razpoznavna strategija gospodarjenja in upravljanja s kapita- 
lom, zmanjšale pa tudi možnosti za morebitno Spekulativno 
ravnanje zlasti (aktualnih in bivših) vodilnih struktur. 

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IN DRUGE POSLEDICE 
SPREJEMA ZAKONA: 

Sprejem predlaganega zakona ne bo povzročil dodatnih 
obveznosti za državni proračun. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. član 

V zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list 
RS, št. 67/93 In 74/94 - odločba US) se v 153. členu doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi: 

»Kupci ne morejo biti tudi fizične osebe, ki so pri dolžniku 
zaposlene kot poslovodni delavci, delavci s posebnimi poo- 
blastili ali prokuristi oziroma so bile na teh delovnih mestih 
zaposlene v zadnjih petih letih pred dnem začetka stečajnega 
postopka ter pravne osebe, katerih lastniki ali solastniki so te 
fizične osebe.« 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Decembra 1993 sprejeti zakon o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji že vsebuje (v primerjavi s prejšnjo zvezno ureditvijo 
novo) določbo 153. člena, s katero je opredeljen krog oseb, ki 
ne morejo biti kupci. Določba, ki je sicer uvrščena med člene, 
ki urejajo vnovčevanje dolžnikovega premoženja, na podlagi 
148. člena velja tudi za drugi v zakonu omenjeni način - 
prodajo dolžnika kot pravne osebe. Med osebe, ki jim zakon 
nakup prepoveduje, so vključeni predsednik in člani stečaj- 
nega senata, stečajni upravitelj ter druge osebe, ki uradno 
sodelujejo pri prodaji. 

Besedilo prvega člena predloga zakona predvideva dopolni- 
tev te določbe z novim drugim odstavkom, ki bi zaradi v uvodu 
že navedenih razlogov razširila ta krog oseb tudi na fizične 
osebe, ki so pri dolžniku zaposlene kot poslovodni delavci, 
delavci s posebnimi pooblastili ali prokuristi oziroma so bile 
na teh delovnih mestih zaposlene v zadnjih petih letih pred 
dnem začetka stečajnega postopka ter pravne osebe, katerih 
lastniki ali solastniki so te fizične osebe. 

DrugI člen določa, da naj bi zakon začel veljati dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

BESEDILO ČLENA, KI SE DOPOLNJUJE: 

153. člen: 

»Predsednik ali član stečajnega senata, stečajni upravitelj ali 
druge osebe, ki uradno sodelujejo pri prodaji, ne morejo biti 
kupci.« 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 DAVČNI 

SLUŽBI (ZDS-A) 

- EPA 1526 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 11. junija 1996 
določila besedilo. 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
DAVČNI SLUŽBI, 

kl ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. ćlena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 
S 1. julijem 1996 bo vzpostavljena nova Davčna uprava 

* Republike Slovenije. Vzpostavitev Davčne uprave je izred- 
nega pomena za pridobivanje prihodkov proračuna in 
pobiranje davkov, ki mora biti po 1. juliju 1996 nemoteno, 
zato Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu 
zboru Republike Slovenije, da navedeni zakon sprejme po 
hitrem postopku. Zaradi nemotenega dela Davčne uprave 
in možnosti postopnega prehoda delavcev kontrole v 
Davčno upravo je potrebna sprememba zakona. Delavci 
kontrole opravljajo naloge davčnega kontroliranja ob 
nalogah likvidacije dokumentov plačilnega prometa. S 1. 
julijem 1996 se bodo naloge davčnega nadziranja ločile od 
nalog plačilnega prometa, zato bodo delavci, ki sedaj 
opravljajo naloge kontroliranja ob plačilnem prometu v 
Davčni upravi opravljali naloge davčnega kontroliranja, v 
Agenciji za plačilni promet pa naloge kontroliranja ozi- 
roma likvidacije plačilnih dokumentov. Za opravljanje 
nalog kontroliranja plačilnega prometa mora v Agenciji 

ostati določeno Število delavcev kontrolorjev, ki so uspo- 
sobljeni za opravljanje navedenih nalog, saj se plačilni 
promet v državi zaradi prenosa davčnih nalog ne more 
ustaviti. 1 
Naloge plačilnega prometa se bodo prenesle skladno z 
zakonom o Agenciji Republike Slovenije za plačilni pro- 
met, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 58/95) 
na poslovne banke do 31. 12. 1997. Do tega roka pa 
delavci kontrole Agencije, ki 1. julija 1996 ne preidejo v 
Davčno upravo, postopoma in v skladu z dogovorom med 
Agencijo, ministrom pristojnim za finance in v soglasju z 
Banko Slovenije, postanejo delavci Davčne uprave do 31 
12. 1997. 

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

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Boris KOVAČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96) ureja naloge 
in organizacijo davčne službe. V prvem odstavku 67. člena 
zakona o davčni službi je določeno, da delavci Republiške 
uprave za javne prihodke in delavci Agencije za plačilni pro- 
met, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: Agen-' 
cija), ki opravljajo naloge davčnega nadzora, postanejo 1. 
julija 1996 delavci Davčne uprave Republike Slovenije (v 
nadaljnem besedilu: Davčna uprava). 

Razlog za spremembo prvega in nova drugi ter tretji odstavek 
67. člena zakona o davčni službi je potreba po natančnejši 
opredelitvi, kdaj in kateri delavci Agencije postanejo delavci 
Davčne uprave. S 1. julijem je potrebno zagotoviti nemoteno 
opravljanje nalog Davčne uprave in preostalih nalog Agencije, 
predvsem plačilnega prometa. Ker so naloge davčne kontrole 

in najoge kontrole plačilnega prometa opravljali isti kontro- 
lorji, je zaradi ločitve nalog potrebno določiti, kateri kontro- 
lorji opravljajo naloge davčne kontrole in kateri kontrolorji 
opravljajo naloge kontrole plačilnega prometa. 

2. PREDLAGANE REŠITVE 
Minister, pristojen za finance, naj v skladu z aktom o sistemi- 
zaciji Davčne uprave skupaj z Agencijo in v soglasju z Banko 
Slovenije z dogovorom določijo, kateri delavci Agencije, ki 
opravljajo naloge davčnega nadzora in naloge, ki so v nepo- 
sredni zvezi z njimi, preidejo v Davčno upravo 1. julija 1996. 
Delavci, ki opravljajo naloge kontroliranja in skladno z dogo- 
vorom 1. julija 1996 ne preidejo v Davčno upravo, postanejo 
delavci Davčne uprave do 31.12.1997, ko zaradi prehoda pla- 
čilnega prometa na poslovne banke v Agenciji ne bodo več 
potrebni. 

3. FINANČNE POSLEDICE 
S spremembo zakona ne bodo nastopile finančne posledice 
ne za proračun, ne za davčne zavezance. 
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BESEDILO ČLENA 

1. člen 

V zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96) se prvi 
odstavek spremeni in dodata nov drugi in tretji odstavek 67. 
člena tako, da se glasijo: 

»Delavci Republiške uprave ter delavci Agencije, ki opravljajo 
naloge davčnega nadzora in naloge v neposredni zvezi z 
njimi, postanejo 1. julija 1996 delavci Davčne uprave. 

Delavce iz prejšnjega odstavka določita z dogovorom Agen- 
cija in minister, pristojen za finance, v skladu z aktom o 

sistemizaciji Davčne uprave, ter po predhodnem mnenju 
Banke Slovenije tako, da se zagotovi opravljanje preostalih 
nalog Agencije in nalog Davčne uprave. 

Delavci Agencije, ki opravljajo naloge kontroliranja in ki 
skladno z dogovorom iz prejšnjega odstavka ne preidejo 1. 
julija 1996 v Davčno upravo, postanejo delavci Davčne uprave 
najkasneje do 31.12.1997.« 

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo četrti, peti 
in šesti odstavek. 

2. člen 

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

Drugi odstavek 73. člena zakona o Agenciji Republike Slove- 
nije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list 
RS, št. 48/94 in 58/95) določa, da s 1. julijem 1996 prevzame 
Davčna uprava Republike Slovenije vse naloge davčnega nad- 
zora po zakonu o Agenciji. 

Agencija s 1.7.1996 ne opravlja več davčnih nalog, zato je 
delavcem, ki v Agenciji Republike Slovenije za plačilni pro- 
met, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: Agen- 
cija), do 1.7.1996 opravljajo davčne naloge, dana možnost, da 

nadaljujejo z delom v Davčni upravi Republike Slovenije (v 
nadaljnem besedilu: Davčna uprava). 

Davčna uprava je organ v sestavi ministrstva. Skladno s petim 
členom zakona o organizaciji ministrstev minister za finance 
vodi delo ministrstva za finance. S tem mu je dano poobla- 
stilo, da skladno s sprejetimi akti določi delavce davčnega 
nadzora. Zaradi nujnega nadaljnjega opravljanja preostalih 
nalog Agencije to stori skupaj z Agencijo tako, da se zagotovi 
opravljanje teh nalog, predvsem nalog plačilnega prometa in 
nalog revidiranja lastninskega preoblikovanja podjetij. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

67. člen 

»Delavci Republiške uprave ter delavci Agencije, ki opravljajo 
naloge davčnega nadzora, postanejo 1. julija 1996 delavci 
Davčne uprave. 

Notranja razmerja med plačami ostanejo do sprejema sistemi- 

zacije delovnih mest in nomeklature nazivov nespremenjena. 

Višino dodatka iz 60. člena tega zakona določi Vlada Repu- 
blike Slovenije ob sprejetju sistemizacije v Davčni upravi, in 
sicer tako, da se upošteva raven plač in dodatkov delavcev 
Agencije, ki s 1. julijem 1996 postanejo delavci Davčne 
uprave. 

Plače delavcev Davčne uprave in dodatek iz 60. člena tega 
zakona se delavcem Davčne uprave izplačujejo od dneva 
pričetka dela Davčne uprave.« 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 AGENCIJI ZA 

PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN 

INFORMIRANJE (ZAPPNI-B) 

EPA 1527 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na seji 11. junija 1996 dolo- 
čilo besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O AGEN- 
CIJI ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMI- 
RANJE 

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

S 1. julijem 1996 bo vzpostavljena nova Davčna uprava 
Republike Slovenije. Vzpostavitev Davčne uprave je izred- 
nega pomena za pridobivanje prihodkov proračuna, 
postopki revidiranja lastninskega preoblikovanja podjetij 
pa so tudi nujni pogoj za prehod na tržno gospodarstvo. 
Vlada Republike Slovenije zato predlaga Državnemu 
zboru Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po 

hitrem postopku. Zaradi razloga racionalnosti in učinkovi- 
tosti dokončanja postopkov revizijskega preoblikovanja 
podjetij, predvsem pa zaradi čimprejšnjega končanja 
postopkov revizij je potrebno davčne naloge prenesti na 
Agencijo za revidiranje. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena Poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena in 
268. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah 
Državnega zbora in delovnih teles sodelovali: 

- g. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- ga. Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- g. Boris KOVAČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 
finance 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informira- 
nje (Uradni list RS, št. 58/95 določa v 1. č členu, da Agencija za 
revidiranje tekoče seznanja davčni organ z rezultati izvedenih 
revizij. Agencija za revidiranje pa bo pri revizijskih pregledih 
lahko ugotovila, da obstaja utemeljen sum, da davki niso bili 
pravilno obračunani in plačani. 

2. PREDLAGANE REŠITVE 

Razlog za nov drugi odstavek 1. č člena zakona o Agenciji je v 
tem, da se začasno zaradi ekonomičnosti in racionalnosti ter 
hitrejšega dokončanja postopkov revizije lastninskega preo- 
blikovanja podjetij. Zato se daje za čas opravljanja nalog 
lastninskega preoblikovanja podjetij davčna pooblastila 
Aegnciji za revidiranje. Zato je potrebno zaradi eventualnih 
nepravilnosti pri obračunu in plačilu davkov dati davčna poo- 
blastila Agenciji za revidiranje. Davčna uprava bi morala 
ločeno opraviti postopke davčnega nadzora, kar bi podaljšalo 
postopke revidiranja in dokončanja revizijskih postopkov. S 
tako spremembo zakona delavcem Davčne uprave Republike 
Slovenije ne bo potrebno ponovno začeti s celim postopkom 
inšpekcije. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

S spremembo zakona ne bodo nastopile finančne posledice 
ne za proračun, ne za davčne zavezance. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informi- 
ranje (Uradni list RS, št. 58/95) se doda drugi odstavek 1. č 
člena, ki se glasi: 

»Če pooblaščeni delavec pri revidiranju lastninskega preobli- 
kovanja ugotovi nepravilnost oziroma utemeljen sum, da 
davki in prispevki niso bili pravilno obračunani in plačani, 
opravi inšpekcijski pregled v skladu s 15. členom zakona o 
davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96). 

2. člen 

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

Delavci, ki danes opravljajo naloge revidiranja lastninskega 
preoblikovanja podjetij, opravljajo tudi druge naloge inšpek- 
cijskega nadzora, ki se med seboj dopolnjujejo in tako zago- 
tavljajo večjo učinkovitost nadziranja. Tako delavci, ki oprav- 
ljajo naloge revidiranja, po potrebi na podlagi posebnega 
pooblastila opravljajo tudi naloge inšpiciranja pravilnosti in 
zakonitosti obračunavanja in plačevanja davkov in prispev- 
kov. Zato se mora delavcem, ki bodo nadaljevali delo v Agen- 

ciji za revidiranje, zagotoviti tudi opravljanje posameznih 
dejanj in strokovnih del davčnega inšpiciranja. Ker 121. člen 
Ustave Republike Slovenije in 7. člen zakona o upravi dolo- 
čata, da lahko organizacije dobijo javno pooblastilo za oprav- 
ljanje nekaterih funkcij državne uprave samo z zakonom, \e 
predlagana dopolnitev 1. č člena zakona o Agenciji za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje. 

BELEŽKE 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 ŽRTVAH 

VOJNEGA NASILJA (ZZVN-B) 

- EPA 1535 - 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) 
vlagajo podpisani poslanci 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O 
ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

in ga pošiljajo Državnemu zboru v obravnavo ter sprejem. 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlagajo, da predlog zakona 
Državni zbor obravnava In sprejme po skrajšanem 
postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga 
zakona. To utemeljujejo s tem, da gre pri vloženem zakonu 
za manj zahtevne dopolnitve, ki so v vsebinskem smislu 

povezane s celotno vsebino zakona, saj se prilagajajo že 
uveljavljenim rešitvam v zakonu in intencam ob njegovem 
sprejemanju. 
V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga 
zakona na sejah delovnih teles in Državnega zbora kot 
predlagatelji sodelovali: Miran Potrč, Danica Simšič, 
Franc Černelič, Alojz Meteklo, dr. Jože Pučnik, Marjan 
Šetinc in Zmago Jelinčič. 

Miran POTRČ, I. r. 
Danica SIMŠIČ, I. r. 

Alojz METELKO, I. r. 
dr. Jože PUČNIK, I. r. 

Marjan ŠETINC, I. r. 
Franc ČERNELIČ, I. r. 
Zmago JELINČIČ, I. r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA DOPOLNITVE ZAKONA: 

V zvezi z izvajanjem posameznih določb Zakona o žrtvah 
vojnega nasilja se pojavljajo nekatere nejasnosti tako glede 
pridobitve statusa žrtve vojnega nasilja kot tudi v zvezi s 
priznanjem posameznih pravic, ki izhajajo iz tega statusa. 

Med nejasnostmi je pogosto vprašanje, ali so žrtve vojnega 
nasilja tudi otroci, rojeni slovenskim staršem v izgnanstvu, 
nadalje, ali pridobi ta status tudi oseba, ki ji je bil prisilni 
ukrep povzročen na ozemlju dežele Furlanije-Julijske krajine 
v Republiki Italiji in dežele Koroške v Republiki Avstriji in kaj 
je s statusom žrtve vojnega nasilja v primerih, ko je oseba od 
prenehanja prisilnega ukrepa, imela stalno prebivališče na 
ozemlju sedanje Republike Slovenije, pa ji je bil prisilni ukrep 
povzročen na kateremkoli ozemlju bivše Kraljevine Jugosla- 
vije. Hkrati se pojavlja tudi vprašanje razumevanja časa opra- 
vičenosti do doživljenjske mesečne rente v primeru tistih oseb 
iz 16. člena zakona, ki so se vrnili v domovino po 15. 5. 1945. 

Ob nastajanju in sprejemanju Zakona o žrtvah vojnega nasilja, 
je ob mnogovrstnih situacijah v zvezi s posameznimi oblikami 
nasilnega ukrepa, razprava in razumevanje zakona, šlo v tej 
smeri, da so tudi osebe v omenjenih primerih žrtve vojnega 
nasilja oziroma so opravičene do varstva oziroma posamez- 
nih pravic, ki izhajajo iz tega statusa. Nedvomno je bil zakon z 
vso svojo vsebino in nameni tako mišljen in sprejet. Ker pa se 

ne glede na to pojavljajo problemi z razlago njegovih posa- 
meznih členov in rešitev, kar vpliva tudi na uresničevanje 
zakona ter na pripravo z njim povezanih podzakonskih aktov, 
predlagamo dopolnitve zakona, za katere menimo, da so prav 
zaradi precizacije zakona utemeljene ter nujne. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Z zakonom želimo zagotoviti čimhitrejše izvajanje vseh 
postopkov za opredeljevanje statusa žrtve vojnega nasilja 
oziroma za opredelitev pravic, ki posamezniku pripadajo iz 
tega statusa. Ker se je izdajanje odločb v navedenih primerih 
zataknilo in ker tudi v predpisanem revizijskem postopku to 
povzroča nejasnosti, prihaja med ljudmi, ki jih to prizadene, 
do nejevolje zaradi počasnosti upravnega postopka ter do 
vprašanj, do česa so posamezniki upravičeni iri do česa ne. 
Ker je Državni zbor ob sprejemanju zakona imel v vidu kom- 
pletno situacijo različnih usod posameznikov, ki so žrtve 
vojnega nasilja, torej tudi teh, ki jih obravnavamo v dopolni- 
tvah zakona, je prav, da posamezne člene preciziramo in s 
tem omogočimo poenoteno tolmačenje zakona ter njegovih 
posameznih členov. To je nujno tudi zaradi načela pravičnosti 
in enakopravnega vrednotenja vseh tistih, ki jih zakona obrav- 
nava kot žrtve vojnega nasilja. 

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV 

Ker gre pri dopolnitvah 2. člena samo za njegovo precizacijo 
glede na intence zakonodajalca ob sprejemanju Zakona o 
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žrtvah vojnega nasilja, ta rešitev ne bi zahtevala povečanih 
proračunskih sredstev. 

Drugače je pri dopolnitvi 16. člena zakona, kjer predlagamo, 
da se čas trajanja prisilnega ukrepa šteje v celotnem trajanju, 
do povratka v domovino. če izhajamo iz tega, da se je večina 
žrtev vojnega nasilja vrnila domov do jeseni 1945. leta, to 
pomeni v povprečju 3 mesece več v primerjavi z datumom 15. 
5.1945. Če računamo mesečno rento v povprečju 200 tolarjev 
(16. člen precizira različne zneske), bi to na posameznika za 
tri mesece znašalo 600 tolarjev, kar bi za 23.000 žrtev vojnega 
nasilja znašalo približno 13,8 milijona SIT več sredstev ozi- 
roma letne obveznosti za proračun. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95 in 
št. 8/96) se v 2. členu dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se 
glasita: 

»Žrtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki je bila rojena staršem, v 
času, ko so zoper njih trajali prisilni ukrepi ali prisilna dejanja 
iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi 
oseba, ki ji je bil prisilni ukrep ali nasilno dejanje iz prvega, 
drugega in tretjega odstavka tega člena povzročen na ozem- 
lju dežele Furlanije-Julijske krajine v Republiki Italiji oziroma 
na ozemlju dežele Koroške v Republiki Avstriji in oseba, ki je 
imela od prenehanja prisilnega ukrepa ali nasilnega dejanja 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na to, na 
katerem ozemlju bivše Kraljevine Jugoslavije ji je bil prisilni 
ukrep ali nasilno dejanje povzročeno«. 

Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, 
šesti, sedmi in osmi odstavek. 

2. člen 

V 16. členu se v tretji alinei pika nadomesti z vejico in v novi 
vrsti doda besedilo, ki se glasi: 
»pri čemer se čas trajanja prisilnega ukrepa ali nasilnega 
dejanja šteje v dejanskem trajanju, do povratka v domovino. 
Če se je žrtev vojnega nasilja vrnila v domovino po 31.12.1945, 
se ji čas po tem datumu prizna le, če dokaže, da se pred tem ni 
mogla vrniti iz razlogov, ki jih ni sama povzročila. Za poln 
mesec se šteje, če je nasilje trajalo več kot 15 dni.« 

3. člen 

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

Z vsemi tremi dopolnitvami želimo odpraviti nejasnosti pri 
tolmačenju zakona. Vsebinsko so povezane z drugimi členi 
zakona in s celotnim besedilom zakona, ki je bil te ob spreje- 
manju mišljen tako, kot ga sedaj preciziramo. 

Glede otrok, ki so bili rojeni v izgnanstvu lahko z vso upraviče- 
nostjo trdimo, da so doživljali enako usodo pregnanstva, kot 
vsi drugi. Ko smo opredelili status žrtve vojnega nasilje ose- 
bam, ki so bile v času trajanja nasilnega dejanja mlajše od 15 
let, smo v tem okviru mislili tudi na otroke, ki so bili rojeni v 
izgnanstvu. Zato ne vidimo razloga, da ne bi uredili za njih 
enako, kot za omenjene osebe. 

Predlog za vključitev državljanov Republike Slovenije, ki jim 
je bil prisilni ukrep ali nasilno dejanje povzročeno v deželi 
Furlaniji-Julijski krajini, v Republiki Italiji in deželi Koroški v 
Republiki Avstriji, je utemeljen zaradi skupne borbe zoper 
okupatorja in na podlagi smiselne uporabe 18. člena Ustav- 
nega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije. Hkrati pa dopolnjujemo in 
urejamo tudi specifično situacijo Slovencev, ki jim je bil 

BESEDILO ČLENOV, KISE DOPOLNJUJEJO 

2. člen 

Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1. člena 
tega zakona oseba, ki so jo nemške, italijanske ali madžarske 
okupacijske sile od 6.4.1941 do 15.5.1945 zaradi političnih, 
nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov prisilno izselile (izg- 
nanec), poslale v taborišče (taboriščnik), zapor (zapornik), na 
prisilno delo (delovni deportiranec) ali internacijo (internira- 
nec) ter oseba, ki je pobegnila pred vojnim nasiljem (begu- 
nec) in nasilno odvzeta staršem (ukradeni otrok). 

Žrtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki je pobegnila pred 
prisilno izselitvijo (begunec). 

Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1. člena 

prisilni ukrep povzročen v kateremkoli delu Kraljevine Jugo- 
slavije (nekatere je od tam pregnal okupator v Slovenijo), so 
pa ob prenehanju prisilnega ukrepa ali nasilnega dejanja, 
imeli stalno prebivališče na ozemlju sedanje Republike Slove- 
nije. 

Glede dopolnitve 16. člena pa izhajamo iz ureditve v 13. členu 
zakona, kjer žrtvam vojnega nasilja, ki jih omenjeni člen 
navaja, priznavamo čas prebit v koncentracijskem taborišču 
ali zaporu kot posebno dobo v dvojnem štetju, čas po 15. 
maju 1945 pa do povratka v domovino v dejanskem trajanju. 
Zato je nelogično, zakaj ne bi tudi mesečne doživljenjske 
rente uredili na enak način, torej tudi v dejanskem trajanju 
prisilnega ukrepa, do povratka v domovino. Menimo tudi, da 
naj se računanje meseca dni za priznanje rente uredi enako 
kot za priznanje pravice do posebne pokojninske dobe. 

Zaradi teh dejstev predlagatelji ocenjujemo, da so dopolnitve 
upravičene in v skladu z nameni zakona ob njegovem spreje- 
manju. 

tega zakona tudi oseba, ki so ji organi JLA ali organi za 
notranje zadeve dotedanje SFRJ v času od 25. 6. 1991 do 18. 
10.1991 zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena odvzeli 
prostost. 

Žrtve vojnega nasilja se v skladu z zakonom lahko združuje v 
društva žrtev vojnega nasilja. 

Društvom žrtev vojnega nasilja se lahko podeli status društva, 
ki deluje v javnem interesu. O podelitvi statusa določa ministr- 
stvo, pristojno za žrtve vojnega nasilja, na podlagi temeljnega 
akta in programa društva, ki zagotavlja dejavnost javnega 
pomena zlasti na področju socialno zdravstvenega skrbstva 
in zgodovinskega izročila okoliščin in trpljenja žrtev vojnega 
nasilja ter na podlagi dejanske aktivnosti in porabe sredstev 
društva v določenem obdobju, iz katerih je razvidno, da delo- 
vanje društva presega interese njegovih članov. Kriteriji za 
presojo o določitvi statusa društva so še pretežna poraba 
sredstev društva za namene javnega interesa, zagotovljen 
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nadzor nad porabo javnih sredstev in pogodbeno urejena 
razmerja med društvom in ministrstvom, pristojnim za uresni- 
čevanje dejavnosti, ki so javni interes. 

Društva žrtev vojnega nasilja pridobijo z dnem uveljavitve 
tega zakona lastninsko pravico na družbeni lastnini, s katero 
razpolagajo ob uveljavitvi tega zakona. 

16. člen 

Doživljenjska mesečna renta je oblika delnega materialnega 

zadoščenja žrtvi vojnega nasilja iz 2. člena tega zakona, ki se 
valorizira tako kot pokojnine in znaša za vsak mesec nasilja: 

- za taboriščnika in zapornika po 300 tolarjev, 
- za izgnanca in interniranca po 200 tolarjev, 
- za delovnega deportiranca in pobeglega pred izgonom po 
120 tolarjev. 

Upravičenec do denarne rente ne plačuje davka od dohodka. 

BELEŽKE 
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Predlog zakona o 

PROSTIH CARINSKIH CONAH IN 0 

PROSTIH CONAH (ZPCPC) 

- EPA 1187 - draga obravnava 

mag. Janez Jug, poslanec 
Tone Anderlič, poslanec 
Ljerka Bizilj, poslanka 

Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel Državni zbor na 38. seji 
dne 23. 4.1996, pošiljajo navedeni poslanci v drugo obrav- 
navo 

PREDLOG ZAKONA O PROSTIH CARINSKIH CONAH IN O 
PROSTIH CONAH. 

Na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles bodo 
sodelovali predlagatelji. 

Janez Jug, I. r. 
Anton Anderlič, I. r. 

Ljerka Bizilj, I. r. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(pojem proste carinske cone) 

Prosta carinska cona je del carinskega območja Republike 
Slovenije (v nadaljevanju R. Slovenija), ki je ločen od preosta- 
lega carinskega območja (v nadaljevanju: preostalo carinsko 
območje R. Slovenije) in je označen ter ograjen in v katerem 
veljajo posebni pogoji za opravljanje gospodarskih dejavno- 
sti, ki so določeni s tem zakonom. 

V prosti carinski coni se, glede plačila carine in drugih uvoz- 
nih in izvoznih dajatev ter ukrepov trgovinske politike, za tuje 
blago šteje, da blago ni na območju R. Slovenije pod pogo- 
jem, da ni deklarirano za sprostitev v prosti promet in ni 
uporabljeno drugače, kot po pogojih in na način, določen s 
tem zakonom, za domače blago, ki je zaradi nameravanega 
izvoza vnešeno v prosto carinsko cono pa tudi, da je izvoženo 
že v trenutku, ko je vnešeno v prosto carinsko cono. 

2. člen 
(pojem proste cone) 

Prosta cone je del ozemlja R. Slovenije, v kateri veljajo 
posebna pravila za ustanavljanje kapitalskih družb, bank, 
zavarovalnic in pozavarovalnic (v nadaljevanju: proste 
družbe) ter vpis ladij in čolnov (v nadaljevanju: prosti vpisniki) 
ter posebni pogoji za opravljanje gospodarskih dejavnosti teh 
družb in izkoriščanje teh ladij in čolnov, ki so določeni s tem 
zakonom. 

II. USTANAVLJANJE IN ORGANIZACIJA PROSTIH 
CARINSKIH CON 

3. člen 
(ustanovitelj proste carinske cone) 

Prosto carinsko cono lahko ustanovi ena ali več domačih 
pravnih oseb (v nadaljevanju: ustanovitelj). 

Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev in začetek dela 
proste carinske cone, ustrezne organizacijske, prostorske, 
ekološke, energetske, tehnične in druge pogoje za opravlja- 
nje dejavnosti v tej coni in sprejme akt o njeni ustanovitvi. 

Več ustanoviteljev sklene pogodbo o ustanovitvi proste carin- 
ske cone. 

4. člen 
(prostorski pogoji za ustanovitev proste carinske cone) 

Prosta carinska cona se praviloma ustanovi na območju, kjer 
je pristanišče ali letališče, ki je odprto za mednarodni promet 
ali na območju, kjer je blagovno transportni center ali ob 
mednarodni magistralni cestni oz. železniški povezavi. 

Ustanovitev proste carinske cone mora biti v skladu s prostor- 
skimi planskimi akti za območje, kjer cona leži. 

Prosta carinska cona je lahko sestavljena iz več ločenih delov. 

5. člen 
(akt o ustanovitvi proste carinske cone) 

Akt oz. pogodba o ustanovitvi proste carinske cone vsebuje 
zlasti: 

1. firmo ustanovitelja proste carinske cone, 
2. ime proste carinske cone, 
3. območje proste carinske cone, 
4. dejavnosti, ki se bodo opravljale v prosti carinski coni, 
5. določitev nosilca tehničnih, administrativnih in drugih 
organizacijskih poslov v zvezi z opravljanjem dejavnosti v 
prosti carinski coni. 
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6. člen 
(sprememba proste carinske cone) 

Vsaka večja sprememba območja proste carinske cone se 
obravnava po postopku za ustanovitev proste carinske cone. 

Za spremembo iz prejšnjega odstavka se ne šteje razširitev 
obstoječe proste carinske cone, v kolikor je ta prostor pove- 
zan neposredno z obstoječim delom proste carinske cone in 
je v skladu s prostorskim planskim aktom za območje, kjer 
cona leži. 

7. člen 
(soglas|e za ustanovitev proste carinske cone) 

Ustanovitelj vloži pri Vladi R. Slovenije pisno zahtevo za 
izdajo soglasja za ustanovitev proste carinske cone. 

K zahtevi iz prejšnjega odstavka ustanovitelj priloži akt oz. 
pogodbo o ustanovitvi proste carinske cone, dokazila o zago- 
tovitvi ali možnostih za zagotovitev organizacijskih, prostor- 
skih in odvisno od dejavnosti, ki se bodo opravljale v tej coni 
tudi energetskih, ekoloških, tehničnih in drugih pogojev za 
delo v prosti carinski coni in pogojev za delo carinske službe v 
prosti carinski coni. 

Vlada R. Slovenije odloči o zahtevku v 30 dneh od prejema 
vloge v mejah zahtevka ustanovitelja in na podlagi mnenja 
ministrov, pristojnih za gospodarske odnose s tujino in fi- 
nance. 

Vlada R. Slovenije izda soglasje za ustanovitev proste carin- 
ske cone z odločbo v upravnem postopku. 

8. člen 
(dovol|en|e za začetek dela v prosti carinski coni) 

Ustanovitelj lahko začne z delom v prosti carinski coni oz. 
odobri uporabnikom, da začnejo z delom v tej coni, ko Vlada 
R. Slovenije izda soglasje za ustanovitev proste carinske cone 
in ko posebna komisija izda dovoljenje za začetek dela. 

Komisijo iz prejšnjega odstavka tega člena imenuje minister, 
pristojen za gospodarske odnose s tujino v roku 15 dni po 
izdaji odločbe iz 7. člena tega zakona. 

Komisijo sestavlja po en predstavnik ministrstva, pristojnega 
za gospodarske odnose s tujino, ministrstva, pristojnega za 
finance, Carinske uprave R. Slovenije, ministrstva, pristoj- 
nega za varstvo okolja in urejanje prostora ter predstavnik 
lokalne skupnosti, kjer prosta carinska cona leži. 

Komisija ugotovi, ali so izpolnjeni organizacijski, prostorski, 
energetski, okoljevarstveni in tehnični pogoji za delo v prosti 
carinski coni in pogoji za delo carinske službe v njej. 

Komisija mora opraviti pregled v roku 30 dni od prejema 
obvestila ustanovitelja, da so izpolnjeni pogoji za začetek dela 
v coni. 

Komisija izda dovoljenje za začetek dela v prosti carinski coni 
z odloćbo v upravnem postopku v roku 15 dni po opravljenem 
pregledu, ali pa izda odločbo, s katero se ugotovijo pomanjk- 
ljivosti. 

Zoper odločbo komisije je dopustna pritožba na ministrstvo, 
pristojno za ekonomske odnose s tujino. 

Ustanovitelj je prisoten pri ugotavljanju pogojev za začetek 
dela. 

9. člen 
(sploinl pogoji za poslovanje v prosti carinski coni) 

Ustanovitelj določi splošne pogoje za opravljanje dejavnosti v 
prosti carinski coni. rti* 7- ~ . 

Akt o splošnih pogojih za opravljanje dejavnosti v prosti 
carinski coni se objavi v Uradnem listu R. Slovenije. 

10. člen 
(uporabniki proste carinske cone) 

Uporabniki proste carinske cone so lahko poleg ustanovitelja 
še druge domače ter tuje pravne osebe in podjetniki (v nadalj- 
njem besedilu: uporabniki). 

Uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost v prosti carinski 
coni na podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustanoviteljem. 

11. člen 
(ločitev proste carinske cone) 

Prosta carinska cona mora biti označena in ograjena. 

Prosta carinska cona oz. njen del morata biti opremljena tako, 
da je promet blaga iz cone oz. v njo mogoč samo skozi 
določene izhode oz. vhode. 

Ograja in vhodi ter izhodi morajo biti primerno urejeni, zava- 
rovani in osvetljeni. 

12. člen 
(vstopanje na območje proste carinske cone) 

Ustanovitelj določi pogoje, pod katerimi lahko fizične osebe 
vstopajo na območje proste carinske cone. 

Za osebe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo ukrepi carin- 
skega nadzora, določeni za prehod čez carinsko črto. 

lil. DEJAVNOSTI, KI SE LAHKO OPRAVUAJO V PROSTI 
CARINSKI CONI IN POSEBNI POGOJI ZA NJIHOVO 
OPRAVLJANJE 

13. člen 
(dejavnost v prosti carinski coni) 

V prosti carinski coni sme uporabnik opravljati proizvodne in 
storitvene dejavnosti tudi, če se opravljajo na obrtni način, ki 
jih ustanovitelj opredeli v aktu oz. pogodbi iz 5. člena tega 
zakona. 

V prosti carinski coni sme uporabnik opravljati promet blaga 
na debelo. Promet blaga na drobno sme uporabnik v prosti 
carinski coni opravljati le za druge uporabnike, za njihovo 
uporabo v tej coni ter za oskrbo prevoznih sredstev v medna- 
rodnem prometu in njihovih posadk. 

V prosti carinski coni sme uporabnik opravljati tudi bančne in 
druge finančne posle, posle premoženjskega in osebnega 
zavarovanja ter pozavarovanja, vendar, le v zvezi z opravlja- 
njem dejavnosti iz 1. in 2. odstavka tega člena. 

Dejavnosti iz 1. do 3. odstavka tega člena ne smejo ogrožati 
zdravega življenjskega in delovnega okolja. 

Carinski organ sme, če je to potrebno zaradi ustreznega 
izvajanja carinskega nadzora, začasno omejiti ali začasno 
prepovedati opravljanje katere od dejavnosti iz prvega do 
tretjega odstavka tega člena, če istočasno zoper uporabnika 
cone ali ustanovitelj uvede postopek zaradi prekrška v skladu 
s tem zakonom ali ga ovadi zaradi utemeljenega suma storitve 
kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem v prosti carinski coni. 

Carinski organ lahko uporabniku cone, ki v roku, ki je določen 
za uskladitev poslovanja v skladu s tem zakonom s pravno- 
močno odločbo, ne uskladi opravljanja svoje dejavnosti v coni 
z določbami tega zakona, prepove opravljati dejavnost v pro- 
sti carinski coni. 
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14. člen 
(posebni pogoji za opravljanje dejavnosti) 

Tuje pravne osebe ali podjetniki lahko opravljajo dejavnost v 
prosti carinski coni neposredno na podlagi pogodbe z usta- 
noviteljem. 

Uporabniki morajo za dejavnosti, ki jih opravljajo v prosti 
carinski coni, voditi knjigovodstvo ločeno. 

Vsa plačila v ali iz tujine osebam, ki opravljajo dejavnost v 
prosti carinski coni v zvezi z opravljanjem te dejavnosti ter vsa 
medsebojna plačila, so prosta. 

Pooblaščena banka knjiži v dobro deviznega računa uporab- 
nika proste carinske cone prejeta plačila v tujih valutah in 
druga vnovčena tuja plačilna sredstva iz naslova opravljanja 
dejavnosti v prosti carinski coni. Devize ima lahko uporabnik 
proste carinske cone na deviznem računu dokler opravlja 
dejavnost v prosti carinski coni. 

15. člen 
(posebne oprostitve dajatev) 

Oprema in reprodukcijski material, ki se vnaša v prosto carin- 
sko cono iz tujine oz. vnaša ali izvaža iz preostalega carin- 
skega območja R. Slovenije v to cono za proizvodnjo name- 
njeno za izvoz in za opravljanje storitev ter storitve opravljene 
v prosti carinski coni, so prosti prometnega davka. 

Promet blaga in storitev iz 13. člena tega zakona je prost 
prometnega davka. 

Uporabniki ne plačujejo davka od dobička pravnih oseb oz. 
davka iz dejavnosti pri poslovanju v prosti carinski coni v 
prvih desetih letih tega poslovanja. 

Uporabnikom, ki vlagajo v opredmetena osnovna sredstva na 
območju proste carinske cone, se prizna davčna olajšava v 
višini 50% investiranega zneska. 

Če uporabnik opredmeteno osnovno sredstvo iznese iz proste 
carinske cone prej kot v treh letih po letu, v katerem je 
izkoristil davčno olajšavo iz prejšnjega odstavka tega člena, 
mora za znesek povečane izkoriščene olajšave povečati 
dvačno osnovo v letu iznosa osnovnega sredstva iz proste 
carinske cone. 

16. člen 
(Izjemno dovoljenje za skladiščenje) 

Domače blago, ki ni namenjeno izvozu, se sme, v kolikor so 
kapacitete neizkoriščene ali iz drugih opravičenih razlogov, 
ob soglasju carinskega organa, ločeno od drugega blaga, 
skladiščiti v prosti carinski coni in v zvezi z njim opravljati 
druge gospodarske dejavnosti za domači trg. 

Carinski organ ne dovoli skladiščenja blaga in opravljanje 
drugih dejavnosti iz prejšnjega odstavka, če bi to onemogo- 
čilo kontrolo poslovanja v prosti carinski coni. 

Domače blago, ki se nahaja na območju proste carinske cone 
na podlagi soglasja iz 1. odstavka tega člena, se evidentira v 
skladu s predpisom iz 3. odstavka 24. člena tega zakona. 

Blago in dejavnosti v zvezi z blagom iz tega člena ne uživajo 
posebnih ugodnosti iz 15. člena tega zakona. 

17. člen 
(vnos In Iznos blaga v prosti carinski coni) 

Uporabnik lahko prosto in brez vseh carinskih in drugih 
dajatev vnaša blago v prosto carinsko cono iz tujine in iz 
preostalega carinskega območja R. Slovenije, iznaša blago iz 
cone v tujino ter prosto opravlja storitve v prosti carinski coni, 
kakor tudi oskrbuje prevozna sredstva v mednarodnem pro- 
metu in njihove posadke. 

Blago, vnešeno v prosto carinsko cono, lahko ostane v prosti 
carinski coni brez časovnih omejitev. 

Uporabniki smejo izvoziti blago in storitve iz proste carinske 
cone v preostalo carinsko območje R. Slovenije v skladu s 
predpisi, ki urejajo uvoz blaga in storitev. 

18. člen 
(začasni uvoz blaga Iz proste carinske cone) 

Iz proste carinske cone se lahko blago začasno prosto uvozi 
na preostalo carinsko območje R. Slovenije zaradi oplemeni- 
tenja (predelava, dodelava in obdelava), preizkušanja, vgrad- 
nje, popravil in marketinške predstavitve, pod posebnim 
carinskim nadzorstvom, dokler se ne vrne v cono oziroma 
dokler se ne izvozi. , 

19. člen 
(posebna določila glede normativov in standardov) 

Določila zakona, ki predpisuje standarde, tehnične normative 
in norme kakovosti, se ne uporabljajo za blago, ki se vnaša v 
prosto carinsko cono oz. iz nje začasno uvaža na preostalo 
carinsko območje R. Slovenije. 

Uporabnik pri proizvodnji blaga za izvoz v prosti carinski coni 
lahko, kadar veljajo za tako dejavnost standardi ali normativi 
že pri proizvodnji, namesto slovenskih upošteva standarde, 
tehnične normative in norme kakovosti, ki veljajo v državi, 
kamor je blago namenjeno. 

20. člen 
(posebne določbe glede nepremičnin 

v prosti carinski coni) 

V prosti carinski coni se, ne glede na določila ostalih zakonov, 
šteje za dokazilo o upravičenosti razpolaganja z zemljiščem v 
postopku pridobitve lokacijskega dovoljenja, odločbe o dovo- 
litvi priglasitve del in gradbenega dovoljenja, tudi pogodba o 
dolgoročni oddaji oz. najemu zemljišča, ki je sklenjena med 
uporabnikom in ustanoviteljem. 

IV. CARINSKI POSTOPEK IN NADZOR V PROSTI CARINSKI 
CONI 

21. člen 
(izvajanje carinske kontrole v prosti carinski coni) 

Ustanovitelj mora zagotoviti prostore, potrebne za delo carin- 
ske službe v prosti carinski coni. 

Dostopi, vstopi in izstopi iz proste carinske cone so pod 
carinsko kontrolo. 

V skladu s prejšnjim odstavkom so osebe in transportna 
sredstva, ki vstopajo ali odhajajo iz proste carinske cone, 
lahko podvržene carinskemu pregledu. 

Carinski organ lahko v primeru, ko obstaja sum storitve carin- 
skega prekrška ali kakršnegakoli kaznivega dejanja, opravi 
carinski in drug nadzor vsakega blaga, ki se nahaja v prosti 
carinski coni, ter sta ustanovitelj in uporabnik dolžna omogo- 
čiti carinskemu in drugim organom carinski in drug nadzor. 

22. člen 
(predložitev carinskega blaga, carinska vrednost 

in obračun carinskega dolga) 

Blago, ki se vnaša v prosto carinsko cono, ni potrebno predlo- 
žiti carinskim organom, niti zanj vložiti carinske deklaracije. 

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka mora biti blago 
predloženo carinskim organom ter izpeljani s predpisi predvi- 
deni carinski postopki, če gre za vnos domačega blaga name- 
njenega izvozu. 
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Blago, ki se iznaša iz proste carinske cone na preostalo 
carinsko obmoćje R. Slovenije, je potrebno predložiti carin- 
skemu organu ter zanj izpeljati predpisane carinske po- 
stopke. 

Ne glede na določbo 2. in 3. odstavka tega člena se blago iz 
16. člena tega zakona ter domače blago, ki ga v prosto 
carinsko cono vnaša uporabnik za svoje potrebe in za potrebe 
opravljanja dovoljene dejavnosti v prosti carinski coni, vnaša 
oz. iznaša iz proste carinske cone ob predložitvi blaga carin- 
skemu organu ter na podlagi seznama blaga, ki ga potrdi 
carinski organ. 

Če v zvezi z blagom, ki je bilo iz cone vnešeno na preostalo 
carinsko območje, nastane carinski dolg, se v carinsko vred- 
nost ne vštevajo stroški skladiščenja in ohranjanja blaga, 
medtem, ko je bilo blago v coni. 

Če je bilo blago iz prejšnjega odstavka v prosti carinski coni 
predmet običajnih postopkov in ravnanj, se za določitev 
višine carinskega dolga upoštevajo narava blaga, njegova 
carinska vrednost in količina, ki bi se upoštevale za to blago, 
če ne bi bilo predmet običajnih postopkov in ravnanj. 

Če je bilo blago iz 1. odstavka tega člena v prosti carinski coni 
predelano se carina zanj plača po stopnji za tuje blago, 
uporabljeno v predelavi in od vrednosti tega tujega blaga, 
vgrajenega v pridobljeni proizvod. 

Za začasno iznašanje biaga iz proste carinske cone v preo- 
stalo carinsko območje R. Slovenije veljajo določila carin- 
skega postopka, ki veljajo sicer za začasen uvoz blaga, ki niso 
v nasprotju z 18. in 19. členom tega zakona. 

23. člen ' 
(preverjanje blaga) 

Carinski organ lahko preverja blago, ki se vnaša, iznaša ali 
zadržuje v prosti carinski coni. 

Da se omogoči preverjanje v skladu s 1. odstavkom tega 
člena, mora uporabnik predložiti carinskemu organu kopijo 
transportnega dokumenta, ki spremlja blago pri vsakem 
iznosu in vnosu blaga iz in v prosto carinsko cono. 

24. člen 
(evidence) 

Uporabnik mora zaradi carinskega nadzora voditi evidence: 

- o blagu, ki se vnaša v prosto carinsko cono, 
- o blagu, ki se iz proste carinske cone iznaša, 
- o blagu, ki se v prosti carinski coni porabi in 
- o spremembah na blagu v coni. 

Uporabnik vodi evidence o blagu kronološko na podlagi 
podatkov iz dokumentov, ki spremljajo blago pri iznosu in 
vnosu ter na podlagi normativov pri proizvodnji blaga. 

Minister, pristojen za finance, predpiše podrobnejši način 
vodenja evidenc iz 1. odstavka tega člena. 

V. USTANAVLJANJE PROSTIH CON IN POSEBNI POGOJI 
ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI V TEH CONAH 

25. člen 
(ustanovitev In pogoji za proste cone) 

Prosto cono ustanovi Vlada Republike Slovenije z odlokom. 

Prosta cona se praviloma ustanovi na obmejnem območju, ki 
je zaradi lege in prometnih povezav primerno za ustanovitev 
in delovanje takšne cone. 

26. člen 
(proste družbe) 

V prosti coni lahko tuje pravne in fizične osebe ustanavljajo 
družbe z omejeno odgovornostjo in banke, zavrovalnice in 
pozavarovalnice v pravno organizacijski obliki družb z ome- 
jeno odgovornostjo, ki poslujejo pod posebnimi pogoji (pro- 
ste družbe). 

Domače pravne in fizične osebe ne morejo biti neposredni, 
niti posredni družbeniki prostih družb. 

Pri Agenciji za proste cone se vodi poseben register prostih 
družb. V tej evidenci se lahko registrira družba, ki ima sedež v 
prosti coni in, ki izpolnjuje poleg splošnih tudi pogoje, predpi- 
sane s tem zakonom. 

27. člen 
(pogoji za registracijo proste družbe) 

Družbe z omejeno odgovornostjo, banke, zavarovalnice in 
pozavarovalnice, ki se želijo registrirati kot proste družbe, 
morajo ob registraciji v aktu oz. pogodbi o ustanovitvi ozna- 
čiti, da bodo opravljali dejavnost le izven območja Republike 
Slovenije. V firmi take pravne osebe mora biti ob označbi, ki 
napotuje na dejavnost, še označba: »za poslovanje zunaj 
meja«, ob označbi vrste družbe pa kratica »p. z. m.«. 

Pred registracijo mora ustanovitelj pridobiti od ministrstva, 
pristojnega za gospodarske odnose s tujino, dovoljenje za 
registracijo proste družbe. Dovoljenje se izda na podlagi 
vloge, ki jo vložijo ustanovitelji in kateri priložijo akt oz. 
pogodbo o ustanovitvi in ostale listine potrebne za registra- 
cijo. 

Minister odloči o izdaji dovoljenja za registracijo, ko dobi 
pozitivna soglasja Banke Slovenije in ministrstva pristojnega 
za finance v upravnem postopku v roku 60 dni od prejema 
vloge. 

V primeru, da minister iz 2. odstavka 27. člena v roku 30 dni ne 
zavrne izdaje dovoljenja, se šteje, da je dovoljenje izdano. 

Agencija za proste cone je dolžna ministru iz drugega 
odstavka tega člena sporočiti vsako spremembo v registraciji 
proste družbe v roku 3 dni po izdaji sklepa o spremembi ali 
dopolnitvi registracije. 

Minister pristojen za gospodarske odnose s tujino lahko v 
posebnem postopku z odločbo razveljavi dovoljenje za regi- 
stracijo proste družbe, če se naknadno spremeni strukturo 
proste družbe, če se naknadno spremeni struktura lastništva v 
nasprotju s tem zakonom, ali če družba prekrši posebne 
pogoje za poslovanje prostih družb. 

28. člen 
(posebni pogoji za banke In zavarovalnice) 

Pri ustanavljanju bank in zavarovalnic za poslovanje zunaj 
meja R. Slovenije za registracijo le-teh ne veljajo posebni 
pogoji, ki so predpisani glede udeležbe tujih delničarjev v teh 
družbah v zakonu o bankah in hranilnicah (Ur. I. RS 1/91, 38/ 
92 in 46/93) oz. zakonu o zavarovalnicah (Ur. I. RS 64/094). 

Soglasja za udeležbo tujcev v teh vrstah družb, ki jih predpi- 
sujeta omenjena zakona, v celoti nadomešča dovoljenje za 
registracijo pod posebnimi pogoji, ki ga izda minister pristo- 
jen za gospodarske odnose s tujino po tem zakonu. 

29. člen 
(posebni pogoji za poslovanje proste družbe) 

Prosta družba ne sme opravljati dejavnosti na območju R. 
Slovenije neposredno ali posredno, prek domače ali tuje, 
lastne ali tretje, pravne ali fizične osebe, razen poslov poveza- 
nih z registracijo družbe, najemanjem, nakupovanjem in 
opremljanjem lastnih poslovnih prostorov, vodenjem lastnega 
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računovodstva in opravljanjem lastnih pravnih in administra- 
tivnih opravil. 

Prosta družba lahko opravlja posamezne dejavnosti na 
območju R. Slovenije, če ji to v soglasju z Banko Slovenije in 
ministrstva pristojnega za finance s posebnim dovoljenjem 
odobri ministrstvo pristojno za gospodarske odnose s tujino. 
Banke, zavarovalnice in pozavarovalnice registrirane za 
poslovanje zunaj meja R. Slovenije ne smejo voditi računov v 
tolarjih, sprejemati vplačila ali izplačila v tolarjih in sklepati 
kakršnekoli posle v tolarjih razen tistih omenjenih v prvem 
odstavku tega člena. Te družbe prav tako ne smejo izdajati 
kakšnih vrednostnih papirjev ali polic v tolarjih. 

Banke registrirane za poslovanje zunaj meja R. Slovenije ne 
smejo voditi tekočih računov ali sprejemati depozitov za 
stranke, katere identiteta ni zanesljivo ugotovljena, zavaroval- 
nice in pozavarovalnice registrirane za poslovanje zunaj meja 
R. Slovenije, pa ne sklepati zavarovanj in izdajati polic s 
strankami in za stranke, katerih identiteta ni zanesljivo ugo- 
tovljena. 

Pravni posli, ki jih sklene prosta družba v okviru dejavnosti na 
območju R. Slovenije, neposredno, ali posredno, razen dovo- 
ljenih poslov naštetih v prvem odstavku tega člena, in poslov 
sklenjenih s posebnim dovoljenjem po drugem odstavku tega 
člena, so nični. 

30. člen 
(posebna določila za proste družbe) 

Prosta družba preneha, poleg drugih razlogov, ki so našteti v 
zakonu, tudi: 
- če sodišče s pravnomočno odločbo izreče prepoved oprav- 
ljanja dejavnosti, 
- če območje registracije izgubi status proste cone, po pre- 
teku treh let od nastopa te okoliščine. 

Prosta družba mora poslovati preko računa/ov pri banki regi- 
strirani v prosti coni kot banki za poslovanje zunaj meja R. 
Slovenije in ne sme imeti računov pri poslovni/h bankah v R. 
Sloveniji. 

Prosta družba ima žiro račun pri Agenciji za proste cone, na 
katerem se opravlja tisti tolarski promet, ki je povezan z 
izplačili plač in administrativnih ter splošnih poslovnih stro- 
škov in izdatkov (najemnine in stroški obratovanja, telefon, 
pisarniški materiaK reprezentanca, potni stroški in podobno). 

Za poslovanje prostih družb veljajo določbe predpisov R. 
Slovenije o preprečevanju pranja denarja in zatiranju s tem 
povezanih kaznivih dejanj ter drugih predpisov, kolikor niso v 
nasprotju s tem zakonom. 

Bančno in zavarovalniško poslovanje prostih družb nadzirata 
Banka Slovenije oz. organ pristojen za nadzor nad zavaroval- 
nicami, skladno s predpisi, ki urejajo ti dve področji. 

31. člen 
(posebne ugodnosti proste družbe pri poslovanju) 

Prosta družba plačuje po zakonu o davku od dobička pravnih 
oseb namesto splošne predpisane stopnje davek po stopnji 
4,5 % in je prosta davka na kapital. 

Promet deležev in delnic proste družbe je prost prometnega 
davka, davka na dediščine in davka na darila. 

Dobiček proste družbe izplačan družbenikom ali delničarjem, 
ki niso rezidenti R. Slovenije, je prost dohodnine, razen če ni 
drugače dogovorjeno z dvostranskimi ali večstranskimi med- 
narodnimi pogodbami. 

Družbenik ali delničar proste družbe, ki je zavezan plačevati 
dohodnino v tuji državi lahko napove in zahteva odmero 
dohodnine v R. Slovenije. To mora zahtevati s posebno obra- 
zloženo vlogo pri pristojnem davčnem organu. 

O odmerjeni in plačani dohodnini po tem odstavku se tujcu 
izda potrdilo. 

32. člen 
(prosti vpisniki) 

V prosti coni, ki leži ob morju tuje pravne in fizične osebe, 
registrirajo svoje ladje in čolne pod pogoji, ki jih določa ta 
zakon, v posebne vpisnike (prosti vpisniki). 

Čolni, jahte in ladje tujih oseb se vpišejo v prosti vpisnik brez 
izpolnjevanja posebnih pogojev za vpis, ki jih določata 4. in 5. 
odstavek 8. člena Zakona o varnosti pomorske in notranje 
plovbe (Ur. I. RS št. 17/88), za vpis tuje ladje pa je pogoj, da 
vpis dovoli minister, pristojen za- promet in zveze. Ostali 
pogoji 175. člena Zakona o pomorski in notranji plovbi (Ur. I. 
SFRJ št. 22/77, 1/82, 30/85, 80/89 in 29/90) pa se ne upošte- 
vajo. 

V kolikor je ladja ali čoln v celoti ali deloma v lasti domače 
osebe, neposredno ali posredno, vpis v prosti vpisnik ni 
dovoljen. 

V prosti coni, ki leži ob morju, se pri organu, ki vodi vpisnik 
ladij in vpisnih čolnov, in ki je pristojen za prosto cono, vodi 
poseben vpisnik za ladje in poseben vpisnik za čolne, ki so 
registrirani pod pogoji tega zakona. 

Ladje in čolni, ki so vpisani v proste vpisnike so prosti uvoznih 
carinskih dajatev. 

33. člen 
(posebni pogo|l za plovila vpisana v proste vpisnike) 

Ladje, jahte in čolni vpisani v prosti vpisnik se ne smejo 
uporabljati za kakršnokoli pridobitno dejavnost v R. Sloveniji 
(kabotažo, charter, prevozi potnikov in tovora). 

Ladja vpisana v prosti vpisnik sme, ne glede na prepoved iz 
prejšnjega odstavka, v okviru mednarodnega potovanja obi- 
skati slovensko pristanišče. 

Ladje, jahte in čolni vpisani v prosti vpisnik so prosti vseh 
davkov na premoženje, prenos lastništva na teh plovilih pa je 
prost davka na dediščine ali darila, kot tudi prometnega 
davka. 

34. člen 
(posebne dajatve v prosti coni) 

Prosta družba mora plačati posebno letno takso, ki jo odmeri 
ministrstvo pristojno za gospodarske odnose s tujino. 

Višino takse iz prvega odstavka tega člena predpiše Vlada R. 
Slovenije z odlokom. Taksa se predpiše s progresivno lestvico 
glede na gospodarsko moč družbe. 

Ladje in čolni vpisani v proste vpisnike plačajo posebno letno 
takso za vpis, ki jo predpiše Vlada R. Slovenije. 

Višino takse iz tretjega odstavka tega člena predpiše vlada R. 
Slovenije z odlokom. Taksa se predpiše s progresivno lestvico 
glede na velikost plovila. 

35. člen 
(prenehanje proste cone) 

V primeru prenehanja veljavnosti odloka o določitvi proste 
cone ali njegove spremembe, velja režim proste cone za 
gospodarske družbe, ki so bile registrirane na območju bivše 
cone kot proste družbe, še tri leta od dneva prenehanja« 
veljavnosti ali uveljavitve spremembe. 
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V. AGENCIJA ZA PROSTE CONE 

36. člen 

Agencija za proste cone (v nadaljnjem besedilu: agencija) se 
ustanovi kot specializirana organizacija Republike Slovenije. 

Akt o ustanovitvi agencije sprejme Vlada Republike Slovenije. 

37. člen 

Agencija je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgo- 
vornostmi, ki jih določa ta zakon. 

Agencija je pristojna za: 

- vodenje registra prostih družb, 
- izvajanje plačilnega prometa med pravnimi osebami v pro- 
sti coni, 
- nadzor nad poslovanjem prostih družb in družbe, ki s 
prosto cono upravlja in 
- predloge o uvedbi stečaja ali likvidacijskega postopka nad 
prosto družbo. 

38. člen 

Agencija nadzira poslovanje prostih družb tako, da kontrolira 
izvajanje predpisov, ki se nanašajo na poslovanje prostih con. 

Proste družbe in družba, ki upravlja s prosto cono so dolžni 
vsako leto 30 dni po sprejemu zaključnega računa agenciji 
predati revizijsko mnenje o zaključnem računu, ki ga na 
njihove stroške pripravi v Republiki Slovenij pooblaščena 
revizorska organizacija. 

Nadzor prostih družb, ki opravljajo dejavnosti bank in hranil- 
nic, opravlja Banka Slovenije v skladu z Zakonom o Banki 
Slovenije (Ur. I. RS 1/91). 

Banka Slovenije se pri nadzoru prostih družb iz prejšnjega 
odstavka posvetuje z agencijo takrat, kadar gre za izvajanje 
predpisov v prostih conah. 

39. člen 

Viri financiranja agencije so premije, ki jih proste družbe in 
družbe, ki s prosto cono upravlja, plačajo agenciji ter pri- 
hodki, ki jih agencija pridobi s svojim poslovanjem. 

Višino letne premije, ki jo agenciji plača posamezna družba, 
določi svet agencije za vsako leto posebej, v skladu z letnim 
finančnim načrtom agencije. Višina premije se določi za 
vsako posamezno družbo s progresivno lestvico glede na 
gospodarsko moč družbe. Progresivno lestvico sprejme svet 
agencije. 

40. člen 

Agencija mora najpozneje do 30. junija vsakega leta sprejeti 
letni obračun za preteklo leto in letni finančni načrt za tekoče 
leto, ki ju potrdi Vlada Republike Slovenije. 

Finančno poslovanje agencije najmanj enkrat na leto pre- 
gleda pooblaščena revizorska organizacija, ki poda svoje 
poročilo Vladi Republike Slovenije. 

41. člen 

Agencija predloži do 31. maja vsako leto Vladi Republike 
Slovenije poročilo o svojem delu. 

42. člen 

Organ upravljanja in nadzora je svet agencije. 

sVet agencije ima naslednje pristojnosti: 
- sprejema statut agencije, 

- nadzira delo agencije 
- poroča Vladi Republike Slovenije o delu agencije v letnem 
poročilu, 
- sprejema pravilnik o delu in postopkih vodenja registra 
prostih družb, 
- sprejema pravilnik o izvajanju plačilnega prometa v prosti 
coni. 

Svet agencije sestavlja šest članov, in sicer dva predstavnika 
Ministrstva za ekonomske odnose s tujino, en predstavnik 
Banke Slovenije, en predstavnik Ministrstva za finance in dva 
predstavnika izmed strokovnih delavcev s področja prosto 
carinskih con in prostih con, ki ju imenuje Vlada Republike 
Slovenije. 

Mandat članov sveta je šest let. 

Svet agencije je za svoje delo odgovoren Vladi Republike 
Slovenije. 

43. člen 

Agencijo zastopa in predstavlja direktor. 

Direktor vodi poslovanje agencije in je odgovoren za njeno 
delo. 

Direktorja imenuje Vlada Republike Slovenije s sklepom. 

44. člen 

Agencija ima statut, ki ga sprejme svet agencije s soglasjem 
Vlade Republike Slovenije. 

Statut agencije določa organizacijo in način poslovanja agen- 
cije. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

45. člen 
(prekrški) 

Direktor, član uprave, poslovodja ali prokurist proste družbe, 
banke ali zavarovalnice oz. pozavarovalnice, ki odredi ali 
dopusti, da družba registrirana za opravljanje dejavnosti 
zunaj meja R. Slovenije opravlja brez predpisanega dovolje- 
nja dejavnost na njenem ozemlju mimo izjem iz 1. in 2. 
odstavka 29. člena tega zakona, se kaznuje z^denarno kaznijo 
najmanj 1.000.000,00 SIT. 

» 
46. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 SIT se kaznuje za prekr- 
šek pravna oseba registrirana za opravljanje dejavnosti zunaj 
meja R. Slovenije, če opravlja dejavnost na njenem ozemlju 
mimo izjem iz 1. in 2. odstavka 29. člena tega zakona brez 
predpisanega dovoljenja. 

Pravni osebi, kaznovani po prvem odstavku tega člena, Agen- 
cija prepove opravljanje dejavnosti v roku 24 ur po prejemu 
pravnomočne odločbe, ter sproži likvidacijski oz. stečajni 
postopek. 

47. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba - prosta družba, če: 

- vodi račun, sprejme depozit ali vplačilo, opravi izplačilo, ali 
izda vrednostni papir ali polico v tolarjih (tretji odstavek 29. 
člena) 
- če opravlja preko žiro računa v tolarjih kakršnakoli plačila, 
ki niso izplačila plač za osebje v R. Sloveniji, administrativnih 
in splošnih poslovnih stroškov (tretji odstavek 30. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tuja pravna oseba In posameznik, ki v zvezi z oprav- 
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Ijanjem dejavnosti uporablja plovilo, registrirano v prosti vpis- 
nik za opravljanje pridobitne dejavnosti. 

48. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tuja pravna oseba in posameznik, ki v zvezi z oprav- 
ljanjem dejavnosti uporablja plovilo, registrirano v prosti vpis- 
nik za opravljanje pridobitne dejavnosti. 

49. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba - uporabnik proste carinske cone, če: 

1. za dejavnost, ki jo opravlja v prosti carinski coni, ne vodi 
knjigovodstva ločeno (drugi odstavek 14. člena); 

2. opravlja gospodarsko dejavnost v prosti carinski coni v 
nasprotju z zakonom ali aktom oz. pogodbo o ustanovitvi 
proste carinske cone (prvi, drugi in tretji odstavek 13. člena); 

3. uvaža blago iz proste carinske cone v R. Slovenijo oz. 
izvaža blago iz R. Slovenije v prosto carinsko cono v 
nasprotju s predpisi, ki urejajo izvoz in uvoz blaga (tretji 
odstvek 17. člena ter drugi in tretji odstavek 22. člena); 

4. začasno uvaža ali izvaža blago iz proste carinske cone v R. 
Slovenijo in obratno, v nasprotju s predpisi, ki urejajo začasen 
uvoz in izvoz blaga (18., 19., in 4. odstavek 22. člena); 

5. ne vodi evidence, obračunava in plačuje davke, prispevke 
in druge dajatve v skladu s predpisi (peti odstavek 14. člena); 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba, ki stori katero 
od dejanj iz prejšnjega odstavka. 

50. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek ustanovitelj proste carinske cone, če: 

1. opravlja oz. omogoči opravljanje gospodarskih dejavnosti v 
prosti carinski coni v nasprotju z zakonom, aktom oz. 
pogodbo o ustanovitvi proste carinske cone (prvi, drugi in 
tretji odstavek 13. člena), 

2. začne opravljati oz. omogoči opravljanje gospodarskih 
dejavnosti v prosti carinski coni, preden je Vlada R Slovenije 
izdala soglasje in posebna komisija izdala dovoljenje za zače- 
tek dela proste carinske cone (prvi odstavek 8. člena); 

3. omogoči opravljanje oz. opravlja gospodarske dejavnosti v 
prosti carinski coni v nasprotju s splošnimi pogoji in s tem 
spravlja uporabnike v neenakopraven položaj (9. člen); 

4. ne zagotovi prostore, potrebne za delo carinske službe v 
prosti carinski coni (prvi odstavek 21. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba, ki stori katero 
od dejanj iz prejšnjega odstavka. 

51. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek uporabnik - podjetnik, če: 

1. za dejavnost, ki jo opravlja v prosti carinski coni, ne vodi 
knjigovodstva ločeno (šesti odstavek 13. člena); 

2. opravlja gospodarsko dejavnost v prosti carinski coni v 
nasprotju s tem zakonom in aktom oz. pogodbo o ustanovitvi 
proste carinske cone (prvi, drugi in tretji odstavek 132. člena); 

3. uvaža blago iz proste carinske cone v R. Slovenijo oz. 
izvaža blago iz R. Slovenije v prosto carinsko cono v 

nasprotju s predpisi, ki urejajo izvoz in uvoz blaga (tretji 
odstavek 17. člena ter drugi in tretji odstavek 22. člena); 

4. začasno uvaža ali izvaža blago iz proste carinske cone v R. 
Slovenijo, in obratno, v nasprotju s predpisi, ki urejajo zača- 
sen uvoz in izvoz blaga (18., 19. in 4. odstavek 22. člena); 

5. ne vodi evidence, obračunava in plačuje davke, prispevke 
in druge dajatve v skladu s predpisi (peti odstavek 14. člena). 

52. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek uporabnik - domača ali tuja pravna oseba ali tuja 
fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi z upravljanjem dejavno- 
sti, če: 

% 
1. skladišči oz. omogoči skladiščenje domačega blaga, ki ni 
namenjeno izvozu oz. predelavi v prosti carinski coni, brez ali 
v nasprotju s soglasjem carinarnice (prvi odstavek 16. člena), 

2. carinarnici ali drugemu pristojnemu organu ne omogoči 
carinskega ali drugega nadzora (četrti odstavek 21. člena), 

3. ne vodi predpisanih evidenc o blagu (prvi odstavek 24. čl. 
ena). 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe - uporabnika. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

53. člen 
Carinske in proste cone, ustanovljene na podlagi dosedanjih 
predpisov, nadaljujejo z delom kot proste carinske cone po 
tem zakonu. 

V enem letu od uveljavitve tega zakona morajo ustanovitelji 
con iz prejšnjega odstavka uskladiti organizacijo in delovanje 
navedenih con z določbami tega zakona. 

54. člen 
Pristojni organ R. Slovenije, ki odloča o prekrških, je dolžan 
agenciji za proste cone nemudoma poslati prepis odločbe o 
prekršku izdane zoper prosto družbo ali odgovorno osebo 
proste družbe. 

55. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo določila členov 127 
do 140 Carinskega zakona (Ur. I. RS št. 1/95) in točke 22 do 26. 
člena 168/1 in 18 do 22 čl. 169/1 ter 180. člena omenjenega 
zakona. 

56. člen 

Do sprejema pravilnika se za vodenje registra in odločanje o 
registraciji prostih družb uporabljajo določila Zakona o sod- 
nem registru (Ur. I. RS št. 14/94). 

57. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati: 

- določba 3. točke prvega odstavka 18. člena Zakona o 
prometnem davku (Ur. I. RS št. 4/92) 

- določba 12. člena in sedmega odstavka 16. člena Zakona o 
zunanji trgovini (Ur. I. RS št. 13/93 in 66/93), 

- določbe 6. točke 26. člena Zakona o deviznem poslovanju 
(Ur. I. RS št. 1/91, 71/93 in 63/95). 

58. člen 

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

V skladu s stališči in sklepi, ki jih je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel na 38. seji dne 23. 04. 1996 ob sprejetju 
predloga zakona o prostih carinskih conah in o prostih conah 
v prvi obravnavi, je predlagatelj pripravil besedilo predloga 
zakona za drugo obravnavo. 

Državni zbor je sprejel naslednja stališča: 

1. Predlagatelji naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo na 
področju davčnih olajšav predvidijo oprostitev plačila davka 
na dobiček za pravne osebe in davka iz dejavnosti za zaseb- 
nike, ki poslujejo v prostih carinskih conah za prvih deset (10) 
let poslovanja. 

Zavezancem, ki vlagajo opredmetena osnovna sredstva na 
območju proste carinske cone, se prizna davčna olajšava v 
višjem odstotku investiranega zneska od splošnega odstotka 
v višini 50 % investiranega zneska. 

Če bi davčni zavezanec opredmeteno osnovno sredstvo pre- 
nesel iz proste carinske cone prej kot v treh letih po letu, v 
katerem je izkoristil davčno olajšavo, bi moral za znesek na 
račun proste carinske cone povečane izkoriščene olajšave 
povečati davčno osnovo v letu iznosa osnovnega sredstva iz 
proste carinske cone. 

2. Predlagatelji naj preučijo in ustrezno upoštevajo pripombe 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ter Banke Slove- 
nije in na njihovi podlagi: 

- natančneje določijo pogoje za delovanje bank in drugih 
finančnih posrednikov v prostih conah in določijo natančna 
pooblastila nadzornih organov nad poslovanjem teh subjek- 
tov ter podrobna pravila o varnem in skrbnem bančnem 
poslovanju; 

- razčistijo naj vprašanje odnosa med delovanjem finančnih 
institucij v prostih conah in eventualne povezave s slovenskim 
bančnim in denarnim sistemom in določijo uporabo instru- 
mentov denarne politike v prosti coni; 

- uskladijo kazenske določbe z veljavno zakonodajo; 

- prilagodijo prehodne in končne določbe. 

3. Predlagatelji naj proučijo opredelitev posebnega postopka 
za ustanavljanje gospodarskih družb v prostih conah in 
poenostavijo njihovo registracijo. 

4. Opredelijo naj vsebino in specifične instrumente nadzora 
nad poslovanjem gospodarskih družb (kdo opravlja revizijo 
poslovanja, pod katerimi pogoji so družbe dolžne podati 
revidirano poročilo o poslovanju, itd.). 

5. Določijo naj ukrepe za preprečevanje prenosa dejavnosti 
slovenskih gospodarskih subjektov v proste cone in instru- 
mentarij za preprečitev izogibanja plačila davkov za sloven- 
ske družbe. 

6. Proučijo možnost davčnih olajšav, ki jih imajo subjekti, 
ustanovljeni v prostih conah. 

7. Proučijo možnost podaljšanja roka veljavnosti režima pro- 
ste cone z enega leta na pet let. 

V obrazložitvi so predstavljeni vsebinski popravki, ne pa tudi 
redakcijski popravki in jezikovne izboljšave. 

V 13. členu sta dodana nova odstavka, ki carinskemu organu 
omogočata, da uporabniku cone začasno oz. trajno omeji ali 
prepove opravljanje dejavnosti v coni, če uporabnik s svojim 
poslovanjem krši zakonite predpise. Enako rešitev pozna že 
sedaj veljavni 137. člen Carinskega zakona. 

V 14. členu je dodan nov odstavek, ki podobno kot sedaj 

veljavna 6. točka 26. člena Zakona o deviznem poslovanju 
določa, da pooblaščena banka knjiži na deviznem računu 
uporabnika proste carinske cone tuje valute in druga tuja 
plačilna sredstva, ustvarjena z opravljanjem dejavnosti v pro- 
sti carinski coni ter da ima lahko uporabnik te valute na 
deviznem računu, dokler opravlja dejavnost v coni. S to 
dopolnitvijo predlagatelj zasleduje načelo, da so v predlaga- 
nem zakonu kot lex specialis zbrani vsi tisti posebni pogoji za 
opravljanje gospodarske dejavnosti, ki veljajo za poslovanje v 
prosti carinski coni. 
V zadnjih dveh odstavkih 15. člena je predlagatelj v celoti 
upošteval stališča Državnega zbora o davčnih olajšavah pri 
plačilu davka od dobička pravnih oseb oz. iz dejavnosti za 
zasebnike ter pri vlaganju v opredmetena osnovna sredstva. 

Poleg redakcijskih popravkov 2. in 3. odstavka 22. člena 
predloga zakona je predlagatelj ta člen dopolnil s tremi 
novimi odstavki. Z njimi se ureja način vnosa oz. iznosa iz 
proste carinske cone domačega blaga, ki je v skladu s 16. 
členom predloga zakona v soglasju s carinskim organom 
skladiščeno v coni oz. domačega blaga, ki je namenjeno 
uporabi v coni. Poleg tega z dopolnjenimi odstavki predlaga- 
telj ureja vprašanje carinske vrednosti in obračuna carin- 
skega dolga za blago, ki se iz cone iznaša na preostalo 
carinsko območje države. Pri tem je določeno, da se v carin- 
sko vrednost ne vštevajo stroški skladiščenja in ohranjanja 
blaga, medtem ko je bilo blago v coni ter da se pri predelavi 
blaga v coni pri plačilu carine upošteva le tuja sestavina, ki je 
bila uporabljena pri predelavi blaga. Predlagane rešitve iz 
tega člena pozna že sedaj veljavni Carinski zakon. 

Glede na sklep državnega zbora št. 3, ki se glasi: predlagatelji 
naj proučijo opredelitev posebnega postopka za ustanavlja- 
nje gospodarskih družb v prostih conah in poenostavijo nji- 
hovo organizacijo, predlagamo: 

- zaradi transparentnosti poslovanja, učinkovitejšega nad- 
zora in preprečitve možnosti vzpostavitve paralelnega delni- 
škega trga v R. Sloveniji smo se predlagatelji odločili predla- 
gati, da se proste družbe organizirajo v statusno pravni obliki 
družbe z omejeno odgovornostjo. Na ta način je še dodatno 
zmanjšana možnost, da bi lastništvo ali del lastništva proste 
družbe prešel v last domače pravne ali fizične osebe. Tako ta 
zakon kot -lex specialis« derogira kogentno ureditev zakona 
o bankah in zakona o zavarovalnicah, ki za te organizacije 
predpisujeta pravno organizacijsko obliko delniške družbe. 

Podobno ureditev bi bilo mogoče doseči tudi z vinkulacijo 
delnic ali s posebno ureditvijo prometnosti delnic, ob ohrani- 
tvi predlagane statusne oblike delniške družbe. Prometnost 
delnic bi lahko bila urejena s soglasjem predlagane agencije 
za proste carinske cone in proste cone, vendar je zaradi 
zapletene pravne urejenosti delniške družbe v Zakonu o 
gospodarskih družbah (na katerega se predlagani zakon skli- 
cuje) tujcem iz anglo-ameriškega in centralno-evropskega 
pravnega sistema bližja ureditev družbe z omejeno odgovor- 
nostjo. 

Glede na sklep št. 4, ki določa, da naj predlagatelji priredijo 
vsebino in specifični instrument nadzora nad poslovanjem 
prostih družb, predlagamo: 

- da se za 35. členom vnese posebno poglavje, ki ureja 
nadzor nad delovanjem proste carinske cone in proste cone 
preko posebne Agencije za proste cone. 

Poglavje ureja posebno Agencijo za proste cone, ki jo usta- 
novi Republika Slovenija. Vloga agencije je predvsem omogo- 
čiti operativno in racionalno delovanje proste cone, kakor 
tudi vzpostaviti učinkoviti nadzor nad poslovanjem prostih 
družb. 

Glavni operativni nalogi agencije sta vodenje registra prostih 
družb in zagotavljanje izvajanja plačilnega prometa v prosti 
coni. 
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Agencija tako dejansko prevzema nalogo registrskega 
sodišča in agencije za plačilni promet, nadziranje in informi- 
ranje ter tako razbremenjuje že tako preobremenjeni državni 
instituciji. Posebnost ureditve agencije je njeno financiranje. 
Financiranje zagotavljajo proste družbe in družbe za upravlja- 
nje cone same, s plačevanjem letnih premij, tako ostane 
proračun neobremenjen. 
Za nadzor nad delom agencije je pristojna Vlada Republike 
Slovenije tako kot za nadzor podrobnih »vladnih« agencij. 
Nadalje agencija sama preko vzpostavitve in vodenja registra 
prostih družb in izvajanja plačilnega prometa skrbi za tran- 
sparentnost vsakodnevnega poslovanja, ustanavljanja, sta- 
tusnih sprememb in prenehanja prostih družb. Na ta način se 
tudi obvladljivo spremlja delovanje proste cone in lažje nad- 
zira izvajanje predpisov o prostih conah. 

Agencija tudi preko revidiranih zaključnih računov nadzira 
delovanje prostih družb in družbe, ki upravlja s prosto cono. 
Vse navedene organizacije so dolžne zagotoviti na lastne 
stroške letne revizijske preglede zaključnih računov. Na ta 
način bo agencija pridobila vse informacije, potrebne za nad- 
zor izvajanja predpisov o prostih conah. 

Glede na tretjo alineo sklepa št. 2, ki nalaga predlagateljem, 
da uskladijo kazenske določbe z veljavno zakonodajo, je 
predlagatelj uskladil določila 44. člena z veljavno kazensko 
zakonodajo. Ker meni, da se norma omenjenega člena nanaša 
na prekršek in ne na kaznivo dejanje, predlaga, da se zagro- 
žena zaporna kazen spremeni na denarno. Ne gre namreč 
prezreti, da je sprejeto stališče, da so kazniva dejanja lahko 
določena zgolj in samo v kazenskem zakoniku Republike 
Slovenije. 

» 

t 
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Predlog zakona o 

DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU 

(ZDPra) 

- EPA 1271 - draga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 202. seji dne 13. junija 
1996 določila besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O DRŽAVNEM PRAVOBRANIL- 
STVU, 
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in 
sklepov 38. seje Državnega zbora Republike Slovenije z 
dne 16/4-1996 in 187. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o državnem pravobranilstvu 
- druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

Ministrstvo za pravosodje RS 
Sektor pravosodja 
ZADEVA: Dopolnitev gradiva za obravnavo Predloga 
zakona o državnem pravobranilstvu in Amandmajev Vlade 
Republike Slovenije k Predlogu zakona o državnem pravo- 
branilstvu 
V prilogi vam pošiljamo dodatno k gradivu za obravnavo 
Predloga zakona o državnem pravobranilstvu in Amand- 
majev Vlade Republike Slovenije k Predlogu zakona o 

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

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Marjan POGAČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 
pravosodje, 
- Nives MARINŠEK, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za pravosodje. 

državnem pravobranilstvu še dve.tabeli, in sicer: 

- številčni pregled obravnavanih zadev pri sedežnem Jav- 
nem pravobranilsdtvu v letu 1995 
- številčni pregled občinskih in državnih zadev pri Jav- 
nem pravobranilstvu Republike Slovenije obravnavanih v 
letu 1995 izven sedeža 

Marjan POGAČNIK 
Državni podsekretar 

ŠTEVILČNI PREGLED OBRAVNAVANIH ZADEV PRI - v letu 1991 se je obravnavalo 5462 zadev; 
SEDEŽNEM JAVNEM PRAVOBRANILSTVU REPUBLIKE - v letu 1992 se je obravnavalo 9122 zadev; 
SLOVENIJE V LETU 1995 - v letu 1993 se je obravnavalo 11935 zadev; 

- v letu 1994 se je obravnavalo 18550 zadev; 
Vzporedno z izgrajevanjem državnosti je rasel tudi pripad - v letu 1995 se je obravnavalo 21836 zadev, 
zadev pri Javnem pravobranilstvu Republike Slovenije. V ilu- 
stracijo navajamo podatke o številu obravnavanih zadev v p0 vpisnikih razčlenjeni pripad v letu 1995 je naslednji: 
letih od 1991 dalje: 

j Vpisnik Pravice Izvršbe Pismena 
pravna 

mnenja 

Razi, R, JP 
Zaup, Pers, 

N, DZ 

SKUPAJ 

obravnavanih 
zadev v letu 

1995 

6086 1574 4137 10039 21836 
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ŠTEVILČNI PREGLED »OBČINSKIH« IN »DRŽAVNIH« ZADEV PRI JAVNEM PRAVOBRANILSTVU REPUBLIKE 
SLOVENIJE, OBRAVNAVANIH V LETU 1995, IZVEN SEDEŽA 

Javno 
pravobranilstvo 

Pravde Izvršbe Pismena 

pravna 
mnenja 

DZ,Razl,N, 

R,JP,Zaup., 
Pers. 

SKUPAJ Od tega 
državnih 
zadev 

CELJE 470 392 324 584 1770 127 

KOPER 820 252 104 284 1460 29 

GORENJSKE, 
KRANJ 

297 181 118 203 799 30 

MESTO 

LJUBLJANA 

1281 2078 450 4129 7938 - 

OJP 
LJUBLJANA 

772 268 685 1470 * 3195 72 

MARIBOR 531 919 286 2699 4435 192 

MURSKA 
SOBOTA 

121 163 83 153 520 66 

NOVA 

GORICA 

547 206 136 623 1512 294 

NOVO 

MESTO 

143 16 40 422 621 45 

PTUJ 381 802 54 200 1437 81 

TRBOVLJE 70 28 130 365 593 8 

SKUPAJ 5433 5305 2410 11132 24280 944 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Državno pravobranilstvo je zastopnik Republike Slovenije in 
drugih subjektov, določenih s tem zakonom pred sodišči in 
upravnimi organi. 
Državno pravobranilstvo opravlja tudi druge naloge, določene 
z zakonom. 

2. člen 
Državno pravobranilstvo je samostojen državni organ. 
Sredstva za delo državnega pravobranilstva se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 

3. člen 
Naloge državnega pravobranilstva opravljajo generalni 
državni pravobranilec in državni pravobranilci (v nadaljnjem 
besedilu: državni pravobranilec) ter pomočniki državneaa 
pravobranilca. 
Za državne pravobranilce se glede posameznih pravic in dolž- 
nosti smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravice in 

dolžnosti sodnikov, razen če ta zakon ne določa drugače. 

Če s tem zakonom ni drugače določeno veljajo za pomočnika 
državnega pravobranilca določbe tega zakona, ki veljajo za 
državne pravobranilce. 

Funkcija državnega pravobranilca je trajna. 

4. člen 

Organizacijo državnega pravobranilstva ureja ta zakon. 

Predpise za notranjo organizacijo in poslovanje državnega 
pravobranilstva izda generalni državni pravobranilec v 
soglasju z ministrom pristojnim za pravosodje. 

5. člen 

Zadeve pravobranilske uprave so v pristojnosti generalnega 
državnega pravobranilca. 

Generalnega državnega pravobranilca v njegovi odsotnosti 
nadomešča namestnik. 
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Opravljanje zadev pravobranilske uprave nadzoruje ministr- 
stvo pristojno za pravosodje. 

V zadeve pravobranilske uprave sodi odločanje in druga opra- 
vila, s katerimi se zagotavljajo pogoji za redno izvajanje nalog 
državnega pravobranilstva. 

Kadar je treba v zadevi pravobranilske uprave odločati o 
pravici obveznosti ali pravni koristi osebe, se v postopku 
odločanja smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
splošni upravni postopek. 

Zadeve pravobranilske uprave in način njihovega izvajanja se 
določijo s predpisom iz drugega odstavka 4. člena tega za- 
kona. 

6. člen 

Državno pravobranilstvo posluje v slovenskem jeziku. 

Na območju, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska 
narodna skupnost, Državno pravobranilstvo posluje tudi v 
italijanskem oziroma madžarskem jeziku, če stranka, ki živi na 
tem območju, v občevanju z Državnim pravobranilstvom 
uprablja ta jezik. 

II. PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA 

7. člen 

Državno pravobranilstvo zastopa pred sodiSči in upravnimi 
organi državo, njene organe in upravne organizacije v sestavi, 
ki so pravne osebe, sklade, ki poslujejo v imenu in za račun 
Republike Slovenije, glede njihovih premoženjskih pravic in 
obveznosti ter pravne subjekte, ki opravljajo javne službe 
glede stvarnih pravic na nepremičninah v lasti Republike 
Slovenije. 

Državno pravobranilstvo ne zastopa države kot lastnika 
gospodarskih družb in gospodarskih javnih služb. 

Državno pravobranilstvo ne zastopa subjektov iz prvega 
odstavka tega člena v delovnih in socialnih sporih. 

8. člen 

Subjektom iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona 
Državno pravobranilstvo na njihovo zahtevo poroča v zadevah 
iz 7. člena tega zakona ter pravno svetuje pri sklepanju 
pogodb, s katerimi za te subjekte nastajajo premoženjske 
pravice in obveznosti, pri sklepanju pogodb, s katerimi usta- 
navljajo, spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice na nepremič- 
ninah ter pri reševanju drugih premoženjskih vprašanj. 

9. člen 

Pri zastopanju subjektov iz 7. člena tega zakona Državni 
pravobranilec opravlja vsa procesna dejanja, kot jih je v 
postopku upravičena opravljati stranka ali udeleženec. 

V pomembnejših zadevah mora državni pravobranilec za 
umik tožbe, odpoved tožbenemu zahtevku, pripoznavo tožbe- 
nega zahteva in sklenitev poravnave, s svojim pravnim mne- 
njem seznaniti subjekt, ki ga zastopa. Zastopani subjekt o tem 
zavzame stališče. 

10. člen 

Državni pravobranilec sme izjemoma iz opravičenih razlogov 
v posameznih zadevah pooblastiti diplomiranega pravnika v 
državnem organu ali drugem subjektu oziroma drugega stro- 
kovnjaka, da ga nadomešča pri zastopanju za posamezna 
pravna ali strokovna dejanja. 

11. člen 

Državno pravobranilstvo zastopa premoženjske pravice in 

interese Republike Slovenije pred Evropskim sodiščem za 
človekove pravice ter pred drugimi mednarodnimi organi in 
organizacijami, če zakon ne določa drugače. 

12. člen 

Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil morajo dajati Državnemu pravobranilstvu na nje- 
govo zahtevo podatke in obvestila, potrebna za zastopanje v 
posamezni zadevi. V ta namen lahko Državno pravobranilstvo 
zahteva od pristojnega organa na vpogled spis o posamezni 
zadevi. 

13. člqn 

Če bi moralo v določeni zadevi Državno pravobranilstvo po 
določbah tega zakona zastopati subjekte, katerih koristi in 
interesi si nasprotujejo, zastopa Republiko Slovenijo. 

14. člen 

Kdor namerava začeti pravdni ali drug postopek proti sub- 
jektu, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, mora pred- 
hodno predlagati Državnemu pravobranilstvu, da se sporno 
razmerje reši pred uvedbo pravdnega ali drugega postopka. 
Državno pravobranilstvo je dolžno čimprej, najkasneje pa v 
30—ih dneh, ustrezno ukrepati in predlagatelja obvestiti o 
stališču do njegovega predloga. 

15. člen 

Sodišča in upravni organi morajo v zadevah, v katerih 
Državno pravobranilstvo zastopa subjekte iz 7. člena tega 
zakona, vročati vsa pisanja Državnemu pravobranilstvu, ki je 
po 19. členu tega zakona pristojno za zastopanje. 

Vročitev, ki ni opravljena po prvem odstavku tega člena, nima 
pravnega učinka. 

16. člen 

Stroški zastopanja Državnega pravobranilstva se v postopkih 
pred sodišči in upravnimi organi obračunavajo po tarifi o 
odvetniških storitvah. »r 

Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna Repu- 
blike Slovenije. 

III. ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA 

17. člen 

Državno pravobranilstvo opravlja naloge iz svoje pristojnosti 
na sedežu in na zunanjih oddelkih. 

Sedež Državnega pravobranilstva je v Ljubljani. 

Zunanji oddelki so organizacijske enote državnega pravobra- 
nilstva, ki opravljajo naloge iz pristojnosti Državnega pravo- 
branilstva, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

Zunanji oddelki Državnega pravobranilstva so v Mariboru, 
Celju, Kopru, Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem 
mestu in na Ptuju. 

Vlada Republike Slovenije lahko na predlog ministrstva, pri- 
stojnega za pravosodje ukine zunanje oddelke iz prejšnjega 
odstavka oziroma ustanovi druge zunanje oddelke, če to 
narekujejo opravičeni razlogi. 

18. člen 

Državno pravobranilstvo na sedežu je izključno pristojno za: 

- zastopanje subjektov iz 7. člena v računsko upravnih sporih 
in v postopku za izredni preizkus pravnomočne odločbe, 
izdane v računsko upravnem sporu; 
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- opravljanje svetovalne funkcije, opredeljene v 8. členu tega 
zakona, za vse subjekte iz 7. člena tega zakona; 

- zastopanje subjektov iz 7. člena tega zakona pred Evrop- 
skim sodiščem za človekove pravice ter pred drugimi medna- 
rodnimi organi in organizacijami. 

19. člen 

Državno pravobranilstvo na sedežu zastopa subjekte iz 7. 
člena tega zakona pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, Okraj- 
nim sodiščem v Cerknici, Okrajnim sodiščem v Domžalah, 
Okrajnim sodiščem v Grosuplju, Okrajnim sodiščem v Kam- 
niku, Okrajnim sodiščem v Kočevju, Okrajnim sodiščem v 
Litiji, Okrajnim sodiščem v Trbovljah in Okrajnim sodiščem na 
Vrhniki, Okrožnim sodiščem v Ljubljani; pred Višjim sodiščem 
v Ljubljani. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Mariboru 
zastopa subjekte iz 7. člena zakona pred Okrajnim sodiščem v 
Mariboru, Okrajnim sodiščem v Lenartu, Okrajnim sodiščem v 
Slovenj Gradcu, Okrajnim sodiščem v Slovenski Bistrici, 
Okrožnim sodiščem v Mariboru, Okrožnim sodiščem v Slo- 
venj Gradcu; pred Višjim sodiščem v Mariboru. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Mariboru 
zastopa subjekte iz 7. člena zakona pred Okrajnim sodiščem v 
Celju, Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah, Okrajnim 
sodiščem v Šentjurju pri Celju, Okrajnim sodiščem v Šmarju 
pri Jelšah, Okrajnim sodiščem v Velenju, Okrajnim sodiščem v 
Žalcu, Okrožnim sodiščem v Celju; pred Višjim sodiščem v 
Celju. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Kopru zastopa 
subjekte iz 7. člena tega zakona pred Okrajnim sodiščem v 
Kopru, Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici, Okrajnim sodiš- 
čem v Piranu, Okrajnim sodiščem v Postojni in Okrajnim 
sodiščem v Sežani, Okrožnim sodiščem v Kopru; pred Višjim 
sodiščem v Kopru. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Kranju zastopa 
subjekte iz 7. člena tega zakona pred Okrajnim sodiščem v 
Kranju, Okrajnim sodiščem na Jesenicah, Okrajnim sodiščem 
v Radovljici, Okrajnim sodiščem v Škofji Loki, Okrožnim 
sodiščem v Kranju; pred Višjim sodiščem v Ljubljani. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Murski Soboti 
zastopa subjekte iz 7. člena tega zakona pred Okrajnim sodiš- 
čem v Murski Soboti, Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni, 
Okrajnim sodiščem v Lendavi, Okrajnim sodiščem v Ljuto- 
meru, Okrožnim sodiščem v Murski Soboti; pred Višjim sodiš- 
čem v Mariboru. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Novi Gorici 
zastopa subjekte iz 7. člena tega zakona pred Okrajnim sodiš- 
čem v Novi Gorici, Okrajnim sodiščem v Ajdovščini, Okrajnim 
sodiščem v Idriji, Okrajnim sodiščem v Tolminu, Okrožnim 
sodiščem v Novi Gorici; pred Višjim sodiščem v Kopru. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva v Novem mestu 
zastopa subjekte iz 7. člena tega zakona pred Okrajnim sodiš- 
čem v Novem mestu, Okrajnim sodiščem v Brežicah, Okrajnim 
sodiščem v Črnomlju, Okrajnim sodiščem v Krškem, Okrajnim 
sodiščem v Sevnici, Okrajnim sodiščem v Trebnjem, Okrož- 
nim sodiščem v Novem mestu, Okrožnim sodiščem v Krškem; 
pred Višjim sodiščem v Ljubljani. 

Zunanji oddelek Državnega pravobranilstva na Ptuju zastopa 
subjekte iz 7. člena tega zakona pred Okrajnim sodiščem na 
Ptuju Okrajnim sodiščem v Ormožu, Okrožnim sodiščem na 
Ptuju; pred Višjim sodiščem v Mariboru. 

20. člen 

V upravnih postopkih zastopa subjekte iz 7. člena tega zakona 
Državno pravobranilstvo, ki na območju, kjer odloča upravni 
organ, zastopa te subjekte pred sodišči. 

V upravnem sporu zastopa subjekte iz 7. člena Državni pravo- 
branilec, ki zadevo obravnava po prejšnjem odstavku. 

IV. PREVZEM IN PREDODELITEV POSAMEZNIH ZADEV 

21. člen 

Generalni državni pravobranilec sme prevzeti ali predodeliti 
vsako zadevo, ki se obravnava na sedežu ali zunanjem 
oddelku državnega pravobranilstva na drug zunanji oddelek 
ali na sedež Državnega pravobranilstva. 

V. POROČANJE, NAVODILA, OBVEŠČANJE 

22. člen 

Državni pravobranilci na zunanjih oddelkih so dolžni o vsa- 
kem pomembnejšem postopku obvestiti generalnega držav- 
nega pravobranilca. 

23. člen 

Zunanji oddelki so dolžni v roku 3 dni po prejemu odločbe, 
proti kateri teče rok za vložitev izrednega pravnega sredstva 
ali upravnega spora, to odločbo poslati generalnemu držav- 
nemu pravobranilcu. 

24. člen 

Generalni državni pravobranilec sklicuje strokovne posveto- 
vanje vseh državnih pravobranilcev zaradi usklajenega dela in 
enotne prakse pri delu Državnega pravobranilstva. 

VI. DRŽAVNI PRAVOBRANILCI IN POMOČNIKI 
DRŽAVNEGA PRAVOBRANILCA 

25. člen 

Za državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega 
pravobranilca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje 
splošne pogoje: 

1. da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada 
slovenski jezik; 
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmož- 
nost; • 
3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov 
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v 
tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete; 
4. da je opravil pravniški državni izpit; 
5. da je osebnostno primeren za opravljanje nalog državnega 
pravobranilca; 
6. da izpolnjuje posebne pogoje določene s tem zakonom. 

Ni osebnostno primeren za opravljanje nalog državnega pra- 
vobranilca, kdor se je ali se obnaša tako, da je mogoče na 
podlagi njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da nalog ne 
bo opravljal vestno in pošteno. 

26. člen 

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 25. člena tega 
zakona je lahko imenovana na mesto državnega pravobra- 
nilca, če je uspešno opravljala sodniško funkcijo v trajanju 
najmanj šest let ali je najmanj 3 leta opravljala naloge pomoč- 
nika državnega pravobranilca ali ima najmanj devet let delov- 
nih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu. 

Za državnega pravobranilca je lahko imenovan tudi univerzi- 
tetni učitelj prava, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 
prejšnjega člena, če je izvoljen najmanj v naziv docenta. 

27. člen 

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 25. člena tega 
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zakona je lahko imenovana na mesto pomočnika državnega 
pravobranilca, če ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj po 
opravljenem pravniškem državnem izpitu. 

Pomočnik državnega pravobranilca izdeluje zahtevnejše 
osnutke vlog in po pooblastilu državnega pravobranilca nado- 
mešča državnega pravobranilca pri zastopanju za posamezna 
procesna dejanja pred sodišči in upravnimi organi. 

28. člen 

Za delovne izkušnje na pravnih delih iz 26. in 27. člena se 
štejejo delovne izkušnje pridobljene pri opravljanju poklica 
odvetnika ali notarja ali pri opravljanju pravnih del v državnem 
organu, pri pravni ali fizični osebi. 

29. člen 

Generalnega državnega pravobranilca imenuje na predlog 
Vlade Republike Slovenije Državni zbor Republike Slovenije 
za dobo 6 let z možnostjo ponovnega imenovanja. 

Državnega pravobranilca imenuje Vlada Republike Slovenije 
na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po predhod- 
nem mnenju generalnega državnega pravobranilca. 

Akt o imenovanju iz prvega in drugega odstavka se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

Pomočnika državnega pravobranilca imenuje generalni 
državni pravobranilec. 

30. člen 

Prosto mesto državnega pravobranilca in pomočnika držav- 
nega pravobranilca razpiše ministrstvo, pristojno za pravoso- 
dje, najkasneje v enem mesecu po prejemu obrazloženega 
predloga generalnega državnega pravobranilca. 

Mesto generalnega državnega pravobranilca razpiše ministr- 
stvo, pristojno za pravosodje, po uradni dolžnosti najkasneje 
3 mesece pred iztekom mandata iz prvega odstavka 29. člena. 

Razpis iz prvega in drugega odstavka tega člena se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

Razpisni rok za prijavljanje ne sme biti krajši od 15 dni. 

31. člen 

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje 
strokovne dejavnosti po pridobljeni diplomi, dokazila o izpol- 
njevanju splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju poseb- 
nih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobra- 
nilca. 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, posreduje kandidature 
vseh kandidatov, ki so se prijavili v razpisnem roku in ki 
izpolnjujejo splošne in posebne pogoje (razpisno gradivo) v 
roku 15 dni po prejemu popolnih vlog generalnemu držav- 
nemu pravobranilcu. 

Kandidature, ki so bile vložene po izteku razpisnega roka ter 
kandidature, ki glede pogojev iz prvega odstavka tega člena 
niso popolne, po izvedenem upravnem postopku v skladu z 
zakonom, ministrstvo, pristojno za pravosodje, zavrže. 

Zoper sklep ministrstva za pravosodje iz prejšnjega odstavka, 
je dovoljeno sprožiti upravni spor v roku 15 dni od dneva 
vročitve sklepa. Pristojno sodišče mora odločiti v upravnem 
sporu v roku dveh mesecev od vložitve tožbe. 

Kadar je v primeru iz prejšnjega odstavka sprožen upravni 
spor, se nadaljni postopek glede razpisanega prostega mesta 
prekine do pravnomočne odločbe pristojnega sodišča. 

32. člen 

Generalni državni pravobranilec po obravnavanju vseh kandi- 
datur ter po opravljenem razgovoru s kandidati oblikuje mne- 
nje o vseh prijavljenih kandidatih za mesta državnega pravo- 
branilca oz. pomočnika državnega pravobranilca, pri čemer 
po vrstnem redu navede kandidate, ki jih šteje za najbolj 
ustrezne za zasedbo razpisanih mest in to obrazloži ter mne- 
nje pošlje skupaj z razpisnim gradivom ministrstvu, pristoj- 
nemu za pravosodje v 30 dneh od dneva, ko prejme razpisno 
gradivo. 

33. člen 

Minister, pristojen za pravosodje pri izbiri kandidata za razpi- 
sano mesto, ki ga bo predlagal za imenovanje na položaj 
državnega pravobranilca ni vezan na mnenje generalnega 
državnega pravobranilca. 

Minister, pristojen za pravosodje predlaga Vladi Republike 
Slovenije v imenovanje za vsako razpisano mesto, enega 
kandidata. 

Če Vlada Republike Slovenije ne imenuje na razpisano mesto 
predlaganega kandidata iz prejšnjega odstavka, minister, pri- 
stojen za pravosodje lahko po postopku, določenem v tem 
zakonu, opravi ponovno izbiro med prijavljenimi kandidati, ki 
izpolnjujejo pogoje ali pa odloči, da se razpis za razpisano 
mesto ponovi. 

34. člen 

Šteje se, da je z dnem, ko Vlada Republike Slovenije sprejme 
sklep o imenovanju kandidata na razpisano mesto, državni 
pravobranilec imenovan na razpisano mesto. 

Ko Vlada Republike Slovenije sprejme sklep o imenovanju 
kandidata na razpisano mesto, generalni državni pravobrani- 
lec odloči o razvrstitvi imenovanega v plačilni razred, ki 
ustreza razpisanemu mestu. 

Državni pravobranilec nastopi delo z dnem, ki je določen v 
sklepu Vlade. 

35. člen 
Če je razpis razpisanega mesta neuspešen, je ministrstvo, 
pristojno za pravosodje, dolžno v roku enega meseca razpis 
ponoviti. 

36. člen 

V postopku za izbiro kandidatov za mesto generalnega držav- 
nega pravobranilca oblikuje mnenje po 32. členu tega zakona 
minister, pristojen za pravosodje in ga posreduje Vladi Repu- 
blike Slovenije. 

37. člen 

Namestnika generalnega državnega pravobranilca določi 
generalni državni pravobranilec izmed državnih pravobra- 
nilcev. 

38. člen 

Število mest državnih pravobranilcev in pomočnikov določi 
minister, pristojen za pravosodje po predhodnem mnenju 
generalnega državnega pravobranilca. 

VII. STROKOVNI SODELAVCI, VIŠJI STROKOVNI 
SODELAVCI IN UPRAVNOTEHNIČNI DELAVCI TER DRUGO 
OSEBJE V DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU 

39. člen 

Za opravljanje strokovnih nalog ima Državno pravobranilstvo 
potrebno število strokovnih sodelavcev in višjih strokovnih 
sodelavcev. 
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Strokovni sodelavec je lahko kdor izpolnjuje splošne pogoje 
za sklenitev delovnega razmerja v državnem organu, ima 
pridobljen strokovni naslov, »diplomirani pravnik« in ima 
opravljen pravniški državni izpit. 

Višji strokovni sodelavec je lahko kdor izpolnjuje pogoje iz 
prejšnjega odstavka in ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj 
na pravnem področju. 

40. člen 

Število višjih strokovnih sodelavcev, strokovnih sodelavcev, 
upravnotehničnega ter drugega osebja državnega pravobra- 
nilstva, določi minister pristojen za pravosodje na predlog 
generalnega državnega pravobranilca, potrdi pa Vlada Repu- 
blike Slovenije. 

Akt o sistemizaciji delovnih mest delavcev iz prejšnjega 
odstavka tega člena predpiše in sprejme generalni državni 
pravobranilec po predhodnem mnenju ministra pristojnega 
za pravosodje. 

41. člen 

Višji strokovni sodelavci ter strokovni sodelavci izdelujejo 
osnutke pravnih mnenj, ki jih daje državni pravobranilec, 
izdelujejo osnutke vlog, ki jih v sodnih in drugih postopkih 
vlaga državni pravobranilec ter po pooblastilu državnega pra- 
vobranilca nadomeščajo državnega pravobranilca pri zasto- 
panju za posamezna procesna dejanja pred sodišči in držav- 
nimi organi ter opravljajo druge strokovne naloge v državnem 
pravobranilstvu. 

Za strokovne sodelavce, višje strokovne sodelavce, upravno- 
tehnično in drugo osebje se smiselno uporablja zakon, ki 
ureja položaj delavcev v državni upravi. 

VIII. PRAVICE DRŽAVNIH PRAVOBRANILCEV IN 
POMOČNIKOV DRŽAVNIH PRAVOBRANILCEV 

42. člen 

1. PLAČA 

Državni pravobranilec oziroma pomočnik ima pravico do 
plače, ki ustreza mestu, na katerega je državni pravobranilec 
oziroma pomočnik državnega pravobranilca imenovan. 

Državni pravobranilci so razvrščeni v štiri plačilne razrede, 
izražene s koeficienti in sicer: 

- plačilni razred I s koeficientom 2,89 
- plačilni razred II s koeficientom 3,02 
- plačilni razred III s koeficientom 3,14 
- plačilni razred IV s koeficientom 3,47 

Pomočniki državnega pravobranilca so razvrščeni v 8 plačil- 
nih razredov, ki so izraženi s koeficienti, in sicer: 

- plačilni razred I s koeficientom 2,00 
- plačilni razred II s koeficientom 2,10 
- plačilni razred III s koeficientom 2,20 
- plačilni razred IV s koeficientom 2,25 
- plačilni razred V s koeficientom 2,32 
- plačilni razred VI s koeficientom 2,40 
- plačilni razred VII s koeficientom 2,56 
- plačilni razred VIII s koeficientom 2,73 

43. člen 

Osnova za obračun plače državnega pravobranilca oziroma 
pomočnika državnega pravobranilca je enaka osnovi za obra- 
čun plače poslanca. 

Osnova iz prejšnega odstavka se glede na proračunske mož- 
nosti zniža za odstotek, ki ga določi Državni zbor za plače 

poslancev in se usklajuje na enak način, kot se usklajuje 
osnova za obračun plač poslancev Državnega zbora. 

44. člen 

Plača državnega pravobranilca oziroma pomočnika držav- 
nega pravobranilca se določi tako, da se osnova iz prejšnjega 
člena pomnoži s koeficientom ustreznega plačilnega razreda 
in poveča za dodatek zaradi nezdružljivosti funkcije, skupni 
znesek pa se poveča za odstotek na delovno dobo. 

45. člen 

Dodatek za državne pravobranilce oziroma pomočnike držav- 
nega pravobranilca zaradi nezdružljivosti funkcije znaša 50%. 

Plača državnega pravobranilca oziroma pomočnika držav- 
nega pravobranilca se poveča za 0,5% za vsako začeto leto 
delovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5% se za 
državne pravobranilke oziroma pomočnice državnega pravo- 
branilca poveča še za 0,25%, za vsako začeto leto nad 25 let. 

t 
46. člen 

Generalnemu državnemu pravobranilcu se plača določena po 
določilih tega zakona poveča za dodatek na vodstveno funk- 
cijo, ki znaša 16%, njegovemu namestniku pa za 8%. 

Vodjem oddelkov državnega pravobranilstva, v katerih oprav- 
ljajo naloge državnega pravobranilca najmanj trije državni 
pravobranilci, se plača poveča za dodatek na vodstveno funk- 
cijo, ki znaša 6%. 

Državnemu pravobranilcu, ki opravlja funkcijo na sedežu se 
plača določena po tem zakonu, zaradi opravljanja nalog iz 18. 
člena, poveča za 10%. 

47. člen 

Državni pravobranilec se ob imenovanju uvrsti v I. plačilni 
razred določen za državne pravobranilce. Pomočnik držav- 
nega pravobranilca se ob imenovanju uvrsti v I. plačilni razred 
določen za pomočnike državnega pravobranilca. 

Državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega pra- 
vobranilca lahko generalni državni pravobranilec ob imenova- 
nju iz posebej utemeljenih razlogov uvrsti v višji plačilni 
razred. 

Posebej utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka so podani, 
kadar je kandidat pred imenovanjem dalj časa opravljal 
pravno delo in si je s svojim delom pridobil visok strokovni 
ugled. 

48. člen 

Državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega pra- 
vobranilca uvrsti v plačilni razred generalni državni pravobra- 
nilec. 

Generalnega državnega pravobranilca uvrsti v plačilni razred 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra pristojnega za 
pravosodje. 

i 
49. člen 

Plača državnega pravobranilca oziroma pomočnika držav- 
nega pravobranilca določena po določbah tega zakona, se 
lahko zmanjša na podlagi pravnomočne sodbe izdanem v 
disciplinskem postopku ali odločbe pristojnega organa za 
čas. ko je državni pravobranilec ali pomočnik državnega pra- 
vobranilca začasno odstavljen z dela ali je zoper njega odre- 
jen pripor. 

50. člen 

Predpisi o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem in 
drugem socialnem zavarovanju, ki veljajo za osebe v delov- 
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nem razmerju, se uporabljajo tudi za državne pravobranilce in 
pomočnike državnega pravobranilca, če ni z zakonom dru- 
gače določeno. 

Služba v Državnem pravobranilstvu na mestu državnega pra- 
vobranilca In pomočnika državnega pravobranilca se šteje v 
delovno dobo. 

2. NAPREDOVANJE 

51. člen 

Državni pravobranilec lahko napreduje v naslednji višji pla- 
čilni razred, če izpolnjuje pogoje za napredovanje. 

Pogoji za napredovanje v višji plačilni razred so strokovno 
znanje in uspešno opravljanje nalog. 

Merila za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje 
so predvsem: 

- kakovost opravljenega dela, 
- nazivi, pridobljeni s podiplomskim študijem, 
- specializacije, 
- objavljanje strokovnih člankov, razprav in knjig, 
- delovne sposobnosti, 
- ažurnost pri izvrševanju delovnih obveznosti, 
- sposobnost komuniciranja z državnmimi organi in s stran- 
kami. 

52. člen 

V višji plačilni razred lahko državni pravobranilec napreduje 
vsakih šest let: 

Obdobje iz prejšnjega odstavka teče od začetka opravljanja 
funkcije oziroma od zadnjega napredovanja. 

Izjemoma lahko državni pravobranilec, ki v krajšem času 
izkaže izpolnjevanje pogojev za napredovanje, napreduje prej 
kot v šestih letih. 

53. člen 

Na podlagi ocene o izpolnjevanju oziroma neizpolnjevanju 
pogojev za napredovanje generalni državpi pravobranilec z 
odločbo ugotovi, da državni pravobranilec: 

- ne izpolnjuje pogojev za napredovanje 
- izpolnjuje pogoje za napredovanje 
- izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje 

Če iz ocene izhaja, da državni pravobranilec ne izpolnjuje 
pogojev za napredovanje, ne more biti uvrščen v višji plačilni 
razred dokler ni ponovno ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za 
napredovanje. 

Če po določbah tega zakona ni ovir za napredovanje, ga 
generalni državni pravobranilec z odločbo uvrsti v višji pla- 
čilni razred. 

Če iz ocene izhaja, da državni pravobranilec izpolnjuje pogoje 
za hitrejše napredovanje lahko napreduje v višji plačilni 
razred pred iztekom 6 let, skladno z določbo 52. člena. 

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ima državni 
pravobranilec pravico do pritožbe v roku 8 dni na Vlado 
Republike Slovenije. 

54. člen 

Ob ugotovitvi izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji 
plačilni razred napreduje državni pravobranilec za en plačilni 
razred. 

Izjemoma napreduje državni pravobranilec, ki presega pov- 
prečno izpolnjevanje pogojev za napredovanje, hkrati za dva 
plačilna razreda. 

55. člen 

O napredovanju državnega pravobranilca odloča generalni 
državni pravobranilec. 

O napredovanju generalnega državnega pravobranilca 
odloča Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristoj- 
nega za pravosodje. 

3. DRUGE PRAVICE 

56. člen 

Glede pravice do nadomestila plače za čas rednega letnega, 
izrednega plačanega dopusta in za prvih 30 dni zadržanosti z 
dela zaradi bolezni ali poškodbe, pravice do drugih prejem- 
kov in povračil, pravice do redneg'a letnega dopusta, izred- 
nega plačanega in neplačanega dopusta, se smiselno uporab- 
ljajo določbe zakona, ki urejajo sodniško službo, razen če ta 
zakon določa drugače. 

Pogoje in višino prejemkov iz prejšnjega odstavka določi 
generalni državni pravobranilec na predlog ministra, pristoj- 
nega za pravosodje. 

Primere in razloge, v katerih in pod katerimi se državnemu 
pravobranilcu odobri izredni plačani ali neplačani dopust, 
določi generalni državni pravobranilec. 

O trajanju rednega dopusta in o odobritvi izrednega plača- 
nega ali neplačenega dopusta državnemu pravobranilcu 
odloča generalni državni pravobranilec. 

O udeležbi državnega pravobranilca v izobraževalnih oblikah, 
posvetovanjih in o drugih strokovnih srečanjih odloča gene- 
ralni državni pravobranilec. 

O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjih odstavkov odloča Vlada 
Republike Slovenije. 

O trajanju rednega dopusta in o odobritvi izrednega plača- 
nega oziroma neplačanega dopusta za generalnega držav- 
nega pravobranilca odloča minister, pristojen za pravosodje. 

4. SLUŽBENO OBLAČILO IN IZKAZNICA 

57. člen 

Državni pravobranilec in pomočnik državnega pravobranilca 
nastopata pred sodiščem v službenem oblačilu, katerega 
obliko in način nošenja predpiše minister, pristojen za pravo- 
sodje. 

Višji strokovni sodelavci in strokovni sodelavci pri zastopanju 
pred sodiščem nastopajo v službenem oblačilu. 

IX. DOLŽNOSTI DRŽAVNEGA PRAVOBRANILCA IN 
NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJE DRŽAVNEGA 
PRAVOBRANILCA 

58. člen 

Glede dolžnosti državnega pravobranilca ter nezdružljivosti 
oziroma združljivosti funkcije državnega pravobranilca se 
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodniško 
službe, razen če ta zakon ne določa drugače. 

O sprejemu dela, ki ga državni pravobranilec lahko opravlja 
poleg funkcije državnega pravobranilca, mora državni pravo- 
branilec pisno obvestiti generalnega državnega pravobra- 
nilca. 

Če generalni državni pravobranilec meni, da gre za dela, ki ga 
državni pravobranilec po določbah tega zakona ne sme 
opravljati, ga državnemu pravobranilcu prepove sprejeti. 
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X. KADROVSKA EVIDENCA 

59. člen 

Za kadrovsko evidenco državnih pravobranilcev, pomočnikov 
državnih pravobranilcev in drugih zaposlenih v državnem 
pravobranilstvu se smiselno uporabljajo določbe zakonov, ki 
urejata sodišča oz. sodniško službo, če s tem zakonom ni 
drugače določeno. 

Podatki iz evidence, za katere je po 1. odstavku tega člena 
določeno, da se pošiljajo v zapečateni pisemski ovojnici z 
oznako »zaupno«, se pošljejo generalnemu državnemu pra- 
vobranlcu na njegovo zahtevo s tem, da je podatke dolžan 
pregledati osebno, po končenm pregledu pa jih je dolžan 
vrniti ministrstvu, pristojnemu za pravosodje. 

Generalni državni pravobranilec lahko od ministrstva, pristoj- 
nega za pravosodje, zahteva vse podatke iz kadrovske evi- 
dence, ki se nanašajo na državne pravobranilce, pomočnike 
državnega pravobranilca in ostale zaposlene v državnem pra- 
vobranilstvu. 

XI. PRENEHANJE FUNKCIJE IN RAZREŠITEV 

60. člen 
Državnemu pravobranilcu funkcija preneha: 

1. z upokojitvijo, vendar najkasneje, ko dopolni 70 let starosti; 
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije; 
3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost za 
opravljanje službe; 
4. če se odpove službi državnega pravobranilca; 
5. če se ukine zunanji oddelek in državnemu pravobranilcu ni 
mogoče zagotoviti, da nadaljuje z delom na sedežu ali dru- 
gem zunanjem oddelku; 
6. če državni pravobranilec sprejme funkcijo ali začne oprav- 
ljati dejavnost ali sklene delovno razmerje ali kljub prepovedi 
opravlja dejavnost ali delo, ki ni združljivo s funkcijo držav- 
nega pravobranilca. 

Šteje se, da je razlog iz 1. tč. prejšnjega člena nastopil z 
iztekom leta, v katerem je državni pravobranilec dosegel sta- 
rostno mejo za upokojitev, razlog iz 2. in 3. tč. prejšnjega 
odstavka z dnem pravnomočnosti odločbe pristojnega 
organa, razlog iz 5. tč. prejšnjega odstavka z dnem preneha- 
nja dela zunanjega oddelka, razlog iz 6. tč. prejšnjega 
odstavka, pa z dnem nastopa funkcije oz. dela, ki ni združljivo 
s funkcijo državnega pravobranilca. 

Funkcija generalnega državnega pravobranilca iz razloga po 
4. točki prvega odstavka tega člena preneha šestdeseti dan po 
prispetju odpovedi generalnega državnega pravobranilca v 
Državni zbor, funkcija državnega pravobranilca in pomočnika 
pa 60 dan po sprejetju odpovedi na Vlado Republike Slove- 
nije. 

O prenehanju funkcije iz prejšnjega odstavka izda pristojni 
organ ugotovitveno odločbo o prenehanju funkcije. 

61. člen 
r- 

S prenehanjem funkcije državnega pravobranilca po 3. in 5. 
točki prvega odstavka prejšnjega člena, pridobi državni pra- 
vobranilec pravico do predčasne upokojitve, če izpolnjuje 
pogoje, ki jih za predčasno upokojitev določajo predpisi o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

62. člen 

Državni pravobranilec se razreši, če je obsojen za kaznivo 
dejanje, storjeno z zlorabo svoje funkcije, ali za drugo kaznivo 
dejanje na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, ali na 
krajšo zaporno ali neprostostno kazen, če gre za kaznivo 
dejanje, zaradi katerega je osebnostno neprimeren za oprav- 
ljanje funkcije državnega pravobranilca. 

Sodišče mora v primerih iz prejšnjega odstavka poslati prav- 
nomočno sodbo ministru, pristojnemu za pravosodje, in 
generalnemu državnemu pravobranilcu. 

O razrešitvi državnega pravobranilca po tem členu odloča 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za 
pravosodje, o razrešitvi generalnega državnega pravobranilca 
pa Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Repu- 
blike Slovenije. 

63. člen 

Generalnemu državnemu pravobranilcu preneha ta funkcija: 

1. če mu preneha ali je razrešen funkcije državnega pravobra- 
nilca 
2. če se odpove funkciji generalnega državnega pravobranilca 
3. če po poteku dobe iz 29. člena tega zakona ni ponovno 
imenovan 
4. ali če svoje funkcije ne opravlja po predpisih in pravočasno 
5. ali če s svojim ukrepanjem in ravnanjem izkaže, da ni 
sposoben ali primeren za opravljanje vodstvene funkcije. 

Generalnemu državnemu pravobranilcu mora biti v postopku 
razrešitve iz razlogov po 4. in 5. točki prvega odstavka tega 
člena dana možnost, da se pisno izjavi o vseh okoliščinah, ki 
zadevajo razrešitveni razlog. 

O razrešitvi s funkcije generalnega državnega pravobranilca 
odloča Državni zbor Republike Slovenije. 

Funkcija generalnega državnega pravobranilca iz razlogov po 
2. točki prvega odstavka tega člena preneha trideseti dan po 
sprejetju odpovedi v Državni zbor. 

Razrešitev s funkcije generalnega državnega praovbranilca 
ne vpliva na položaj, pravice in odgovornosti, ki jih ima 
razrešeni kot državni pravobranilec. 

XII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST IN SUSPENZ 

> 64. člen 

Državni pravobranilec disciplinsko odgovarja, če je kršil dolž- 
nost državnega pravobranilca ali ugled in dostojanstvo funk- 
cije državnega pravobranilca. 

Državnega pravobranilca ni mogoče klicati na disciplinsko 
odgovornost za mnenja, ki jih je dal pri delu v zadevi, katero je 
obravnaval. 

Uvedbo disciplinskega postopka zoper državnega pravobra- 
nilca ima pravico zahtevati generalni državni pravobranilec in 
minister, pristojen za pravosodje. 

Na podlagi pisno vložene zahteve iz prejšnjega dostavka je 
disciplinski tožilec dolžan zahtevati uvedbo disciplinskega 
postopka. 

Določbe tega zakona o disciplinski odgovornosti se ne upo- 
rabljajo za generalnega državnega pravobranilca.. 

65. člen 

Disciplinske sankcije po tem zakonu so: 

1. razrešitev funkcije državnega pravobranilca; 
2. ustavitev napredovanja; 
3. zmanjašanje plače. 

Ustavitev napredovanja se izreče za čas treh let. 

Zmanjšanje plače se izreče do višine 20 % za čas do enega 
leta. 
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66. člen 

Disciplinska sankcija iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega 
člena tega zakona se lahko izreče samo za naslednje kršitve 
dolžnosti: 

1. neizpolnjevanje ali nevestno, nepravočasno ali malomarno 
opravljanje službenih dolžnosti; 
2. neupravičena odklonitev izvrševanja službene dolžnosti; 
3. kršitev predpisov o varovanju državne in uradne tajnosti; 
4. nedostojno in žaljivo obnašanje do posameznikov, državnih 
organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem funkcije 
državnega pravobranilca in zunaj nje. 

67. člen 

DisciplinsKega postopka zoper državnega pravobranilca ni 
mogoče uvesti, ko pretečeta dve leti od dneva kršitve. 

Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v enem letu. 

68. člen 

V disciplinskem postopku zoper državnega pravobranilca 
odloča na prvi stopnji generalni državni pravobranilec, na 
drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo sestavlja pet 
članov, izvoljenih izmed državnih pravobranilcev. 

Funkcijo disciplinskega tožilca opravlja državni pravobra- 
nilec. 

Način volitev članov disciplinske komisije in imenovanje dis- 
ciplinskega tožilca s,e določi s predpisi iz drugega odstavka 4. 
člena tega zakona. 

69. člen 

Če je zoper državnega pravobranilca uveden kazenski posto- 
pek zaradi kaznivega dejanja iz 62. člena tega zakona, gene- 
ralni državni pravobranilec odloči, da se državni pravobrani- 
lec začasno odstrani z opravljanja funkcije (suspenz). 

O suspenzu generalnega državnega pravobranilca odloča 
vlada na predlog ministra, pristojnega za pravosodje. 

Če je zoper državnega pravobranilca uveden disciplinski 
postopek zaradi disciplinske kršitve iz 66. člena tega zakona, 
lahko generalni državni pravobranilec zoper državnega pra- 
vobranilca odredi suspenz. 

Zoper odločbo o suspenzu ni pritožbe. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

70. člen 

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije se organizira po 
tem zakonu v 60-ih dneh po uveljavitvi tega zakona. 

V 30 dneh po uveljavitvi tega zakona določi minister, pristojen 
za pravosodje, število državnih pravobranilcev Rpublike Slo- 
venije, pomočnikov državnega pravobranilca, višjih strokov- 
nih sodelavcev, strokovnih sodelavcev ter upravnotehničnega 
ter drugega osebja Državnega pravobranilstva Republike Slo- 
venije. 

V roku iz prvega odstavka se v skladu z določbami tega 
zakona ob upoštevanju izpolnjevanja kriterijev za napredova- 
nje opravi uvrstitev generalnega državnega pravobranilca in 
državnih pravobranilcev v plačilne razrede. 

V* roku iz prvega odstavka tega člena izda generalni državni 
pravobranilec predpise iz drugega odstavka četrtega člena. 

71. člen 

Javni pravobranilec Republike Slovenije in njegovi namest- 
niki, ki so bili imenovani po zakonu o javnem pravobranilstvu 

(Uradni list SRS, št. 19/76, 31/85, 8/90 in Uradni list RS, št. 5/ 
91), in namestniki javnega pravobranilca Republike Slovenije 
po drugem odstavku 2. člena zakona o začasni ureditvi orga- 
nizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in 
občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 82/95) z 
dnem uveljavitve tega. zakona nadaljujejo z delom kot gene- 
ralni državni pravobranilec Republike Slovenije in kot državni 
pravobranilci Republike Slovenije do izteka mandatne dobe, 
za katero so bili imenovani. 

Do imenovanja za državne pravobranilce po določbah tega 
zakona se za razrešitev državnih pravobranilcev iz prejšnjega 
odstavka smiselno uporabljajo določbe zakona o javnem pra- 
vobranilstvu (Uradni list SRS, št. 19/76, 31/94 in Uradni list RS, 
št. 8/90, 5/91), ki se nanašajo na razrešitev javnih pravobranil- 
cev in njihovih namestnikov (17., 18. in 23. člen Zakona o 
javnem pravobranilstvu). 

72. člen 

Javni pravobranilci in njihovi namestniki, ki ob uveljavitvi tega 
zakona opravljajo pravobranilsko funkcijo, imajo pravico pri- 
javiti kandidaturo za pravobranilsko mesto, ki ga zasedajo, po 
določbah tega zakona za imenovanje v pravobranilsko funk- 
cijo, pred iztekom svojega mandata. Kandidaturo prijavijo 
ministru, pristojnemu za pravosodje. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da se pravobranilec 
odpove svojemu mandatu, zaradi česar se njegovo pravobra- 
nilsko mesto šteje za prosto in ga mora ministrstvo, pristojno 
za pravosodje, razpisati v petnajstih dneh po prejemu pravo- 
branilčeve kandidature. 

Pravobranilcu iz prvega odstavka tega člena preneha sedanji 
mandat z dnem, ko ga imenuje Vlada Republike Slovenije. 
Pravobranilec iz prvega odstavka tega člena, ki ni bil imeno- 
van v trajno funkcijo, ima pravice, ki jih je zakon o javnem 
pravobranilstvu (Uradni list SRS, št. 19/76, 31/84 in Uradni list 
RS, št. 8/90, 5/91) določal za javne pravobranilce, ki niso bili 
ponovno imenovani. 

Pravica iz prvega in tretjega odstavka tega člena pripada tudi 
javnemu pravobranilcu, ki ob uveljavitvi tega zakona opravlja 
funkcijo javnega pravobranilca Republike Slovenije. 

73. člen 

Javni pravobranilci in namestniki j&vnih pravobranilcev, ki 
glede na organizacijo Državnega pravobranilstva po 70. členu 
tega zakona zaradi skrčitve delovnih mest ne nadaljuje z 
delom po 71. členu tega zakona, imajo pravice, ki jih je zakon 
o javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS, št. 19/76, 31/84 in 
Uradni list RS, št. 8/90, 5/91) določal za javne pravobranilce, ki 
niso bili ponovno imenovani (18. člen zakona o javnem pravo- 
branilstvu). 

74. člen 

Strokovni sodelavci, administrativni, računovodski, tehnični 
in drugi delavci iz 3. člena Zakona o začasni ureditvi organiza- 
cije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občin- 
skih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 82/94) z dnem 
uveljavitve tega zakona nadaljujejo z delom v Državnem pra- 
vobranilstvu. 

75. člen 

Zunanji oddelki Državnega pravobranilstva opravljajo delo v 
dosedanjih prostorih in z delovnimi sredstvi, ki so jih uporab- 
ljali na dan 31. 12. 1994. Sredstva za uporabo prstorov in 
sredstev se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

76. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon o 
javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS, št. 19/76, 31/84 in 
Uradni list RS, št. 8/90, 5/91) ter določbe zakona o začasni 
ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za 
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prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, 
št. 82/94) v delu, ki se nanašajo na javne pravobranilce. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za državne pra- 
vobranilce iz prvega odstavka 71. člena tega zakona uporab- 
ljajo določbe Zakona o javnem pravobranilstvu, ki se nana- 
šajo na razrešitev javnega pravobranilca in njegovih namest- 
nikov, za javne pravobranilce in njihove namestnike iz tretjega 
odstavka 72. člena tega zakona pa določbe Zakona o javnem 
pravobranilstvu, ki se nanašajo na javne pravobranilce, ki niso 
bili ponovno imenovani. 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati 1. člen 
zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in 
v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) v delu, 
ki se nanaša na javne pravobranilce. 

77. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji dne 16.4.1996 
opravil prvo obravnavo predloženega Zakona o državnem 
pravobranilstvu in odločil, da je zakonski predlog, ki ga je 
predložila Vlada Republike Slovenije primerna podlaga za 
pripravo zakona za drugo obravnavo. Predlagatelju zakona je 
naložil, da pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
upošteva stališča Državnega zbora. 

Predlagatelj je predlog Zakona o državnem pravobranilstvu za 
drugo obravnavo pripravil upoštevajoč stališča Državnega 
zbora, hkrati redakcijsko izboljšal določbe posameznih čle- 
nov (1. člen, 2. člen, 14. člen - prenošen v določbo 1. člena, 
tretji odstavek 17. člena - prej tretji odstavek 15. člena, 18. 
člen - prej 16. člen, drugi odstavek 20. člena - prej drugi 
odstavek 18. člena, 21. člen - prej drugi odstavek 19. člena, 
15. člen itd.). Posledično temu je posamezne člene preštevilčil 
in zaradi boljše preglednosti zakona oblikoval nova poglavja. 

Rešitve, ki presegajo stališča Državnega zbora, predlagatelj 
predlaga v amandmajski obliki. 

I. V skladu s stališčem, da se s pravno tehničnega vidika 
odpravijo nedoslednosti pri povzemanju oziroma sklicevanju 
na Zakon o sodniški službi, Zakon o državnem tožilstvu, 
Zakon o delavcih v državni upravi in Zakon o funkcionarjih v 
državni upravi je predlagatelj, tudi v tekstu za drugo branje 
zadržal zakonodajno tehnični pristop sklicevanja na ureditev 
v drugih zakonih, vendar pa le tam kjer je po vsebini mogoča 
popolna smiselna uporaba drugih zakonov. Pri zadevah, kjer 
ni v celoti mogoča izpeljava smiselne uporabe drugih zako- 
nov, pa je predlagatelj take določbe nadomestil z izpeljavo 
rešitev v tem zakonu. Pri tem je še vedno zadržal v Državnem 
zboru sprejeto izhodišče, da ima državni pravobranilec polo- 
žaj višjega sodnika, pomočnik državnega pravobranilca pa 
položaj okrajnega sodnika. Zgoraj navedeni zakonodajno teh- 
nični pristop je razviden iz tretjega člena, iz katerega izhaja, 
da se le glede posameznih pravic in dolžnosti državnega 
pravobranilca smiselno uporabljajo določbe Zakona o sodni- 
ški službi, v načelu pa je položaj državnega pravobranilca 
samostojno urejen s tem zakonom. Tako je brez sklicevanja 
na smiselno uporabo Zakona o sodniški službi izpeljano za 
državne pravobranilce in pomočnike državnega pravobra- 
nilca: 

- poglavje o pogojih za imenovanje in postopku imenovanja 
(člen 25. do 38); 
- v poglavju o pravicah, plača državnega pravobranilca in 
pomočnika državnega pravobranilca ter napredovanje (člen 
42. do 55.); 
- poglavje o prenehanju funkcije, razrešitev in disciplinska 
odgovornost državnega pravobranilca in pomočnika držav- 
nega pravobranilca (člen 60. do 69). 

Sklicevanje na smiselno uporabo Zakona o sodniški službi je 
glede državnih pravobranilcev oz. pomočnikov državnega 
pravobranilca ohranjeno pri ureditvi ostalih pravic (pravica do 
dopusta, nadomestil plače, pravica do drugih prejemkov, izo- 
braževanje) (člen 56), pri ureditvi dolžnosti ter nezdružljivosti 
s funkcijo državnega pravobranilca (člen 58.), nošenja službe- 
nega oblačila (člen 57.), glede kadrovske evidence (člen 59). 
Prav tako je predlagatelj s sklicevanjem na smiselno uporabo 
Zakona o delavcih v državni upravi uredil položaj višjih stro- 

kovnih sodelavcev (39. do 41. člen), upravno tehničnega in 
drugega osebja, zaposlenega v državnem pravobranilstvu. 

II. V skladu s stališčem Državnega zbora, naj predlagatelj 
prouči in ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za zako- 
nodajo in pravne zadeve, je predlagatelj proučil predloge in 
mnenje Sekretariata in jih upošteval, tako da je: 

2) Glede predloga, naj se odpravijo nedoslednosti pri sklice- 
vanju na druge zakone je postopal tako kot je obrazloženo 
pod tč. I. 

2) Glede predloga, naj se izpelje nadzor nad poslovanjem 
državnega pravobranilstva, je v 5. členu upeljana ti. pravobra- 
nilska uprava, podana definicija kaj sodi v njen okvir, dolo- 
čeno v čigavi pristojnosti, so zadeve pravobraniiske uprave in 
kdo izvaja nadzor nad upravljanjem zadev pravobraniiske 
uprave. ' 

3) Glede predloga, naj se odpravijo nedoslednosti glede 
jezika, ki ga uporablja državno pravobranilstvo pri poslovanju 
je v 6. členu določno izpeljana uporaba slovenskega jezika in 
jezika itaijanske in madžarske narodnostne skupnosti. 

4) Glede predloga, naj se določno pove kaj je z zastopanjem v 
socialnih sporih, je v besedilo tretjega odstavka 8. člena 
dodana še izključitev zastopanja v socialnih sporih. 

5) Glede predloga, naj se točno opredeli, v katerih zadevah in 
katere subjekte zastopa državni pravobranilec, je v členih od 
7. do 16. jasno opredeljena pristojnost državnega pravobranil- 
stva, posebej pa je ustrezno preoblikovana določba 8. člena, 
ki sedaj širše in skladno z 7. členom določa zadeve, v katerih 
državni pravobranilec pravno svetuje. 

6) Glede predloga, naj se določi katera zakonodaja velja za 
strokovne sodelavce, višje strokovne sodelavce, pomočnike, 
upravno tehnično in drugo osebje - ali Zakon o sodniški 
službi ali Zakon o delavcih v državni upravi, je za strokovne 
sodelavce, višje strokovne sodelavce ter za upravno tehnično 
in drugo osebje, zaposlene v državnem pravobranilstvu, obli- 
kovano samostojno poglavje (člen 39. -41.) in urejen njihov 
položaj tako da je zanje določena smiselna uporaba Zakona o 
delavcih v državni upravi in posredno Zakona o delovnih 
razmerjih delavcev v državni upravi. 

Glede na funkcijo in položaj pomočnika državnega pravobra- 
nilca je predlagatelj pri uskladitvi s stališčem izhajal iz osnov- 
nega izhodišča Državnega zbora, po katerem ima ta položaj 
okrajnega sodnika, kar posledično pomeni, da bi zanj veljale 
smiselne določbe Zakona o sodniški službi kot to velja za 
državnega pravobranilca. Zato je v celotnem tekstu predloga 
zakona spremenjen položaj pomočnika državnega pravobra- 
nilca in je izločen iz poglavja o strokovnih in višjih strokovnih 
delavcih ter je urejen v poglavju, ki ureja položaj državnega 
pravobranilca. Položaj pomočnika je dosledno in v celoti 
izpeljan v določbah o plači, v ostalih določbah (imenovanje, 
napredovanje, druge pravice, prenehanje funkcije, razrešitev, 
disciplinska odgovornost itd.), pa se uporablja določba 3. 
člena, ki določa, da se zanj smiselno uporabljajo določbe, ki 
veljajo za državnega pravobranilca, v kolikor ni za posamezne 
zadeve za pomočnika drugače določeno. 
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Ker je položaj državnega pravobranilca skladno s stališčem 
pod točko I. načeloma dosledno izpeljan (razen nekaterih 
pravic in dolžnosti) je predlagatelj skladno z istim stališčem 
izpeljal tudi položaj pomočnika državnega pravobranilca in 
tako tudi zanj glede njegovega položaja odpade sklicevanje 
na zakon, ki ureja sodniško službo, v posledici tega torej 
odpade določilo 4. odstavka 24. člena teksta prvega branja, 
ker je sedaj ta položaj izpeljan v tretjem, 25., 27., 29., in 
nadaljnjih členih. 

Taka rešitev je sedaj jasno razmejila imenovane osebe v 
državnem pravobranilstvu, ki jim je bil v izhodišču dan položaj 
sodnikov od delavcev, ki so v državnem pravobranilstvu zapo- 
sleni in zanje velja Zakon o delavcih v državni upravi. 

7. Glede predloga naj se dodela poglavje o pogojih o 
postopku imenovanja, pri čemer naj se prouči potrebnost 
oziroma nepotrebnost personalne komisije v državnem pravo- 
branilstvu, je v celoti v 6. poglavju (členi 25 do 41) izpeljan 
postopek imenovanja za generalnega državnega pravobra- 
nilca, državnega pravobranilca in pomočnika državnega pra- 
vobranilca, določeni so pogoji (splošni in posebni) za imeno- 
vanje, pristojnosti personalne komisije smiselno po Zakonu o 
sodniški službi, pa so prenešene na generalnega državnega 
pravobranilca. Slednja rešitev je smiselna in optimalna gle- 
dano z vidika maloštevilnosti imenovanih oseb v državnem 
pravobranilstvu. 

8. Glede predloga, naj se 30. in 31. člen teksta prvega branja 
preneseta v ustrezna poglavja je 30. člen črtan iz predloga 
zakona, saj je nepotreben. Vsebina tega določila je lahko 
predmet notranjega akta, ki naj ureja premestitve, v fazi ime- 
novanja pa je dodelitev na sedež ali zunanji oddelek urejena z 
razpisom prostega mesta. 

Določba 31. člena je vsebinsko zajeta v poglavju o dolžnostih 
državnega pravobranilca in nezdružljivosti funkcije, glede 
katerih se zakon sklicuje na smiselno uporabo Zakona o 
sodniški službi, ki to vsebino izrecno ureja v tem poglavju (40. 
člen Zakona o sodniški službi). 

9. Glede predloga, naj se jasno opredeli ali državni pravobra- 
nilec lahko sklene delovno razmerje ter kdo odloča o delih, ki 
jih lahko opravlja oziroma jih ne sme opravljati državni pravo- 
branilec poleg svoje funkcije, je predlagatelj nezdružljivost 
oziroma združljivost funkcije državnega pravobranilca sedaj 
uredil v prvem odstavku 57. člena tako, da je določil smiselno 
uporabo doložb Zakona o sodniški službi, kjer pa je med 
drugimi določba 3. odstavka 42. člena, ki določa, da sodnik ne 
sme skleniti delovnega rzamerja. S smiselno uporabo tega 
določila tudi državni pravobranilec ne sme skleniti delovnega 
razmerja. Istočasno z vzpostavitvijo smiselne uporabe Zakona 
o sodniški službi v zadevah nezdružljivosti funkcije državnega 
pravobranilca v 3. odstavku 58. člena je posebej določeno, da 
je generalni državni pravobranilec tisti, ki odloča katera dela 
so v posameznem primeru nezdružljiva s funkcijo državnega 
pravobranilca. 

10. Glede predloga naj se opredeli, kdo ima pooblastilo za 
odločanje o tem »kaj so drugi izjemni primeri, da se držav- 
nemu pravobranilcu odobri izredni neplačani dopust« je dolo- 
čeno v 3. in 4. odstavku 56. člena, da o tem odloča generalni 
državni pravobranilec. 

11. Glede predloga naj se točno opredeli, kdaj je dolžan 
državni pravobranilec nositi službeno oblačilo je ta dolžnost 
opredeljena v prvem odstavku 57. člena skupaj za državnega 
pravobranilca in pomočnika, in sicer tako da sta dolžna nositi 
s/užbeno oblačilo vedno, ko nastopata pred-sodiščem, kar 
pomeni, da pred drugimi organi nošenje službenega oblačila 
ni potrebno. 

12. Glede predloga naj se opredeli, da se kadrovska evidenca 
vodi za potrebe državnega pravobranilstva ne pa za oziroma o 
državnih pravobranilcih, je v 59. členu glede kadrovske evi- 
dence državnega pravobranilstva vpeljana smiselna uporaba 
določb Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi. Zakon 
o sodniški službi ureja osebno evidenco sodnikov, Zakon o 

sodiščih pa kadrovsko evidenco vseh zaposlenih na sodišču. 
S smiselno uporabo obeh predpisov, bodo v kadrovsko evi- 
denco zajeti državni pravobranilci, pomočniki državnega pra- 
vobranilca, strokovni sodelavci, višji strokovni sodelavci, 
upravno-tehnično in drugo osebje zaposleno v državnem 
pravobranilstvu. 

13. Glede predloga naj se v 53. členu navede kdaj državnemu 
pravobranilcu preneha funkcija iz razloga po 6. točki istega 
člena je v drugem odstavku 60. člena določeno, da iz razloga 
po 6. točki funkcija držravnega pravobranilca preneha z dnem 
nastopa funkcije oziroma dela, ki ni združljivo s funkcijo 
državnega pravobranilca. 

14. Glede predloga naj se dopolni določba 69. člena, tako da 
bo jasno, da se ne glede na prenehanje veljavnosti zakona o 
javnem pravobranilstvu nekatere določbe še uporabljajo, je za 
prvem odstavkom 76. člena teksta za drugo branje dodan nov 
drugi odstavek, s katerim je urejena nadaljnja uporaba neka- 
terih določb Zakona o javnem pravobranilstvu. 

III. V skladu s stališčem, da se upošteva predlog javnega 
pravobranilstva Republike Slovenije in se v skladu s tem 
določi, da bo državni pravobranilec poleg države in državnih 
organov zastopal tudi tiste pravne subjekte, ki opravljajo 
javne službe, vendar glede stvarne pravice na nepremičninah 
v lasti Republike Slovenije je dopolnjena določba 7. člena, 
tako da je na koncu dodano ustrezno besedilo skladno s 
stališčem. 

IV. V skladu s stališčem naj se predlog zakona dopolni z 
določbo, ki bo generalnemu državnemu pravobranilcu izje- 
moma iz upravičenih razlogov dopuščala pooblastitev diplo- 
miranega pravnika v državnem organu ali drugem subjektu 
oz. drugega strokovnjaka, da ga nadomešča pri zastopanju za 
posamezna pravna oziroma strokovna dejanja je v poglavju o 
pristojnosti dodana določba 10. člena, v kateri urejena vse- 
bina predlagana v stališču. 

V. V skladu s stališčem naj se prouči medsebojna skladnost 
posameznih pogojev v 27. členu teksta prvega branja je seda- 
nja določba 25. člena preoblikovana tako, da je iz besedila 
izpuščen pogoj naveden pod točko 3, ki je glasil: da je 
dopolnil 30 let starosti. 

VI. V skladu s stališčem naj se prouči možnost, da se v Zakonu 
uredi zastopanje lokalnih skupnosti-v predhodnem obdobju je 
predlagatelj to možnost proučil vendar meni, da glede na 
zakonsko ureditev lokalne samouprave to ni mogoče. Po 
sistemski ureditvi lokalne samouprave imajo občine status 
samoupravne lokalne skupnosti, ki je po svoji vsebini neod- 
visna od države. Zato sedanje občine ni mogoče' enačiti s 
prejšnjimi občinami kot temeljnimi družbenopolitičnimi skup- 
nostmi, ki so bile vključene v državni mehanizem in jih kot 
lokalnih skupnosti tudi ne more zastopati državni organ. 
Ponovna uvedba take oblike zastopanja občin bi bila nesi- 
stemska oziroma celo neskladna z ustavnimi določili. V pre- 
moženjskih razmerjih, v katerih vstopajo občine, se številna 
razmerja oblikujejo prav med občino in državo, kjer zaradi 
nasprotnih interesov sistemske nesprejemljivosti take oblike 
zastopanja občin pokaže tudi, da si občine na ta način ne bi 
mogle zagotoviti celovitega varstva svojih premoženjskih in- 
teresov. 

Iz navedenih razlogov predlagatelj v predloženem gradivu 
predlaga sistemsko nesporne rešitve, v smislu katerih bi 
državno pravobranilstvo delovalo kot samostojen državni 
organ z nalogo varovanja premoženjskih interesov države v 
sodnih in upravnih postopkih. Lokalne skupnosti si bodo 
morale same zagotoviti oz. urediti način zastopanja. 

VII. V skladu s stališčem naj se uredi vprašanje lastništva nad 
premoženjem nekdanjih občinskih oz. medobčinskh javnih 
pravobranilstev je to vprašanje urejeno v 75. členu predloga 
zakona v tem smislu, da je določeno da zunanji oddelki 
opravljajo delo v dosedanjih prostorih in z delovnimi sredstvi, 
ki so jih uporabljali na dan 31. 12. 1994, sredstva za uporabo 
prostorov in sredstev se zagotavljajo v proračunu Republike 
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Slovenije. Iz navedenega določila sledi, da je urejena le pra- 
vica uporabe, da pa o lastništvu nad temi prostori oz. sredstvi 
ni mogoče govoriti, glede na ureditev v Zakonu o lokalni 
samoupravi, po kateri morajo novi občinski sveti doseči dogo- 
vor o lastništvu nad premoženjem, ki so ga imele kot druž- 
beno lastnino v uporabi bivše občine. Ministrstvo za pravoso- 
dje, kot predlagatelj zakona je seznanjeno, da delitvena 
bilanca in premoženjsko pravna vprašanja v zvezi s tem pre- 
moženjem med novimi občinami še ni dogovorjena, so pa 
pripravljene usmeritve in predlogi za njeno pripravo. Glede na 
tako stanje ni mogoče s tem zakonom urejati lastništva nad 
premoženjem nekdanjih občinskih oz. medobčinskih javnih 
pravobranilstev. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. AMANDMA K 7. ČLENU 

Besedilo 7. člena se črta in se nadomesti z: 

Državno pravobranilstvo zastopa državo, njene organe in 
upravne organizacije v sestavi, ki so pravne osebe pred 
sodišči. 

Pred upravnimi organi zastopa državno pravobranilstvo sub- 
jekte iz prvega odstavka na podlagi pooblastila. 

Državno pravobranilstvo je zastopanje iz drugega odstavka 
dolžno prevzeti. 

Obrazložitev 

Po ponovni proučitvi 7. člena predloga zakona je predlagatelj 
ocenil, da besedilo ni jasno iz naslednjih razlogov: 

1. Iz določbe izhaja, da bo državno pravobranilstvo zastopalo 
državo le glede premoženjskih pravic in obveznosti. Glede 
tako omejene pristojnosti ostaja nerešeno vprašanje, kateri 
organ bo zastopal državo glede pravic in obveznosti, ki niso 
premoženjske narave. Ne glede na to, pa ni pravne niti dejan- 
ske podlage za delitev na premoženjske in nepremoženjske 
pravice in obveznosti. Taka razmejitev bi v praksi povzročila 
nemalo težgv, ko bi se bilo treba v konkretni zadevi odločiti ali 
gre za premoženjske ali nepremoženjske pravice in obvezno- 
sti. V pravni praksi in teoriji ne obstoji ločnica med obema 
pojmoma, zato bi bilo potrebno, v kolikor bi taka določba 
ostala za potrebe tega zakona, oba pojma definirati. Edini 
utemeljen razlog bi lahko bil razbremenitev državnega pravo- 
branilstva, kar pa je zopet v nasprotju s ciljem zakona, ki je v 
tem, da si država uredi in postavi organ, ki jo zastopa. Če 
država vprašanje zastopanja sistemsko ureja, ni racionalno, 
da si zopet pusti odprto, kateri organ jo bo zastopal glede t. i. 
nepremoženjskih pravic in obveznosti. 

Zakon o vladi sicer določa, da Republiko Slovenijo zastopa 
Vlada Republike Slovenije, če zakon ne določa drugače. Gre 
za splošno določbo, ki ne pove kateri organ v Vladi je to. 

2. Po obstoječi določbi naj bi državno pravobranilstvo zasto- 
palo poleg države še Sklade, ki poslujejo v imenu in za račun 
Slovenije in sicer glede njihovih premoženjskih pravic in 
obveznosti ter pravne subjekte, ki opravljajo javne službe 
(javni zavodi, javna podjetja) le glede stvarnih pravic na 
nepremičninah v lasti Republike Slovenije. Ni sporno, da 
državno pravobranilstvo zastopa državo in njene organe, 
sporna pa je opredelitev, da zastopa sklade, ki posluje v 
imenu in na račun Republike Slovenije. Država res nastopa 
kot ustanoviteljica raznih skladov, vendar gre za samostojne 
pravne subjekte, ustanovljene z zakonom, ki imajo pravico 
poslovati (tudi, ne pa izključno v vseh primerih v imenu in za 

VIII. V skladu z dodatnim sklepom Državnega zbora, po kate- 
rem naj predlagatelj skupaj s predlogom Zakona za drugo 
obravnavo predloži podatke o pripadu zadev posameznih 
občinskih pravobranilstev, ki v skladu s predloženim zako- 
nom postanejo zunanje enote državnega pravobranilstva, 
predlagatelj prilaga k tekstu predloga zakona za drugo obrav- 
navo še tabeli: ŠTEVILČNI PREGLED OBRAVNAVANIH 
ZADEV PRI SEDEŽNEM JAVNEM PRAVOBRANILSTVU V 
LETU 1995 IN ŠTEVILČNI PREGLED OBČINSKIH IN DRŽAV- 
NIH ZADEV PRI JAVNEM PRAVOBRANILSTVU REPUBLIKE 
SLOVENIJE OBRAVNAVANIH V LETU 1995 IZVEN SEDEŽA. 

račun Republike Slovenije) in opravljati neko dejavnost ter s 
tem ustvarjati določene pravice in obveznosti. Kot samostojni 
subjekti imajo pravico odločati o tem kdo jih bo zastopal. Bolj 
bistveno glede skladov je potrebno urediti vprašanje, da bo 
državo zastopal državni pravobranilec glede njenih pravic in 
obveznosti na sredstvih, ki jih država da skladom v upravlja- 
nje, glede pravic in obveznosti, ki izhajajo za državo iz naslova 
ustanoviteljskih upravičenj in glede koristi oziroma obvezno- 
sti, ki jih sklad ustvarja pri poslovanju v imenu in za račun 
države oz. njenih organov. V teh primerih bo tožena in tožeča 
stranka država in zato je pomembno primarno zagotoviti 
zastopanje države, ne pa skladov. 

Tudi ni videti utemeljenega razloga zakaj in s kakšnim name- 
nom so izpostavljeni le skladi, ki poslujejo v imenu in za račun 
Republike Slovenije, ne pa tudi ostali skladi, ki jih ustanavlja 
država. 

Kar zadeva določilo, ki je v tekst vključeno na podlagi stališč 
Državnega zbora in, ki določa, da državni pravobranilec 
zastopa pravne osebe, ki opravljajo javne službe (zavode, 
javna podjetja), vendar le glede stvarnih pravic na nepremič- 
ninah, ki so v lasti RS, pa je le-to samo s seboj in z osnovnim 
ciljem zakona (tj. zastopanje države) v nasprotju. Glede stvar- 
nih pravic na nepremičninah, ki so v lasti države bo vedno 
stranka v postopku (bodisi pred sodiščem ali upravnimi 
organi) le država kot aktivno oz. pasivno legitimirana stranka 
iz naslova lastništva na nepremičnini. Stranka ne bo pravna 
oseba, ki opravlja javno službo, razen če bo šlo za spor ali za 
zadevo iz naslova pravic uporabe, kjer si bosta stali nasproti 
država kot lastnik in zavod ali javno podjetje kot uporabnik. V 
obeh primerih bo moralo državno pravobranilstvo zastopati 
državo in ne pravne osebe, ki opravlja javno službo. Glede na 
navedeno je tako z obstoječo določbo vzpostavljena kolizija, 
za katero pa v predlogu zakona ni navedena rešitev, zato je 
določba teoretično in praktično neizvedljiva in v posledice 
tega brezpredmetna. Kot za sklade, tudi za pravne osebe, ki 
opravljajo javno službo velja, da so samostojni pravni sub- 
jekti, za katere ni potrebno s tem zakonom določati njihovega 
zastopnika. 

Prav tako je predlagatelj ocenil, da sistemsko ni utemeljena 
izključitev zastopanja po drugem in tretjem odstavku obstoje- 
čega besedila 7. člena. 

Glede na vse zgoraj navedeno predlagatelj z amandmajem 
predlaga črtanje celotnega besedila 7. člena in nadomestitev 
z novo dikcijo. Amandmirano besedilo kot pravilo vzpostavlja 
kot zakonito zastopanje države in njenih organov pred sodišči 
v vseh zadevah, ki so v pristojnosti sodišč in v katerih kot 
stranka ali z drugačno udeležbo nastopa država. Zastopanje 
pred pravnimi organi (v upravnih zadevah) temelji na poobla- 
stilnem razmerju, kar pomeni, da subjekt sam odloči ali bo v 
določeni upravni zadevi pooblastil državnega pravobranilca. 
Če ga bo, je državni pravobranilec dolžan prevzeti zastopanje. 

Predlagatelj meni, da je tako oblikovana določba (tudi s 
primerjalno pravnega vidika - zgled na Avstrijsko zakono- 
dajo) boljša in nenazadnje v praksi lažje izvedljiva. Na eni 
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strani se je s predlagano določbo širi pristojnost državnega 
pravobranilstva glede na dosedanjo ureditev v 7. členu, po 
drugi strani pa se pristojnost zožuje, saj temelji zastopanje 
pred upravnimi organi na pooblastilu. 

2. AMANDMA K 9. ČLENU: 

Drugi odstavek se črta. 

O b r a z I o ž i\f e v 

Z amandmajem se predlaga črtanje določbe, s katero je bil 
državni pravobranilec s pomembnejših zadevah dolžan za 
posamezna procesna dejanja v postopku pred sodišči in dru- 
gimi organi seznaniti subjekt, ki ga zastopa, zastopani pa naj 
bi glede tega zavzel stališče. Predlagano črtanje tega določila 
je utemeljeno z naslednjimi dejstvi: 

1. V določilu ni jasno opredeljeno, kaj so to »pomembnejše 
zadeve«. Gre za pomembno definicijo, saj je prav od tega 
odvisno ali bo državni pravobranilec v posamezni zadevi 
zakonito postopal, kajti določilo drugega odstavka ga zave- 
zuje, da mora seznaniti subjekt o posameznih procesnih deja- 
njih, ki so taksotivno našteti. Poleg tega tudi ni določeno kdo 
odloča o tem, kaj sodi med pomembnejše zadeve - ali je to v 
pristojnosti generalnega državnega pravobranilca, ali sub- 
jekta, ki ga zastopa državno pravobranilstvo ali državnega 
pravobranilca, ki v konkretni zadevi opravlja zastopanje. 

2. Procesna dejanja (umik tožbe, odpoved tožbenemu zah- 
tevku, prepoznava tožbenega zahtevka in sklenitev porav- 
nave), za katere je dolžan zastopani subjekt zavzeti stališče, 
so strokovna vprašanja, za katere morajo biti izpolnjene dolo- 
čene zakonske predpostavke poleg tega pa je nujno poznati 
za tako odločitev vse okoliščine posameznega primera in 
končno tudi posledice takega procesnega dejanja. O sled- 
njem bo državni pravobranilec po lastnem preudarku seznanil 
subjekt, ki ga zastopa in se z njim posvetoval, če bo menil, da 
to ne bi bilo v skladu z interesi zastopanega. Na to ga obve- 
zuje že osnovni princip zastopanja, po katerem je zastopnik 
dolžan varovati interese zastopanega. 

Vprašanje je tudi ali bo zastopani subjekt lahko strokovno in s 
ciljem zaščite svojih lastnih interesov, brez predhodne prouči- 
tve tako postopka kot tudi same vsebine zadeve, odgovorno 
in pravočasno zavzel pravilno stališče do posameznih proces- 
nih dejanj. 

Glede na to, da temelji zastopniško razmerje na zaupanju med 
zastopnikom in zastopancem ocenjujemo, da bi tako postav- 
ljena dolžnost državnega pravobranilca predstavljala dodatno 
obremenitev tako za zastopanega kot tudi zastopnika. Poleg 
tega pa je taka omejitev državnega pravobranilca v nasprotju 
z določbo prvega odstavka istega člena, po kateri ima državni 
pravobranilec generalno pooblastilo za vsa procesna dejanja. 

V teh zadevah je zato predlagatelj pri odločitvi za črtanje tega 
določila izhajal iz osnovnih načel zastopanja, ki je po svoji 
vsebini mandatno razmerje. Pravila mandatnega razmerja, ki 
jih ureja Zakon o obligacijskih razmerjih že načelno določajo 
kdaj in kako se sme zastopnik odmakniti od naročil in navodil 
zastopnika, če misli da bo to v skladu z interesi zastopanega. 
V načelu pa je zastopnik pri izvedbi naročila samostojen. 
Glede na to, je primerneje v primerih iz drugega odstavka 
izhajati iz osnovnih načel razmerja, ne pa še dodatno zapletati 
ali obremenjevati tako zastopanega kot tudi zastopnika, še 
posebej če z zakonom ni eksplicitno navedeno kdaj oz. v 
katerih zadevah ta dolžnost obstoji. 

3. Obstoječe določilo ni v celoti izpeljano predvsem kar 
zadeva vprašanje kakšen pomen ima stališče, ki ga zavzame 
zastopani subjekt in sicer ali je za zastopnika zavezujoče ali 
ne in v kakšnem roku je dolžan zastopani zavzeti stališče. 
Slednje je pomembno predvsem zaradi teka postopka pred 
sodišči in drugimi organi. 

4. Nenazadnje zastavlja tudi vprašanje ali tako določilo ne 
omejuje samostojnost državnega pravobranilca pri izvajanju 
nalog iz njegove pristojnosti. 

3. AMANDMA K 10. ČLENU: 

V prvem odstavku se za besedo »pravnika« doda besedilo: »z 
opravljenim državnim pravniškim izpitom zaposlenega«. 

V prvem odstavku se črta besedilo: »oziroma drugega stro- 
kovnjaka« in »ali strokovna dejanja«. 

Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki glasi: 

»Za strokovna dejanja in vprašanja v postopku sme državni 
pravobranilec pritegniti k sodelovanju tudi druge strokov- 
njake, če to prispeva k hitrejši razjasnitvi zadeve«. 

Obrazložitev 

Z amandmajem se opredeljuje, da državni pravobranilec 
lahko pri zastopanju za posamezna pravna dejanja pooblasti 
le pravnika z državnim pravniškim izpitom, zaposlenega v 
državnem organu za ostala strokovna dejanja pa lahko v 
postopek pritegne tudi drugega strokovnjaka. 

Z amandmajem se jasno razmejuje vloga pravnika in vloga 
strokovnjaka ter se za pravnika določa strožji pogoj glede 
strokovnosti. 

Obstoječe določilo tako kot je, je nejasno in glede na položaj, 
funkcijo in na pogoje, ki jih mora izpolnjevati državni pravo- 
branilec, določa veliko milejše pogoje za osebo, ki je zapo- 
slena v državnem organu. Zadostuje le, da je ta oseba diplo- 
mirani pravnik, kar pa po mnenju predlagatelja za nadomeš- 
čanje pri zastopanju ne zadostuje. Poleg tega je teoretično in 
praktično nemogoče, da bi državnega pravobranilca pri 
zastopanju nadomeščal drug strokovnjak. Državni pravobra- 
nilec lahko po predlaganem amandmaju drugega strokov- 
njaka pritegne k delu zaradi razjasnitve posameznih neprav- 
nih, strokovnih vprašanj, vendar pa lahko drug strokovnjak 
pred sodišči nastopa le poleg državnega pravobranilca. 

4. AMANDMA K 11. ČLENU: 

Besedilo 11. člena se črta in se nadomesti z: 

Državno pravobranilstvo zastopa Republiko Slovenijo pred 
tujimi in mednarodnimi sodišči. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko Vlada 
Republike Slovenije na predlog generalnega državnega pra- 
vobranilca za zastopanje iz prvega odstavka tega člena poo- 
blasti drugo strokovno usposobljeno domačo ali tujo osebo.« 

Obrazložitev 

Z amandmajem predlagatelj razširja pristojnost za zastopanje 
pred vsemi tujimi in mednarodnimi sodišči ne le pred Evrop- 
skim sodiščem za človekove pravice, kot to določa obstoječa 
določba. Predlagatelj meni, da ni utemeljenega razloga za to, 
da bi bilo zastopanje omejeno le na navedeno sodišče. Poleg 
tega, pa skladno s predlaganim amandmajem k 7. členu in 
podano obrazložitvijo tudi pri zastopanju pred tujimi in med- 
narodnimi sodišči ne izključuje zastopanja glede nepremo- 
ženjskih pravic in obveznosti. S predlaganim amandmajem je 
izpuščeno zastopanje pred drugimi mednarodnimi organi in 
organizacijami iz razloga, ker se za mednarodne organe in 
organizacije določa zastopnika na način in po postopku kot 
to določajo akti mednarodnih organizacij in organov. 

Z dodanim drugim odstavkom, je dana možnost, da Vlada 
Republike Slovenije v posameznih zadevah pooblasti tudi 
drugo kvalificirano domačo ali tujo osebo za zastopanje pred 
tujimi in mednarodnimi sodišči. Gre za opcijo države, da se po 
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lastnem preudarku odloči, kdo jo bo zastopal pred tujimi 
sodišči, če bi ocenila, da je iz vidika racionalnosti in hitrejše 
izpeljave postopka to bolj smiselno. 

5. AMANDMA K 17. ČLENU: 

Četrti odstavek se črta. 

Obrazložitev 

Glede na to, da so se z zakonom ustanovljeni zunanji oddelki 
državnega pravobranilstva, jih ni mogoče ukiniti niti ustano- 
viti novih le s sklepom Vlade Republike Slovenije. Ukiniti 
oziroma na novo ustanoviti jih je mogoče le na način kot so 
bili ustanovljeni to je z zakonom. Glede na to se z amandma- 
jem predlaga črtanje drugega odstavka. 

6. AMANDMA K .18. ČLENU: 

V tretji alinei se besedilo: »Evropskim sodiščem za človekove 
pravice nadomesti z besedilom: »tujimi in mednarodnimi so- 
dišči.« 

Obrazložitev 

Ustrezno s predlaganim amandmajem k 11. členu se s tem 
amandmajem usklajuje 3. alinejo 18. člena. 

7. AMANDMA K 19. ČLENU: 

V prvem odstavku se na koncu briše pika in se doda besedilo: 
»in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na prvi 
stopnji odločalo sodišče iz območja sodnega okrožja Ljub- 
ljana«. 

V drugem odstavku se na koncu briše pika in se doda bese- 
dilo: »in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije odločalo 
sodišče iz območja sodnega okrožja Maribor ali sodnega 
okrožja Slovenj Gradec«. 

V tretjem odstavku se na koncu briše pika in se doda bese- 
dilo: »in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na 
prvi stopnji odločalo sodišče iz območja sodnega okrožja 
Celje«.. 

V četrtem odstavku se na koncu briše pika in se doda bese- 
dilo: »in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na 
prvi stopnji odločalo sodišče iz območja sodnega okrožja 
Koper«. 

V petem odstavku se na koncu briše pika in se doda besedilo: 
»in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na prvi 
stopnji odločalo sodišče iz območja sodnega okrožja Kranj«. 

V šestem odstavku se na koncu briše pika in se doda bese- 
dilo: »in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na 
prvi stopnji odločalo sodišče iz območja sodnega okrožja 
Murska Sobota«. 

V sedmem odstavku se na koncu briše pika in se doda 
besedilo: »in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, kadar 
je na prvi stopnji odločalo sodišče iz območja sodnega 
okrožja Nova Gorica«. 

V osmem odstavku se na koncu briše pika in se doda bese- 
dilo: »in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, kadar je na 
prvi stopnji odločalo sodišče iz območja sodnega okrožja 
Novega mesta in Krškega. 

V devetem odstavku se na koncu briše pika in se doda 
besedilo: »in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, kadar 
je na prvi stopnji odločalo sodišče iz območja sodnega 
okrožja Ptuj. 

Obrazložitev 

V obstoječem 19. členu zakon ni določal kdo bo zastopal 
subjekte iz 7. člena pred Vrhovnim sodiščem, zato se s predla- 

ganim amandmajem v vseh odstavkih ustrezno doda zastopa- 
nje tudi pred Vrhovnim sodiščem. 

8. AMANDMA K 21. ČLENU: 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Generalni državni pravobranilec je dolžan istočasno s prev- 
zemom ali predodelitvijo iz prvega odstavka tega člena o tem 
obvestiti sodišče ali drug upravni organ, pri katerem je zadeva 
v obravnavi«. 

Obrazložitev 

Vsebina amandmaja se vsebinsko navezuje na drugi odstavek 
15. člena. Gre za zaščito pred sankcijo, ki jo določa navedeno 
določilo, namreč da vročitev nima pravnega učinka, če ni 
pravilna. Zato je potrebno v primeru prevzema ali predodeli- 
tve posamezne zadeve iz zunanjega oddelka na sedež ali 
obratno zavezati državnega pravobranilca, da o prevzemu oz. 
predodelitvi obvesti sodišče ali drugi upravni organ. Zaradi 
predodelitve ali prevzema lahko namreč pride do napačnega 
vračanja, kar ima lahko procesno pravne posledice predvsem, 
ko je stranka npr. zaradi zamude procesnega roka prekludi- 
rana. 

9. AMANDMA K 24. ČLENU: 

Določilo se spremeni tako, da se glasi: 

»Zaradi zagotavljanja usklajenega dela, enotne prakse pri 
delu in enotne uporabe predpisov lahko generalni državni 
pravobranilec po predhodnem sestanku z državnimi pravo- 
branilci izda obvezna, splošna, pisna navodila za ravnanje 
državnih pravobranilcev ter sklicuje strokovna posvetovanja«. 

Za 24. se doda nov 25. člen, ki se glasi: 

»(1) Generalni državni pravobranilec na podlagi letnih poročil 
sedeža in zunanjih oddelkov Državnega pravobranilstva pri- 
pravi skupno letno poročilo za preteklo leto do 1. marca 
tekočega leta in ga pošlje Ministrstvu pristojnem za pravoso- 
dje in Državnemu zboru Republike Slovenije. 

(2) Generalni državni pravobranilec ali po njegovem poobla- 
stilu drug državni pravobranilec v soglasju s subjekti iz 7. 
člena posreduje obvestila o delu Državnega pravobranilstva 
sredstvom javnega obveščanja s pošiljanjem pismenih obve- 
stil ali s sklicevanjem tiskovnih konferenc oziroma na drug 
primeren način, ki ga določi generalni državni pravobranilec. 

Vsi nadaljnji členi se ustrezno preštevilčijo. 

Obrazložitev 

Po zgledu ureditve Zakona o državnem tožilstvu predlagatelj 
meni, da je potrebno zaradi usklajenega dela državnega pra- 
vobranilstva dati generalnemu državnemu pravobranilcu 
možnost, da izda navodila, ki morajo biti splošna, pisna, 
obvezujoča in sprejeta po predhodnem sestanku z državnimi 
pravobranilci. 

S predlaganim novim 25. členom se zagotavlja javnost dela 
dežavnega pravobranilca in sicer na dva načina: 

- s pripravo letnih poročil, ki jih obravnava Državni zbor; 
- s stiki z javnostjo. 

10. AMANDMA K 27. ČLENU: 

V prvem odstavku se za besedami: »pomočnika državnega 
pravobranilca črta nadaljnje besedilo in se nadomesti z bese- 
dilom: »če je uspešno opravljala sodniško funkcijo v trajanju 
najmanj treh let ali ima najmanj 6 let delovnih izkušenj po 
opravljenem pravniškem državnem izpitu.« 
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V drugem odstavku se besede: »za posamezna procesna 
dejanja pred sodišči in upravnimi organi« črtajo in se nado- 
mestijo z besedami: »pred okrajnimi in okrožnimi sodišči ter 
pred upravnimi organi«. 

Obrazložitev 

Glede na funkcijo in pristojnosti pomočnika državnega pravo- 
branilca, ki ga določa predlog zakona, predlagatelj meni, da 
njegov položaj, ki je sedaj glede pogojev enak položaju okraj- 
nega sodnika ni ustrezen glede na položaj državnega pravo- 
branilca in na pogoje, ki jih mora le ta izpolnjevati za imenova- 
nje ter glede na naloge, ki jih opravlja pomočnik državnega 
pravobranilca. Zato se z amandmajem predlaga, da se 
pomočnika izenači s položajem okrožnega sodnika, za kate- 
rega so določeni strožji pogoji in da ta položaj ustrezno 
izpelje. 

Z amandmajem se za pomočnika državnega pravobranilca 
zožuje tudi pristojnost za zastopanje pred sodišči in drugimi 
organi in sicer tako, da lahko le ta zastopa samo pred Okraj- 
nimi in Okrožnimi sodišči ter pred upravnimi organi. Taka 
ureditev je bolj smiselna gledano z vidika položaja pomočnika 
državnega pravobranilca in položaja sodnikov Višjih in Vrhov- 
nih sodišč. 

11. AMANDMA K 29. ČLENU: 

V drugem odstavku se za besedami državnega pravobranilca 
dodajo besede: »in pomočnika državnega pravobranilca«. 

Besedilo četrtega odstavka se črta. 

Obrazložitev 

Glede na to, da je položaj pomočnika državnega pravobra- 
nilca skladno s stališči državnega zbora izpeljan po zakonu o 
sodniški službi je ustrezno temu utemeljeno, da ga imenuje 
Vlada Republike Slovenije. S tem amandmajem je tako dolo- 
čeno, da tudi pomočnika državnega pravobranilca imenuje 
Vlada Republike Slovenije in je temu ustrezno črtano besedilo 
četrtega odstavka. 

12. AMANDMA K 39. ČLENU: 

Za tretjim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

(5) Upravnotehnični delavec in drugo osebje v državnem 
pravobranilstvu je lahko kdor izpolnjuje pogoje za sklenitev 
delovnega razmerja v državnem organu in ima ustrezno 
izobrazbo, ki se v državnem organu zahteva za opravljanje 
nalog upravno-tehničnega delavca ali drugih nalog. 

Obrazložitev 

S predlaganim amandmajem se določajo pogoji, ki jih morajo 
za sklenitev delovnega razmerja izpolnjevati upravnotehnični 
delavci in drugo osebje. 

13. AMANDMA K 41. ČLENU: 

V prvem odstavku se za besedami: »vlaga državni pravobrani- 
lec« postavi pika in se nadaljnje besedilo črta. 

Obrazložitev 

Glede na položaj in naloge višjih strokovnih sodelavcev ter 
strokovnih sodelavcev in v primerjavi s položajem pomočnika 
državnega pravobranilca ni utemeljeno, da bi tudi ti zastopali 
državo in druge subjekte po tem zakonu pred sodišči in 
drugimi državnimi organi, zato se predlaga, da se z amandma- 
jem te naloge črtajo iz zakona. 

14. AMANDMA K 42. ČLENU: 

Drugi odstavek se v celoti briše in se nadomesti z naslednjim: 
»pomočniki državnega pravobranilca so razvrščeni v 6 plačil- 

nih razredov, ki so izraženi s koeficienti, in sicer: 

- plačilni razred I s koeficientom 2,25 
- plačilni razred II s koeficientom 2,32 
- plačilni razred III s koeficientom 2,40 
- plačilni razred IV s koeficientom 2,56 
- plačilni razred V s koeficientom 2,73 
- plačilni razred VI s koeficientom 2,94 

Obrazložitev 

Ustrezno amandmaju k 27. členu, se s tem amandmajem 
izpeljuje plačilne razrede za pomočnika državnega pravobra- 
nilca, ki je z amandmajem k členu 27. postavljen na položaj, ki 
je enak položaju okrožnega sodnika. Glede na to je potrebno 
ustrezno spremeniti tudi plačilne razrede. 

15. AMANDMA K 52. ČLENU: « 

Na koncu prvega odstavka se pika nadomesti z vejico ter doda 
tekst: »pomočnik pa vsake tri leta«. 

Na koncu tretjega odstavka se namesto pike vstavi vejica in 
doda besedilo: »vendar ne preje kot v 4 letih od imenovanja 
oziroma zadnjega napredovanja«. 

Doda se nov četrti odstavek, ki glasi: »Izjemoma lahko 
pomočnik državnega pravobranilca, ki v krajšem času izkaže 
izpolnjevanje pogojev za napredovanje, napreduje prej kot v 
treh letih, vendar ne prej kot v dveh letih od imenovanja 
oziroma zadnjega napredovanja«. 

Obrazložitev 

Ustrezno, preoblikovanju položaja pomočnika državnega pra- 
vobranilca v skladu s stališči, je potrebno prvi odstavek 52. 
člena dopolniti z določitvijo dobe, v kateri lahko pomočnik 
državnega pravobranilca napreduje. Obdobje treh let ustreza 
dobi, ki je določena po Zakonu o sodniški službi za okrajnega 
in okrožnega sodnika. 

Z amandmajem je predlagana tudi dopolnitev tretjega 
odstavka. Tretji odstavek ureja možnost hitrejšega napredo- 
vanja, tj. pred iztekom šest let za državnega pravobranilca. Z 
amandmajem se glede hitrejšega napredovanja postavlja 
omejitev tako, da hitrejše napredovanje ni možno pred izte- 
kom štirih let po tem, ko je bil državni pravobranilec imenovan 
oziroma je nazadnje napredoval. Na ta način se želi preprečiti 
zloraba z zakonom dane možnosti hitrejšega napredovanja. 

Dopolnitev določbe z novim četrtim odstavkom ureja hitrejše 
napredovanje za pomočnika državnega pravobranilca na 
enak način in pod enakimi pogoji ter z enako omejitvijo kot to 
velja za državnega pravobranilca. Razlika je le v dobi. 

16. AMANDMA K 54. ČLENU: 

Ta člen se v celoti črta. 

Obrazložitev 

Črtanje določila 54. člena v celoti je utemeljeno s tem, da: 

- prvi odstavek ni potreben glede na to, da vsebina tega 
odstavka izhaja že iz prvega odstavka 51. člena, ki je redakcij- 
sko izboljšan, da tako določa, da državni pravobranilec lahko 
napreduje v naslednji višji plačilni razred in kot tak odraža 
vsebino celotnega prvega odstavka 54. člena, s čimer postane 
ta nepotreben. 

- s tem, da se s črtanjem drugega odstavka prepreči prehitro 
napredovanje do najvišjega plačilnega razreda. Predlagatelj 
meni, da zadostuje način napredovanja, ki je določen v 52. 
členu. Ob uporabi obeh načinov (če bi drugi odstavek 54. 
člena ostal v veljavi) tj. po tretjem odstavktf 52. člena in po 
drugem odstavku 54. člena kumulativno (kar ni izključeno z 
zakonom), lahko pride do situacije, da bo v zelo kratkem 
obdobju bodisi državni pravobranilec bodisi pomočnik držav- 

39 poročevalec, št. 23 



nega pravobranilca dosegel najvišji plačilni razred, kar pa 
vsekakor ni namen določb o hitrejšem napredovanju. 

17. AMANDMA K 57. ČLENU: 

Drugi odstavek 57. člena se črta in se nadomesti: 

»Osebe iz prvega odstavka tega člena in strokovni ter višji 
strokovni sodelavci izkazujejo svoj položaj, ko pred sodišči in 
drugimi organi nastopajo v imenu državnega pravobranilstva 
z izkaznico, ki jo predpiše minister pristojni za pravosodje.« 

Obrazložitev 

Glede na to, da je službeno oblačilo kot način identifikacije s 
službo v državnem pravobranilstvu predvideno samo za 
državnega pravobranilca in pomočnika državnega pravobra- 
nilca in to le za zastopanje pred sodišči ter glede na to, da 
zastopanje po tem zakonu ni pooblastilno razmerje, kjer bi se 
zastopnik izkazal s pismenim pooblastilom, je z amandmajem 
predlagana rešitev, da državni pravobranilci, pomočniki 
državnega pravobranilca ter strokovni sodelavci in višji stro- 
kovni sodelavci izkazujejo svoj položaj, ko nastopajo pred 
sodišči in drugimi organi z izkaznico. Pojem »nastopanje« je v 
tem določilu širši od pojma zastopanja in zajema poleg zasto- 

panja tudi druga opravila, ki pa ne pomenijo zastopanja (npr. 
vročitev vlog, prevzem vlog itd ). Glede na to je izkaznica 
namenjena tudi strokovnim sodelavcem in višjim strokovnim 
sodelavcem. V praksi se je namreč dosedaj izkazalo, da 
državni (prej javni) pravobranilci dejansko nimajo uradnega 
izkaza, da so v službi zastopnika države in njenih organov oz. 
da nastopajo pred organi kot zaposleni v državnem pravobra- 
nilstvu. 

18. AMANDMA k 70. členu: 

Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki glasi: 

V roku iz prvega odstavka tega člena izda generalni družbeni 
pravobranilec predpise iz drugega odstavka tega člena. 

Obrazložitev 

Z amandmajem se predlaga, da je generalni državni pravobra- 
nilec dolžan notranje predpise iz drugega odstavka 4. člena 
izdati v 60-ih dneh po uveljavitvi tega zakona. Na ta način bo 
zagotovljeno, da bodo v predlaganem roku določene zadeve, 
ki so predmet notranje organizacije poslovanja državnega 
pravobranilstva. 

BELEŽKE 

r- 

k 

poročevalec, št. 23 40 



Predlog zakona o 

SLOVENSKI STANOVANJSKI 

HRANILNICI (ZSSH) 

- EPA 1477 - prva obravnava 

Vika POTOČNIK 
Danica SIMŠIČ 
Irena OMAN 

Poslanke Državnega zbora vlagajo: na podlagi 174. in 
175. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije (Ur. I. RS, št. 40/93 in 80/94), 

PREDLOG ZAKONA O SLOVENSKI STANOVANJSKI HRA- 
NILNICI. 

S sprejemom tega zakona bi velikemu številu prebivalstva 
zagotovili ugodnejše pogoje za pridobitev stanovanj in 
tako hitreje reševali stanovanjsko problematiko. S tem 
zakonom bi še posebej pomagali mladim, ki prvič rešujejo 
svoj stanovanjski problem. 

V skladu s 175. členom Poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije vsebuje predlog zakona vse potrebne Ele- 
mente: naslov zakona, uvod z oceno stanja, razloge za 
sprejem zakona, oceno finančnih sredstev iz državnega 
proračuna in druge posledice, ki jih bo imel sprejem 
zakona ter kratko obrazložitev. 

Kot predstavnice predlagateljic bodo na sejah delovnih 
teles Državnega zbora Republike Slovenije in seji Držav- 
nega zbora Republike Slovenije sodelovale Vika Potočnik, 
Danica Simšič in Irena Oman. 

Vika Potočnik I. r 
Danica Simšič, I. r 

Irena Oman, I. r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zastoji pri stanovanjski gradnji, zaostrovanje pogojev in nači- 
nov za razreševanje stanovanjske problematike, predvsem 
mladih družin in gmotno šibkih državljanov, narekujejo med 
drugimi ukrepi tudi vzpostavitev novih možnosti za specializi- 
rano, učinkovito, cenejše in široko dostopno varčevanje in 
kreditiranje na stanovanjskem področju. 

Ta čas v Sloveniji ni nobene specializirane finančne institu- 
cije, ki bi omogočala uspešno stanovanjsko varčevanje prebi- 
valstva in bi privarčevana in s finančnimi posli oplemenitena 
sredstva pod ugodnimi pogoji namensko posojala za nakup 
ali gradnjo stanovanj, niti ni ugodnih varčevalnih in posojilnih 
programov bank, namensko usmerjenih na stanovanjsko po- 
dročje. 

Posojila za stanovanjske namene, kot jih nudijo poslovne 
banke, zaradi visokih obrestnih mer, sorazmerno kratkih 
odplačilnih dob in zaradi restriktivnih pogojev glede ugotav- 
ljanja kreditne sposobnosti za večino interesentov niso 
dosegljiva, ker zanje pomenijo pretežko denarno breme. 

Obrestne mere za bančna stanovanjska posojila, ki se dode- 
ljujejo po komercialnih pogojih, so v Sloveniji bistveno višja 
kot v katerikoli drugi primerjalni evropski državi. V državah 
evropske skupnosti se je realna letna obrestna mera za stano- 

vanjske kredite v letu 1991 gibala o'd 5,1% v Grčiji do 9,6% na 
Portugalskem. Relativno nizko realno obrestno mero imata 
Nizozemska 5,3% in Velika Britanija 5,6%, sledi Nemčija 6,5%, 
Danska 7,7%, Irska 8,2%, Belgija 8,3%, Španija in Francija 
8,7% in Portugalska 9,6%. 

V Sloveniji je bila leta 1994 najugodnejša realna obrestna 
mera za stanovanjske kredite 12%, v letu 1995 pa 10%. Primer- 
java npr. z Nizozemsko pokaže, da mora slovenski kreditoje- 
malec, ki je leta 1994 najel takrat najugodnejši stanovanjski 
kredit pri poslovni banki, le-tega vrniti v višini 220%, na 
Nizozemskem pa bi vrnil samo 148% najetega zneska. Kredi- 
tojemalci, ki so uspeli dobiti kredite pri Stanovanjskem skladu 
Republike Slovenije po 3% obrestni meri, pa bodo vrnili samo 
125% najetega posojila. 

Poleg sedanje ponudbe bank in hranilnic potencialni stano- 
vanjski varčevalci najbolj pogrešajo ponudbo specializirane 
finančne institucije, ki bi ob minimalnih poslovnih stroških ter 
ob ustvarjanju minimalnih tržno in glede na motiv namen- 
skega varčevanja še sprejemljivih donosov na vložena (privar- 
čevana) sredstva zagotavljala znatno cenejša stanovanjska 
posojila, kot jih ob upoštevanju svojih strukturnih danosti in 
ob izključno komercialnih pogojih lahko dajejo banke. 

Pri oceni možnosti poslovanja, pridobivanja varčevalcev in 
drugih komitentov predlagatelj posebej poudarja, da iz 
splošno mnenjske raziskave o namenskem stanovanjskem 
varčevanju, opravljene v letu 1993 (SPEM, raziskave in marke- 
ting, d. o. o. Maribor) izhaja: 
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- stanovanjskega problema nimajo rešenega predvsem 
mlajši ljudje, zlasti nezaposleni, študentje, samozaposleni 
strokovnjaki, delavci in pisarniški delavci, 

- za namensko stanovanjsko varčevanje so poleg navedenih 
zainteresirani tudi premožnejši, zlasti vodstveni in vodilni 
delavci ter zaposleni strokovnjaki, 

- v Sloveniji je najmanj 20.000 potencialnih varčevalcev, ki so 
pripravljeni namensko stanovanjsko varčevati, 

- za potencialne varčevalce ne obstaja ustrezna ponudba v 
obstoječih poslovnih bankah in hranilnicah, saj te poslujejo 
predvsem po načelu tržnosti in ne vzpodbujajo v zadostni 
meri namenskega varčevanja, 

- predvsem delavci z nižjimi zaslužki pri obstoječi ponudbi 
praktično nimajo dostopa do stanovanjskih posojil. 

Če ob tem upoštevamo, da obstajajo slabe izkušnje nekaterih 
kreditojemalcev pri posameznih bankah glede na njihovo 
(ne)poslovno ravnanje, da poteka obsežna dejavnost sanira- 
nja slabih naložb v premoženjskih bilancah posameznih bank 
zaradi česar so neustrezno visoke obrestne marže ter, da 
visoke aktivne posojilne obrestne mere negativno in s progre- 
sijo vplivajo na kreditno sposobnost kreditojemalcev, dalje; 
da pogoji gospodarske in pred kratkim tudi politične nestabil- 
nosti niso naklonjeni dolgoročnemu varčevanju in končno, da 
po prenehanju sistema financiranja stanovanjske gradnje ni 
bil vzpostavljen nov sistem, je več kot očitno, da obstajajo 
potrebe in možnosti po ustanovitvi Slovenske stanovanjske 
hranilnice. 

Opis poslov, ki bi jih opravljala Slovenska stanovanjska hra- 
nilnica, je razviden iz predloga zakona. Njene prednosti bi bile 
predvsem v specializaciji, ki bi že v izhodišču pomenila nižje 
tekoče operativne stroške (med drugim je zanjo Stanovanjski 
sklad Republike Slovenije že zagotovil poslovne prostore) v 
primerjavi s poslovnimi bankami, ki poslujejo z visokimi 
obrestnimi maržami. 

Specializacija bi omogočala novo ustanovljeni finančni insti- 
tuciji oblikovati ugodnejše pogoje pri zbiranju depozitov in 

' hranilnih vlog kot tudi pri dajanju kreditov. Poslovna in s 
pravili določena povezanost z delom Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, bi omogočala skupno zagotavljanje sta- 
novanjskih sredstev potencialnim povpraševalcem. Pričako- 
vani ugodnejši pogoji kreditiranja pa bi omogočali razreševa- 
nje stanovanjskega problema tudi tisti skupini iskalcev, ki ne 
predstavlja kategorije socialno ogroženih, vendar jim njihov 
premoženjski položaj ne omogoča samostojnega razreševa- 
nja stanovanjskega problema. Pri vsem navedenem pa je 
finančno poslovanje možno povezati tudi s ponudbo svetova- 
nja na področju reševanja stanovanjskih problemov. 

Poleg Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki sicer 
dodeljuje ugodna stanovanjska posojila vendar le določe- 
nemu delu prebivalstva in še temu v omejenih zneskih in 
poleg komercialnih bank, ki se s stanovanjskimi posojili tudi 
vključujejo v kreditiranje nakupa in izgradnje stanovanj obča- 
nov, ostaja prazen prostor za kreditiranje nakupa in gradnje 
stanovanj, ki ga lahko zapolni le Slovenska stanovanjska 
hranilnica s posojili po zmerni obrestni meri. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj zakona o Slovenski stanovanjski hranilnici je zagotovitev 
pogojev za ustanovitev in poslovanje specializirane finančne 
ustanove, ki bo v navezavi na Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije ter v povezavi z drugimi bankami in hranilnicami, ki 
bodo na pogodbeni podlagi hranilnici zagotavljale poslovanje 
s strankami na celotnem slovenskem ozemlju, lahko poslo- 
vala z minimalnimi stroški, z opravljanjem dovolj širokega 
obsega poslovanja pa bo lahko tudi izključevala tveganja 
enostranske ali izključne navezanosti na eno samo vrsto 
poslov. Prav tako pa ie namen zakona razširitev in popestritev 

ponudbe na finančnem tržišču z namenom, da le-to prispeva 
odločilnejši delež kot v minulih letih zagonu stanovanjske 
gradnje v Sloveniji. Ustanovitev in poslovanje Slovenske sta- 
novanjske hranilnice pa bosta tudi bistveno prispevala k ures- 
ničevanju nalog Nacionalnega stanovanjskega programa. 

Sprejem zakona bo z ustanovitvijo nove hranilnice omogočil 
dolgoročno namensko stanovanjsko varčevanje v različnih 
oblikah in tudi z daljšimi dobami vračanja posojil ter razširil 
možnost pridobivanja stanovanjskih posojil pod različnimi 
pogoji. Pri tem bo varčevanje in zagotavljanje posojil součin- 
kovalo z delom stanovanjskih skladov, stanovanjskih zadrug, 
neprofitnih stanovanjskih organizacij, obstoječih bank in hra- 
nilnic in drugih organov in organizacij na področju razreševa- 
nja stanovanjske problematike. 

Predlog zakona namreč upošteva tudi to, da je sedanja 
komercialna ponudba bank in hranilnic kljub sorazmerno 
neugodnim pogojem za dodeljevanje stanovanjskih posojil 
nenadomestljiva. Zato tudi ustanovitev specializirane stano- 
vanjske hranilnice ne pomeni konkurence, temveč dopolnitev 
obstoječe ponudbe komercialnih bank. 

Ponovna oživitev namenskega stanovanjskega varčevanja bo 
na eni strani pomenila povečanje obsega skupnega varčeva- 
nja prebivalcev, hkrati pa bo imela določen vpliv na potrošni- 
ške navade in prispevala k zasuku potrošnje k trajnejšim 
dobrinam. Večji obseg pri Slovenski stanovanjski hranilnici 
namensko privarčevanih sredstev, oplemenitenih z ugodnimi 
stanovanjskimi posojili hranilnice, ki jim bo v določenih pri- 
merih mogoče prišteti tudi še ugodnejša posojila Stanovanj- 
skega sklada Republike Slovenije, bi vsekakor prispeval tudi k 
še povečanemu povpraševanju po komercialnih stanovanj- 
skih kreditih bank. Praviloma namreč nihče ne more pokriti 
finančne konstrukcije za nakup ali graditev lastnega stanova- 
nja iz enega samega lastnega ali kreditnega vira, zato so si 
različni viri med seboj komplementarni in ne konkurenčni. 

Zakon določa samo osnovne pogoje za ustanovitev in poslo- 
vanje Slovenske stanovanjske hranilnice in sicer samo v 
tistem delu, v katerem se bo ta ustanova razlikovala od bank 
in hranilnic ustanovljenih in delujočih po predpisih o bankah 
in hranilnicah ter o gospodarskih družbah. V vsem, kar s 
predlaganim zakonom ni določeno drugače, se bodo za usta- 
novitev, poslovanje, upravljanje in nadzor nad poslovanjem 
Slovenske stanovanjske hranilnice uporabljale določbe nave- 
denih predpisov. 

Kljub temu, da je Slovenska stanovanjska hranilnica v skladu 
z veljavnimi predpisi torej finančna organizacija, ustanovljena 
s posebnim zakonom in bi se torej določbe predpisov o 
bankah in hranilnicah zanje lahko tudi ne uporabljale, pred- 
log zakona o Slovenski stanovanjski hranilnici upošteva nuj- 
nost enotnega pravnega sistema na področju bančništva in 
hranilništva in zato predvideva, da se bodo tudi na hranilnico 
smiselno nanašale vse glavne določbe navedenih predpisov, 
vključno z nadzorno funkcijo Banke Slovenije. 

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN DRUGIH 
POSLEDIC 

Za ustanovitev hranilnice so predvidena sredstva iz državnega 
proračuna v višini 150.000.000,00 SIT. 

Ustanovitev Slovenske stanovanjske hranilnice bo imela za 
posledico bistveno popestritev ponudbe namenskih stano- 
vanjskih posojil, povečanje dolgoročnega namenskega varče- 
vanja prebivalstva, ter povečanje povpraševanja po vseh 
vrstah stanovanjskih posojil, tudi komercialnih, nadalje pove- 
čano povpraševanje in ponudbo na tržišču stanovanj in posle- 
dično na tržišču gradbenih in z gradbeništvom povezanih 
storitev ter proizvodov za opremo stanovanj in uporabo v 
gospodinjstvih. 

Oživitev ponudbe ugodnejših stanovanjskih posojil bo dolgo- 
ročno prispevala tudi k delnemu zmanjšanju potreb po 
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finančnih intervencijah iz javnih sredstev na stanovanjskem 
področju. 

4. USKLAJENOST Z DRUGIMI ZAKONI 

Ustava Republike Slovenije v 78. členu določa, da država 
ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno 
stanovanje. 

Stanovanjski zakon v 75. členu določa, da ima Republika na 
stanovanjskem področju med ostalimi, tudi pristojnosti in 
naloge določati nacionalni stanovanjski program ter zagotav- 
ljati sredstva za njegovo izvedbo. 78. člen istega zakona 
določa, da so med ukrepi za realizacijo nacionalnega stano- 
vanjskega programa: vzpodbujanje graditve najemnih in last- 
nih stanovanj, usmerjanje socialne politike na stanovanjskem 
področju, sofinanciranje posebnih bivalnih potreb, vzpodbu- 
janje skladnejšega regionalnega razvoja poselitvene in demo- 
grafske politike z dodatnim financiranjem gradnje stanovanj 
ter izboljšanjem materialnih možnosti, upravljanja s stanova- 
nji in stanovanjskimi hišam. 

5. PRAKSA V PRIMERJALNIH TUJIH DRŽAVAH 

Namensko stanovanjsko varčevanje v okviru specializiranih 
finančnih institucij - stanovanjskih hranilnic, ki poslujejo 
poleg poslovnih bank in hranilnic - je razvito v številnih 
evropskih državah. V sosednji Avstriji npr. ima največji tržni 
delež na področju stanovanjskega hranilništva in posojil hra- 
nilnica Wustentrot. Hranilnico oziroma njene varčevalce s 
premiranjem še dodatno stimulira država. Sistem varčevanja 
je standardiziran, hranilnici pa pri prodaji ponudbe za 
ustrezno provizijo pomagajo banke. Varčevalci se lahko odlo- 
čajo med štirimi vrstami varčevalnih pogodb in sicer: 

1. mladinsko varčevanje, 
2. hitro varčevanje, 
3. počasno varčevanje in 
4. normalno varčevanje. 

Prvo je namenjeno mladim do 25 leta, ki želijo aktivno varče- 
vati kot pomoč pri razreševanju stanovanjskega problema. 
Seveda sredstva potrebna za varčevanje v večini primerov 
zagotavljajo starši. Hitro varčevanje je namenjeno tistim, ki v 
zelo kratkem času potrebujejo stanovanjsko posojilo za 
razliko od počasnega varčevanja za katerega se odločajo tisti, 
ki posojila sploh ne potrebujejo, vendar varčujejo zato, da bi 
bili deležni državne premije. 

Največji del sklenjenih pogodb pa se nanaša na normalno 
varčevanje, ki je namenjeno vsem, ki vedo, da bodo nekoč 
stanovanjsko posojilo potrebovali, čeprav še ne vedo na kak- 
šen način si bodo razreševali stanovanjsko vprašanje. 

Do premije je upravičen vsak avstrijski državljan, ki varčuje pri 
omenjeni stanovanjski hranilnici pod pogojem, da sklene 
pogodbo o varčevanju za najmanj šest let. Državna subvencija 
znaša 8,7% privarčevane vsote s tem da lahko vsak državljan 
Avstrije dobi največ 800 ATS na leto. Zato niso redki primeri, 
ko v isti družini za eno stanovanje varčuje več družinskih 
članov. Od premije, ki jo dobi vsak varčevalec se davek, ki se 
sicer plačuje na obresti, ne plačuje. 

Letna obrestna mera na privarčevana sredstva je 4,5% za 
mladinsko in počasno varčevanje ter 3% pri hitrem in normal- 
nem varčevanju. Za posojila se obračunavajo 6% obresti. 
Obrestne mere so fiksne tako za posojila kot tudi za privarče- 
vana sredstva. Način obračunavanja obrestnih mer za posojila 
je tak, da v prvih petih letih odplačevanja obresti znašajo 4,8% 
na leto, med šestim in desetim letom odplačevanja 6% in po 
enajstem letu 7,2% letno. S tem se izognejo problemu viso- 
kega deleža obresti v obroku v prvih letih odplačevanja poso- 
jila. 

Na privarčevani znesek je možno pridobiti pri mladinskem in 
počasnem varčevanju 2,3 kratnik posojila, pri hitrem in nor- 
malnem varčevanji pa 1,5 kratnik privarčevane vsote. Odpla- 

čilna doba je med 16 in 21 leti. Posojilo je možno pridobiti šele 
18 mesecev po končanem varčevanju. 

Posojilo je možno porabiti za nakup zemljišča, za individu- 
alno ali skupinsko gradnjo, za odplačevanje dražjih posojil, za 
investicije, ki so namenjene varčevanju z energijo, kakor tudi 
za večja vzdrževalna dela. 

Potrebno je poudariti, da je varčevanje v Avstriji le del paketa, 
ki omogoča sorazmerno lahek nakup stanovanja saj imajo 
dežele na voljo še posebne sklade, ki kreditirajo nakup ali 
gradnjo stanovanj na osnovi prednostnih list, torej podobno 
kot dodeljuje stanovanjska posojila Stanovanjski sklad Repu- 
blike Slovenije. 

Predlagatelj meni, da tudi nacionalni stanovanjski program 
daje podlago in hkrati predstavlja zavezo in priložnost za 
državo, da kot ustanoviteljica s predlaganim osnovnim kapita- 
lom omogoči ustanovitev in začetek dela Slovenske stano- 
vanjske hranilnice, ki bo zapolnila prazen prostor med ugod- 
nimi posojili Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in 
tržnimi posojili komercialnih bank. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje 
Slovenske stanovanjske hranilnice (v nadaljevanju: hranil- 
nica). Temeljni namen ustanovitve hranilnice je spodbujanje 
namenskega varčevanja in zbiranje sredstev zaradi dajanja 
ugodnejših posojil za nakup, graditev in prenovo stanovanj in 
stanovanjskih hiš varčevalcev in njihovih družin. 

2. člen 

Hranilnica se ustanovi s tem zakonom. 
•» 

Ustanovitelj hranilnice je Republika Slovenija. 

V imenu Republike Slovenije opravi vse posle v zvezi z usta- 
novitvijo hranilnice Stanovanjski sklad Republike Slovenije. 

Za poslovanje, nadzor in prenehanje hranilnice se uporabljajo 
določbe predpisov o bankah in hranilnicah ter predpisov o 
gospodarskih družbah, če s tem zakonom ni določeno dru- 
gače. 

3. člen 

Hranilnica je delniška družba. 

Firma hranilnice je Slovenska stanovanjska hranilnica, d. d. 

Sedež hranilnice je v Ljubljani. 

4. člen 
Hranilnica postane pravna oseba in prične poslovati z dnem 
vpisa v sodni register. 

Banka Slovenije ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji iz tega 
zakona ter izda dovoljenje za poslovanje hranilnice najpoz- 
neje v tridesetih dneh po prejemu popolne vloge. 

Z dovoljenjem iz prejšnjega odstavka se dovoli opravljanje 
poslov, določenih s tem zakonom. 

Izjavo iz 8. točke drugega odstavka 77. člena zakona o bankah 
in hranilnicah (Uradni list RS št. 1-18/91, 38-1893/92 in 
46-1802/93), ki je sestavina vloge za izdajo dovoljenja iz 
tretjega odstavka tega člena v imenu Republike Slovenije s 
sklepom izda Vlada Republike Slovenije. 
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5. člen 

Hranilnica lahko opravlja naslednje posle: 

1. zbira hranilne vloge, vodi tekoče račune in žiro račune 
fizičnih in civilno pravnih oseb, dobrodelnih organizacij in 
samostojnih podjetnikov posameznikov ter opravlja plačilni 
promet zanje, 
2. daje namenske tolarske kredite za nakup, gradnjo in pre- 
novo oziroma rekonstrukcijo stanovanj, 
3. v zvezi s posli iz prve oziroma druge točke tega odstavka 
sprejema depozite in vodi depozitno poslovanje pravnih oseb, 
4. najema kredite za lastno poslovanje, 
5. odkupuje čeke, 
6. opravlja menjalniške posle, 
7. v imenu Republike Slovenije izplačuje premije in subven- 
cije varčevalcem in deponentom 
8. izdaja lastne namenske in nenamenske vrednostne papirje, 
9. opravlja druge posle, določene v statutu hranilnice. 

Hranilnica posluje na celotnem območju Republike Slovenije. 

6. člen 

Osnovni kapital hranilnice znaša 150.000.000,00 SIT in je 
razdeljen na delnice. 

Ustanovitelj vplača osnovni kapital v denarni obliki. 

7. člen 

Delnice so navadne ter dajejo imetniku glasovalno pravico, 
pravico do dividende ter pravico do preostanka vrednosti 
premoženja hranilnice v primeru njene likvidacije pod pogoji, 
ki jih določa zakon. 

Število in nominalno vrednost delnic, rok in način njihove 
izročitve ter druge pogoje v zvezi z izdajo delnic določi skupš- 
čina hranilnice v skladu s statutom. 

8. člen 

Republika Slovenija, kot edini ustanovitelj hranilnice pridobi 
vse delnice prve emisije. 

Delež vseh drugih delničarjev, v razmerju do deleža Republike 
Slovenije, glede na celoto ne sme presegati 49 odstotkov 
osnovnega kapitala hranilnice. 

II. ORGANI HRANILNICE 

9. člen 

Organi hranilnice so skupščina, nadzorni odbor in uprava. 
Organi hranilnice se imenujejo za štiri leta z možnostjo 
ponovnega imenovanja. 

Pristojnosti organov hranilnice določa statut. 

10. člen 

Dokler je Republika Slovenija edini delničar hranilnice, izvr- 
šuje pristojnosti skupščine hranilnice Vlada Republike Slove- 
nije. 

Vlada Republike Slovenije lahko z uredbo predpiše obvez- 
nost, pogoje in način deponiranja prostih sredstev skladov, 
javnih zavodov in gospodarskih družb, ki so v večinski lasti 
Republike Slovenije pri hranilnici. 

11. člen 

Nadzorni odbor nadzoruje poslovanje hranilnice. 

Nadzorni odbor ima predsednika, namestnika in tri člane, ki 
jih imenuje in razrešuje skupščina hranilnice iz vrst strokov- 
njakov za stanovanjsko in finančno področje. 

12. člen 

Uprava hranilnice ima direktorja in največ tri člane. 

Uprava hranilnice vodi poslovanje hranilnice in izvršuje 
sklepe organov upravljanja. 

Direktor vodi delo uprave, zastopa hranilnico in je odgovoren 
za zakonitost dela hranilnice. 

13. člen 

Statut hranilnice podrobneje opredeljuje pristojnosti in odgo- 
vornosti organov hranilnice, zlasti pa določa: 
1. pristojnosti skupščine, nadzornega odbora in uprave, 
2. notranjo organizacijo in področje delovanja hranilnice ter 
način in obseg poslovanja, 
3. pooblastila organizacijskih in poslovnih enot, podružnic in 
predstavništev v pravnem prometu, 
4. pogoje in način povečanja osnovnega kapitala in rezerv 
hranilnice, 
5. število delnic, njihovo nominalno vrednost ter način njihove 
izdaje in prenosa, 
6. postopek in način imenovanja in razrešitve, trajanje man- 
data ter pravice in obveznosti uprave, nadzornega odbora in 
skupščine, 
7. pooblastila za zastopanje, 
8. druga pomembnejša vprašanja v zvezi z vodenjem in poslo- 
vanjem hranilnice. 
9. posle, ki se opravljajo s soglasjem nadzornega odbora, 
10. druga določila v skladu s predpisi, ki veljajo za hranilnice 
in gospodarske družbe. 

III. POSLOVANJE HRANILNICE 

14. člen 

Dobiček, ki ga iz poslovanja ustvari hranilnica se razporedi v 
prvih petih letih v celoti, pozneje pa najmanj do ene polovice 
ustvarjenega dobička na kapital in rezerve. 

• 15. člen 
Hranilnica mora imeti za zavarovanje vlog na računu obveznih 
rezerv sredstva v višini 0.1% vseh namenskih vlog fizičnih 
oseb. 

Hranilnica ne oblikuje drugih obveznih rezerv. 

16. člen 

Hranilnica lahko ustanovi podružnice in poslovne enote v 
Republiki Sloveniji v skladu s statutom. 

17. člen 

Hranilnica preneha v primerih in po postopku določenem z 
zakonom. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

18. člen 

Vlada Republike Slovenije imenuje organe hranilnice v tride- 
setih dneh od dneva uveljavitve tega zakona. 

Vlada Republike Slovenije sprejme statut hranilnice v tridese- 
tih dneh po imenovanju organov hranilnice. 

19. člen 

Do imenovanja direktorja, vendar pa najdalj za dobo 12 mese- 
cev, Vlada Republike Slovenije kot skupščina imenuje vršilca 
dolžnosti direktorja hranilnice. 

20. člen 

Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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/. SPLOŠNE DOLOČBE 

(1. - 8. člen) 

V tem poglavju se kot ngmen zakona opredeli ustanovitev 
Slovenske stanovanjske hranilnice kot specializirane institu- 
cije za vzpodbujanje namenskega varčevanja in zbiranja sred- 
stev zaradi dajanja ugodnejših posojil za nakup, graditev in 
prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš. 

Ustanovitelj hranilnice je Republika Slovenija. Hranilnica bi 
delovala kot delniška družba, pri tem je v pravnotehničnem 
pogledu upoštevano dejstvo, da gre pri zakonu, s katerim naj 
bi se hranilnica ustanovila, za lex specialis, ki posebej ureja le 
tista vprašanja, ki terjajo drugačno ureditev, ki se torej razli- 
kuje od splošne ureditve za banke in hranilnice. Zato zakon 
predvideva, da se za poslovanje, nadzor in prenehanje hranil- 
nice uporabljajo določbe predpisov o bankah in hranilnicah 
ter predpisov o gospodarskih družbah, če s tem zakonom ni 
drugače določeno. 

Sedež hranilnice je predviden v Ljubljani, vse posle v zvezi z 
ustanovitvijo hranilnice pa naj bi v imenu Republike Slovenije 
opravil Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Tako kot 
druge gospodarske družbe, pridobi hranilnica lastnost pravne 
osebe z dnem vpisa v register. Banka Slovenija mora izdati 
dovoljenje za poslovanje hranilnice, s katerim dovoli opravlja- 
nje poslov, določenih s tem zakonom, v 30 dneh po prejemu 
popolne vloge. Glede na to, da zakon o bankah in hranilnicah 
(Ur. I. RS, št. 1/91, 38/92 in 46/93) v 8. točki 77. člena predpi- 
suje, da je potrebno vlogi za dodelitev dovoljenja za poslova- 
nje priložiti tudi izjavo jamstvene institucije o nepreklicnem 
jamstvu za hranilne vloge, zakon predvideva, da bo tako 
izjavo s sklepom izdala Vlada Republike Slovenije v imenu 
Republike Slovenije. 

Posli, ki naj bi jih opravljala hranilnica, so našteti v 5. členu 
tega zakona. Poleg poslov, ki jih za hranilnice predvideva 
zakon o bankah in hranilnicah v 76. členu (zbiranje hranilnih 
vlog fizičnih oseb, civilnopravnih oseb in dobrodelnih organi- 
zacij, vodenje tekočih in žiro računov fizičnih oseb, društev, 
dobrodelnih organizacij in zasebnikov ter vodenje depozit- 
nega poslovanja za pravne osebe), hranilnica daje namenske 
tolarske kredite za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj, 
najema kredite za lastno poslovanje, odkupuje čeke, opravlja 
menjalniške posle, izplačuje premije in subvencije varčeval- 
cem in deponentom v imenu Republike Slovenije, izdaja 
lastne namenske in nenamenske vrednostne papirje ter 
opravlja še druge posle, ki jih določa statut. Osnovni kapital 
hranilnice znaša 150.000.000,00 SIT in je razdeljen na delnice. 
Zakon določa, da Republika Slovenija, kot ustanovitelj, vplača 
osnovni kapital v denarni obliki. Kot edini ustanovitelj pridobi 
Republika Slovenija vse delnice prve emisije. Zakon določa 
tudi omejitev deleža vseh drugih delničarjev, ki ne sme, glede 
na celoto, presegati 49 odstotkov osnovnega kapitala delnice. 

II. ORGANI HRANILNICE 

(od 9. - 13. člena) 

V tem poglavju zakon opredeljuje organe hranilnice, sestavo, 
dolžino mandata ter vsebino statuta hranilnice, ki določa tudi 
njihove pristojnosti. 

Zakon predvideva, da ima hranilnica skupščino, nadzorni 
odbor in upravo. Organi hranilnice se imenujejo za štiri leta z 
možnostjo ponovnega imenovanja. 

Dokler je Republika Slovenija edini delničar hranilnice, izvr- 
šuje pristojnosti skupščine hranilnice, Vlada Republike Slove- 
nije. Le-ta lahko z uredbo predpiše obveznost, pogoje in 
način deponiranja prostih sredstev skladov, javnih zavodov in 
gospodarskih družb v večinski lasti Republike Slovenije. 

Nadzorni odbor ima predsednika, namestnika in tri člane, ki 
jih imenuje in razrešuje skupščina hranilnice iz vrst strokov- 
njakov za stanovanjsko in finančno področje. Upravo hranil- 
nice sestavljajo direktor in največ trije člani, pri čemer direk- 
tor vodi njeno delo, zastopa hranilnico in odgovarja za zako- 
nitost njenega poslovanja. 

Statut hranilnice določa zlasti pristojnosti organov hranilnice, 
njeno notranjo organizacijo, področje delovanja, obseg in 
način poslovanja, pooblastila organizacijskih in poslovnih 
enot, podružnic in predstavništev, pogoje in način povečanja 
osnovnega kapitala in rezerv hranilnice, število delnic, nji- 
hovo nominalno vrednost ter način njihove izdaje in prenosa 
ter druga določila, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z 
vodenjem in poslovanjem hranilnice. 

III. POSLOVANJE HRANILNICE 

(od 14. -17. člena) 

V poglavju, ki opredeljuje poslovanje hranilnice, je določeno, 
da se najmanj polovico dobička, ki ga ustvari hranilnica, 
obvezno razporedi na kapital in rezerve, razen v prvih petih 
letih, ko mora hranilnica ustvarjeni dobiček v celoti razpore- 
diti na kapital in rezerve. 

Ker so posli, ki jih sme opravljati hranilnica, v primerjavi s 
posli, ki jih smejo opravljati banke, po obsegu bistveno 
manjši, po stopnji rizičnosti pa je njeno poslovanje bistveno 
varnejše, zakon v 15. členu določa drugačno, nižjo višino 
obveznih rezerv, kot je predpisana višina obveznih rezerv za 
banke in hranilnice. 

Če hranilnica ustanovi podružnice in poslovne enote v Repu- 
bliki Sloveniji, mora to storiti skladno z določbami statuta. Za 
prenehanje hranilnice se uporabljajo predpisi, ki urejajo pre- 
nehanje bank in hranilnic. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

(od 18. - 20. člena) 

Zakon v 18. členu določa, da mora Vlada Republike Slovenije 
v tridesetih dneh od dneva uveljavitve zakona imenovati 
organe hranilnice, v nadaljnjih tridesetih dneh pa sprejeti njen 
statut. 

Vlada Republike Slovenije do imenovanja direktorja, vendar 
najdalj za dobo 12 mesecev, imenuje vršilca dolžnosti direk- 
torja hranilnice. 
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Predlog zakona o 

ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 

PRESTRUKTURIRANJE PROIZVODNJE V 

POSLOVNEM SISTEMU SALONIT 

ANHOVO (ZSPPSA) 

- EPA 1510 - prva obravnava 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
SKUPINA POSLANCEV 

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

PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
PRESTRUKTURIRANJE PROIZVODNJE V POSLOVNEM 
SISTEMU SALONIT ANHOVO 

in ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem. V skladu s 1. 
odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora bosta 
pri obravnavi predloga zakona na sejah delovnih teles 
sodelovala kot predstavnika skupine poslancev poslanka 

Poslanska skupina 
Socialdemokratske stranke Slovenije 
PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
PRESTRUKTURIRANJE V POSLOVNEM SITEMU SALONIT 
ANHOVO 

Breda PEČAN in poslanec Miloš PAVLICA, na seji Držav- 
nega zbora pa vsi predlagatelji zakona. 

BREDA PECAN, I. r. 
MILOŠ PAVLICA, I. r. 

IGOR BAVČAR, I. r. 
ŽARKO PREGELJ, I. r. 

JANEZ PODOBNIK, I. r. 
ZORAN MADON, I. r. 

MIROSLAV MOZETIČ, I. r. 
BORUT PAHOR, I. r. 

JADRANKA ŠTURM-KOCJAN, I. r. 
MIROSLAV GERŽINA, I. r. 

MARJAN POLJŠAK, I. r. 
JOŽEF ŠKOLČ, I. r. 

MARJAN PODOBNIK, I. r. 
IVO HVALICA, I. r. 

•-ROBERTO BATTELLI, I. r. 
JANEZ JUG, I. r. 

Podpisani Ivo Hvalica se strinjam s predlogom zgoraj 
omenjenega zakona in ga sopodpisujem. 

Ivo Hvalica, l.r. 

UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Azbest, vlaknast mineral, katerega nahajališča so razširjena 
po vsem svetu (Kanada, Rusija, Južna Afrika, Italija, Grčija), 
tvori, ko ga ločimo od matične kamnine, zelo tanka in. 
odporna vlakna. Ta mineral je bil in je še vedno široko upora- 
ben zaradi svojih zelo dobrih mehanskih, kemijskih in termič- 
nih lastnosti. 

Zato je njegova uporaba zelo razširjena pri izdelavi opreme za 
gašenje požarov, zavornih oblog, tesnilnih materialov in dru- 
gih delov za motorna vozila, gradbenih materialov, izolacij- 
skih materialov, beli tehniki itd. 

Vendar pa je vdihavanje azbestnega prahu zdravju nevarno in 
je lahko vzrok za nekatere zelo nevarne bolezni kot so: 

- azbestoza (podobna silikozi) 
- pljučni rak • 

- mezoteliom (oblika raka na plevri ali peritoneju) 

Te vrste bolezni, če so posledica vdihavanja azbesta, se lahko 
pojavijo tudi mnogo let po prvi izpostavljenosti in v nekaterih 
primerih niso odvisne od koncentracije in trajanja izpostavlje- 
nosti azbestu. 

Problem azbesta je bil predmet mnogih in dolgoletnih razi- 
skav in več kot dvajset let trajajočih debat, ki še danes niso 
popolnoma zaključene. Spremenil se je le predmet diskusije. 
Sprva je razprava potekala le o tem, ali lahko ima azbest 
nevarne učinke ali ne, kasneje, po mnogih študijah in opazo- 
vanjih, ki so dokazale razmerje vzrok - posledica med izpo- 
stavljenostjo azbestu in negativnih posledicah na zdravju, se 
je razprava prenesla na ugotavljanje nivoja obremenitve, pod 
katerimi bi ne bilo več mogoče azbestu pripisati neposrednih 
negativnih učinkov. Nazadnje se je odprla razprava, ki še 
traja, o tem, ali bi bilo treba popolnoma ukiniti rabo azbesta, 
ali pa bi jo ohranili, vendar pod zelo strogim nadzorom. 

Dejstvo je, da je že cela vrsta držav sprejela odločitve, ki bodo 
v kratkem prevzete tudi v drugih državah, in sicer: 
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1. azbest je nevaren, kadar je v obliki prahu, ki se ga lahko 
vdihava; 
2. iz tega dejstva izhajajoča stopnja tveganja ni sprejemljiva in 
mora biti odstranjena; 
3. nadalje sledi, da mora biti raba azbesta prepovedana tako, 
da se prepreči nadaljnje širjenje in resno se je treba soočiti s 
problemom, kaj storiti in kako ravnati v zvezi z azbestom, ki je 
že povsod v okolju. 

Uporabo azbesta kot snovi za izdelavo različnih izdelkov je 
prepovedala že cela vrsta evropskih držav, med njimi npr. 
Italija in Švica. Prepoved se uveljavlja postopoma, za različne 
izdelke v roku dveh do štirih let - odvisno od možnih zame- 
njav azbesta z drugimi vlakni in obstoja drugačnih tehnologij. 

V sosednji Italiji je država tudi z zakonskim predpisom pose- 
gla v proces prestrukturiranja proizvodnje, predčasnega upo- 
kojevanja in plačevanja prispevkov za delovno dobo s poveče- 
vanjem. 

Mednarodna organizacija dela je leta 1986 sprejela konven- 
cijo številka 162 o varnosti pri uporabi azbesta, ki jo je bivša 
Jugoslavija ratificirala marca 1989. Zakon o ratifikaciji naj bi 
se začel uporabljati 1.1.1991. Sredi leta 1991 je bil tudi izdan 
odgovarjajoč standard, ki pa zaradi znanih razlogov pri nas ni 
bil uveljavljen. Tako Slovenija, ki je sicer polnopravna članica 
Mednarodne organizacije dela in je tudi prevzela vse obvez- 
nosti iz konvencij te organizacije, ki jih je ratificirala SFRJ, ni 
izdala v tej konvenciji predvidenih predpisov in ne izvaja 
ukrepov v zvezi z varovanjem delavcev pred vplivom azbesta. 

V naši državi sta dve gospodarski družbi, ki kot surovino v 
proizvodnji svojih izdelkov uporabljata azbest, Salonit Fibro- 
sal Anhovo, d. o. o. in Oonit Medvode. Delež proizvodov 
Donita Medvode, ki vsebujejo azbest, je leta 1995 predstavljal 
še 56,88% celotne proizvodnje, letos pa nameravajo ta delež 
zmanjšati na 50%. Donit se že nekaj let sproti prilagaja trendu 
ukinjanja proizvodnje izdelkov, ki vsebujejo azbest. Glede na 
naravo uporabe njihovih izdelkov je nadomeščanje azbesta z 
drugimi surovinami težavno, zato je potrebno ukinjanje upo- 
rabe azbesta v Donitovi proizvodnji razširiti na daljše časovno 
obdobje. 

Medtem ko v Donitu iz Medvod do sedaj ni bilo primerov 
obolenj, ki jih povzroča vdihavanje azbestnega prahu, je v 
Salonitu iz Anhovega obolevnost za azbestozo, pa tudi pljuč- 
nim rakom in mezoteliomom že dolga leta znan in tudi redno 
spremljan problem. V Salonitu Anhovo so začeli sistematično 
spremljati in ugotavljati zvezo med izpostavljenostjo azbest- 
nemu prahu in poklicnimi obolenji že v zgodnjih sedemdese- 
tih letih, v osemdesetih letih so se odločili za sistematično 
zmanjševanje koncentracije azbestnih vlaken v zraku. Tako so 
leta 1989 uspeli doseči koncentracijo 1 vlakna na kubični 
centimeter zraka, ob tem, da je v istem času pri nas veljal 
predpis, ki je omejeval njihovo število na 175 azbestnih vlaken 
v kubičnem centimetru. 

Investicija je znašala cca 900.000.000 SIT, vendar pa so bile 
posledice dolgoletne izpostavljenosti delavcev vdihavanju 
azbestnega prahu očitne: 

INCIDENCA A2BEST0ZE, MEZOTELIOMA IN PLJUČNEGA RAKA 
OD LETA 1981 DO LETA 1995 NA OBMOČJU ANHOVEGA 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Skupaj 

Azbestoza 2 2 4 5 24 15 12 7 35 15 18 10 5 23 86 263 

Mezoteliom 11001222532303 3 28 

Pljučni rak 03211201631232 6 33 

opazovanje 00000331021010 15 26 

SKUPAJ 3 6 6 6 26 22 17 11 46 23 22 15 9 28 110 350 

Glede na že znana dejstva je pričakovati podobno stopnjo 
incidence še vsaj naslednjih 10-15 let. Znano je, da se je 
koncentracija azbestnih vlaken v delovnem okolju radikalno 
znižala pred šestimi leti, obenem pa tudi vemo, da se bolezen 
najpogosteje pojavi šele 15-20 let po prvi ekspoziciji. 

Problematično pa je še eno dejstvo - nimamo na razpolago 
zanesljivih podatkov in dokazov o tem, pri kateri koncentraciji 
in pri kolikšni časovni izpostavljenosti se tveganje za obolenje 
zniža ha nič. Zato bi bilo neodgovorno še naprej vztrajati pri 
proizvodnji izdelka, ki vsebuje azbest, ob dejstvu, da so znane 
tehnologije za izdelavo vlaknocementnih izdelkov na osnovi 
drugačnih vlaken, npr. celuloze, ki nadomeščajo azbestce- 
mentne izdelke oziroma tehnologijo. 

Salonit Anhovo proizvaja azbestcementne plošče in cevi že 
več kot 70 let. Osnovni surovini za proizvodnjo sta cement kot 
lastni izdelek Salonita in azbest iz uvoza. Vrhunec je ta proiz- 
vodnja dosegla koncem sedemdesetih in v začetku osemde- 
setih let, ko je dosegla 230.000 ton letno. Nato je začela zelo 
hitro padati in dosegla leta 1995 nivo 30.000 ton. V podjetju so 
štiri proizvodne linije za plošče in dve liniji za cevi, vendar v 
zadnjem času obratujejo samo nekatere in še te le občasno. 

Izredno močno znižanje prodaje in proizvodnje azbestce- 
mentnih izdelkov so povzročili predvsem naslednji faktorji: 

- negativno javno mnenje o uporabi izdelkov, ki vsebujejo 
azbest zaradi škodljivega vpliva na zdravje, 
- pojav povečanega števila obolelih delavcev Salonita 
Anhovo in ljudi iz okolice tovarne, 
- prepoved proizvodnje in prodaje vseh izdelkov, ki vsebujejo 
azbest, v večini držav Evrope, 
- izguba trgov bivše Jugoslavije (60% proizvodnje), 
- ponudba številnih novih materialov za proizvodnjo plošč in 
cevi. 

Posledica je stagniranje celotnega poslovnega sistema Salo- 
nit Anhovo, izguba v poslovanju, zmanjševanje števila zapo- 
slenih (leta 1989 je bilo 2192 zaposlenih, leta 1995 pa 1190, to 
je 45,71% zmanjšanje števila zaposlenih v 6 letih) irt zelo 
neugodna kadrovska struktura preostalih delavcev. 

Kljub temu je Salonit Anhovo vlagal v izboljšanje pogojev dela 
in zaščito okolja, in, kot smo že povedali, znižal stopnjo 
obremenitve delovnega okolja z azbestnim prahom na 1 vla- 
kno na kubični centimeter zraka. 
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Na osnovi svetovnih trendov, številnih strokovnih podatkov in 
lastnih izkušenj je ugotovljeno, da je optimalna rešitev pre- 
strukturiranje obstoječe azbestcementne proizvodnje v vla- 
knocementno z neoporečnimi surovinami. Obenem je 
potrebno izvesti vse aktivnosti, povezane z reševanjem zdrav- 
stvenih, delovnih, ekoloških in finančnih bremen kot posledic 
več desetletij trajajoče proizvodnje azbestcementa. V poslov- 
nem sistemu Salonit Anhovo je trenutno zaposlenih 1186 
delavcev. Neposredno v proizvodnji azbestcementnih izdel- 
kov dela 289 delavcev, v servisnih službah, ki delajo za to 
proizvodnjo, pa še nadaljnjih 140 delavcev. To pomeni, da je 
redno izpostavljenih vplivu azbesta skupno 429 delavcev. 

Ukrepi, ki so jih predvideli v poslovnem sistemu Salonit 
Anhovo, so sledeči: 

1. Ukinitev proizvodnje azbestcementnih izdelkov 20. 12.1996 
(sklep delavskega sveta Holdinga z dne 29. 3. 1996, sklep 
skupščine družbe Salonit Anhovo, Fibrosal d. o. o. z dne 26.3. 
1996) 

2. Investicija v predelavo dveh linij za proizvodnjo vlaknoce- 
mentnih plošč in dveh linij na cevi na osnovi znane (kupljene) 
tehnologije. 

3. a) Upokojitev pod ugodnejšimi pogoji za delavce, ki so 
delali neposredno v proizvodnji azbestcementnih izdelkov 
dlje kot 10 let in dosegli dejansko delovno dobo 25 let (žen- 
ske) ali 28 let (moški), oziroma za delavce, ki so delali v 
poslovnem sistemu Salonita Anhovo dlje kot 20 let, s tem, da 
so dosegli dejansko delovno dobo 30 let (ženske) ali 35 let 
(moški); 
b) izplačilo odškodnine delavcem, ki so oboleli za azbestozo; 
c) prekvalificiranje in usposobitev delavcev na novo tehnolo- 
gijo. 

Posledica popolne prekinitve azbestcemetne proizvodnje 
brez prehoda na novo tehnologijo bi bila izguba 429 delovnih 

mest. To samo po sebi pomeni za državo okvirni strošek 3.861 
mio SIT za odpiranje novih delovnih mest. Razen tega bi se ne 
bilo mogoče izogniti izplačevanju odškodnin zaradi prizade- 
tega zdravja delavcem, obolelim za azbestozo, pljučnim 
rakom ali mezoteliomom, pa tudi predčasnemu in invalid- 
skemu upokojevanju kronično obolelih, ki bi bili zaradi svoje 
bolezni dejansko nezaposljivi. 

V kolikor bi se investicija v predelavo linij začela 1.1.1997, bi 
bil prehod na neazbestno tehnologijo v celoti končan v letu 
1999, ko bi na vseh linijah stekla redna industrijska proizvod- 
nja. 

Glede na bistveno razliko v obremenitvi delovnega okolja, ki 
je bila do leta 1989 razširjena v celćtnem Salonitu v Anhovem, 
v proizvodnji azbestcementnih izdelkov pa v še posebno 
visoki stopnji, od 1989 naprej pa v mnogo nižji stopnji ome- 
jena samo še na proizvodnjo v Fibrosalu, je smotrno uporabiti 
diferenciran pristop k določanju pravice do upokojitev pod 
ugodnejšimi pogoji: 

- za delavce poslovnega sistema Salonit Anhovo, ki so delali 
ali še delajo v proizvodnji azbestcementnih izdelkov ter v 
službah, ki delajo v tej proizvodnji, se prizna, v kolikor so v tej 
proizvodnji do 21. 12. 1996 delali 10 ali več let in dosegli 
skupno delovno dobo 25 let (ženske) ter 28 let (moški), pra- 
vica do upokojitve pod ugodnejšimi pogoji, 

- za vse ostale zaposlene delavce v poslovnem sistemu 
Salonit Anhovo, pa pod pogojem, da so do 21. 12. 1996. leta 
delali vsaj 20 let v Salonitu Anhovo in dosegli skupno delovno 
dobo 30 let (ženske) oziroma 35 let (moški). 

Na ta način bi se do konca 1999 leta v Salonitu Anhovo 
upokojilo 287 delavcev po naslednji dinamiki v posameznih 
delih sistema: 

,PREGLED UPOKOJITEV PO LETIH IN DRUŽBAH 
ZA DELAVCE/KB, KI SO DELALI 10 LET V PROIZVODNJI AZBESTCEMENTNIH 
IZDELKOV IN DOSEGLI 25(Ž) / 28(M) LET DELOVNE DOBE 

Družba 96 M Ž 97 M Ž 98 M Ž 99 M Ž SKUP. M Ž 

HOLDING 16 11 5 2 2 8 13 5 

CEMENT 25 22 3 4 3 1 9 9 38 34 4 

FIBROSAL 68 47 2.1 11 7 4 2 2 25 22 3 106 76 30 

VZDRŽEV. 10 8 2 2 2 3 3 15 13 2 

INDE 15 9 6 3 3 18 12 6 

PRI 211 11 321 

TESAL 431 11 541 

SKUPAJ 140 101 39 12 i2 5 2 2 44 41 3 203 154 49 
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PREGLED UPOKOJITEV PO LETIH IN DRUŽBAH 
ZA DELAVCE/KE, KI SO DELALI 20 LET V SALONITU ANHOVO 

IN DOSEGLI 30 (Ž) / 35 (M) LET DELOVNE DOBE 

Družba 96 M Ž 97 M Ž 98 M' Ž 99 M Ž SKUPAJ M Ž 

HOLDING 817321817624 25 6 19 

CEMENT 8 53 6 51 7 43 13 94 34 32 11 

FIBROSAL 11 11 

VZDRŽEV. 761 44 211 13 11 2 

INDE 11 1 12 22 2615 

RRI 22 1 11 11 1523 

TESAL 

SKUPAJ 26 15 11 11 7 4 23 9 14 24 12 12 84 43 41 

S sprejetjem koncepta zamenjave azbestcementne proizvod- 
nje z neazbestno proizvodnjo bi v poslovnem sistemu ostalo 
1100 delovnih mest. Tako bi nastal višek 86 delavcev, poleg 
tega pa bi prišlo še do strukturnih viškov in viškov delavcev z 
veliko rizičnostjo, ki zaradi strahu pred rakastim obolenjem 
nimajo osebne stimulacije za delo, ter invalidi (trenutno 129). 

Iz predhodnega pregleda je razvidno, da bi prestrukturiranje 
proizvodnje, uporaba instituta upokojitve pod ugodnejšimi 
pogoji in upokojitve obolelih za azbestozo privedlo do 
potrebe po zaposlitvi 160 mladih oziroma dodatnih kvalificira- 
nih in strokovnih kadrov. 

Opozoriti je treba, da v primeru, da bi odločitev o uvedbi 
pravice do upokojitve pod ugodnejšimi pogoji ne bila spre- 
jeta, preidejo stroški tehnoloških viškov neposredno na Zavod 
za zaposlovanje in ZPIZ. Delavci, ki bodo na Zavodu za zapo- 
slovanje so praktično nezaposljivi zaradi velike verjetnosti 
obolenja in odpora potencialnih novih delodajalcev za zapo- 
slovanje rizičnih oseb. 

Terminski plan nadomeščanja azbestcementne proizvodnje z 
vlaknocementno predvideva, da bi bila dejansko dokončana 
vsa dela v posameznih fazah proizvodnje azbestcementnih 
izdelkov (barvarna, dodelava plošč, dodelava cevi, oddelek 
ročne izdelave, laboratorijska kontrola vseh izdelkov) do 
konca februarja 1997. Dokončna prodaja zalog je po termin- 
skom planu predvidena do konca decembra 1997, kar 
pomeni, da bi bilo mogoče predvideti dokončno prodajo 
azbestcementnih izdelkov v drobni prodaji v Sloveniji do 
konca junija 1998 in s tem tudi izločitev vseh azbestcementnih 
izdelkov s slovenskega trga. 

POSLOVANJE POSLOVNEGA SISTEMA SALONIT ANHOVO: 

Do devetdesetih let je bil Salonit Anhovo dokaj uspešno 
podjetje, nato pa je s spremembo ekonomsko-političnih raz- 
mer po letu 1991 izgubil več kot 50% tržišča. V državah bivše 
SFRJ je ostalo preko 1080 mio SIT neporavnanih terjatev do 
kupcev in preko 300 mio SIT od izvoza v Irak (kar je bilo 
kasneje konvertirano v obveznice RS s 30% diskontom). To in 
notranje gospodarske razmere (visoka inflacija, visoki stroški 
financiranja, nelikvidnost kupcev, upadanje investicijske 

aktivnosti in BDP in s tem potrošnje gradbenih materialov) je 
povzročilo bistveno poslabšanje tržnega in finančnega polo- 
žaja podjetja. Prisiljeno je bilo sprejeti restriktivno gospodar- 
sko politiko in radikalno zmanjšati število zaposlenih, raci- 
onalizirati obseg proizvodnje in asortiment proizvodnih pro- 
gramov, zniževati stroške na vseh področjih, zlasti stroške 
energentov ter preusmeriti prodajo na zahodnoevropske trge. 

Podjetje je največji proizvajalec gradbenih materialov v Slove- 
niji. V letu 1994 je imelo 20% delež v proizvodnji in ustvarjenih 
prihodkih industrije gradbenih materialov (IGM) v Sloveniji, 
22% delež v izvozu in 19% vseh zaposlenih. Ocena za leto 
1995 je porast deleža v celotnem prihodku in izvozu na cca 
25%. Podjetje proizvede 2/3 vsega cementa, proizvedenega v 
Sloveniji. 

V letu 1995 je bila skupna realizacija poslovnega sistema 
6.876 mio SIT, od tega je na domačem trgu 77%, preostalo pa 
predstavlja izvoz zlasti v Italijo, Avstrijo, Francijo, Veliko Brita- 
nijo, Irsko, manj na Hrvaško in drugam. Cement predstavlja v 
strukturi prihodka 76,7 %, Fibrosal 18,9 %, Tesal pa 4,4 %,. 

Poslovni sistem je poslovno leto 1995 zaključil s skupno 
izgubo 891 mio SIT in konsolidirano izgubo 395 mio SIT. 
Izguba izhaja predvsem iz Stroškov financiranja, v družbah 
Fibrosal in Tesal pa je tudi iz rednega poslovanja. 

Iz navedenega ni realno pričakovati, da bi poslovni sistem 
Salonit Anhovo zmogel z lastnimi sredstvi izvesti prestrukturi- 
ranje proizvodnje azbestcementnih izdelkov v vlaknoce- 
mentne izdelke in pokriti stroške kadrovsko socialnega pro- 
grama. 

II. CIUI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilj, ki ga želimo doseči s sprejetjem tega zakona, je 
zagotoviti potrebna sredstva za prenehanje proizvodnje 
azbestcementnih izdelkov do konca februarja 1997. 

Zakon temelji na naslednjih načelih: 

- ukinitev proizvodnje azbestcementnih izdelkov mora biti 
zaradi previsoke stopnje tveganja za zdravje in življenje delav- 
cev hitra in enkratna; 
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- zaradi zagotovitve delovnih mest takoj po ukinitvi proizvod- 
njo azbestcementnih izdelkov nadomestiti s proizvodnjo vla- 
knocementnih izdelkov, ki so tako glede varovanja zdravja 
delavcev kot glede varovanja zdravja končnih uporabnikov 
izdelkov in varovanja okolja neoporečni; 

- zagotovitev socialne stabilnosti v družbenem okolju sred- 
nje Soške doline, kjer bi trajna brezposelnost preko štiristo 
delovno sposobnih prebivalcev pomenila pravo socialno kata- 
strofo; 

- socialna varnost delavcev mora biti zagotovljena na pod- 
lagi: 
a) nadomestila OD delavcem, ki bodo nadaljevali z delom pri 
proizvodnji vlaknocementnih izdelkov, za čas preurejanja 
linij; 
b) dokup delovne dobe za delavce, ki se upokojijo pod ugod- 
nejšimi pogoji 
c) predčasne oziroma invalidske upokojitve delavcev, obole- 
lih za azbestozo; 
d) plačilo odškodnin delavcem, obolelim za poklicnimi bolez- 
nimi; 

- glede na izjemen pomen proizvodnje cementa v Cemen- 
tarni Anhovo (kot že rečeno poslovni sistem Salonit proizvede 
66% vsega cementa v Sloveniji in je imel leta 1995 cca 25% 
delež v proizvodnji in skupnem prihodku IGM Slovenije), je 
potrebno zagotoviti odločujoč vpliv države na globalno 
poslovno politiko tega sistema. V primeru, da bi poslovni 
sistem Salonit prešel v večinsko last tujcev, bi bil s tem 
omogočen pomemben vpliv tujih poslovnih interesov na 
celotno gospodarsko vejo gradbeništva. Zato je potrebno 
zagotoviti, da se sredstva proračuna, namenjena za investicijo 
v prestrukturiranje in dokup delovne dobe, spremenijo v kapi- 
talski vložek v poslovni sistem, s katerim si bo država zagoto- 
vila odločilen vpliv na oblikovanje poslovne politike sistema. 

III. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV 
1. Program prestrukturiranja proizvodnje terja za: 
- nakup tehnologije 
- nakup in montažo dodatne proizvodne opreme 
- nadomestilo delavcem na čakanju 
skupno: 1.530.000.000,- SIT. 
2. Za zagotavljanje socialne varnosti delavcev je potrebno 
predvideti naslednja sredstva: 

a) plačilo dokupa delovne dobe za delavce, ki se upokojijo 
pod ugodnejšimi pogoji (10 dela v proizvodnji azbestcement- 
nih izdelkov, 25/28 let delovne dobe) za skupno 203 delavke in 
delavce znaša 1.503.334.000 SIT 

b) plačilo dokupa delovne dobe*za delavce, ki se upokojijo 
pod ugodnejšimi pogoji (20 let dela v Salonitu, 30/35 let 
delovne dobe) za skupno 84 delavk in delavcev znaša 
270.060.000 SIT 
Skupna potrebna sredstva za dokup delovne dobe znašajo 
1.773.394.000 SIT. 

Opomba: 
Plačilo za dokup delovne dobe je izračunano na osnovi pov- 
prečne plače za leto 1995. 

c) odškodnine za poklicna obolenja bi do leta 2015 (kolikor je 
glede na dosedanje skoraj desetletne izkušnje pričakovano 
obdobje, v katerem se bodo še pojavljala poklicna obolenja 
pri delavcih Salonita Anhovo zaradi zapoznelega učinka azbe- 
sta) znesla predvidoma 405.000.000 SIT. Od začetka 1987 do 
aprila 1996 je bilo izplačanih 194 odškodnin po povprečni 
vrednosti 813.000 SIT. Pričakovati je, da bo v naslednjih 
20—tih letih prišlo še do nadaljnjih 500 zahtevkov za izplačilo 
odškodnine. 

ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI IZPLAČANI PRED SODIŠČEM 
IN PO INTERNEM PRAVILNIKU SALONITA ANHOVO 

Leto Število Znesek v SIT Povprečno 

1987 2 2.763.326 1.381.663 

1988 19 12.651.804 665.884 

1989 31 20.103.887 677.544 

1990 35 23.756.660 678.761 

1991 23 13.642.095 • 593.134 

1992 13 131,188.850 1.009.142 

1993 9 17.662.625 1.062.514 

1994 17 16.073.190 987.835 

1995 33 32.800.500 993.954 

do IV/96 " 12 11.659.500 1 971.625 

SKUPAJ 124 157,752,430 813.156 
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Potrebna sredstva za investicijo, nadomestilo plač za čakanje bil proračun Republike Slovenije obremenjen po naslednji 
in plačilo dokupa delovne dobe za upokojitve pod ugodnej- dinamiki: 
širni pogoji bi bilo potrebno zagotoviti v dveh letih, tako da bi 

investicija plačilo dokupa ZPIZ skupaj 

1997 765.000.000 886.697.000 1.651.697.000 

1998 765.000.000 886.697.000 1.651.697.000 

Skupaj 1.530.000.000 1.773.394.000 3.303.394.000 

Odškodnine za poklidfco bolezen bi obremenjevale proračun RS v 
letih od 1997 do 2015 v višini 21.315.790 SIT letno. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

Da se zagotovi takojšnja in enkratna ukinitev proizvodnje 
azbestcementnih izdelkov, uvedba brezazbestne tehnologije 
in proizvodnje vlaknocementnih izdelkov ter zagotovi soci- 
alna varnost delavcev v Holdingu Salonit Anhovo p. o. in 
odvisnih družbah Fibrosal d. o. o., Cement d. o. o., Tesal d. o. 
o., Vzdrževanje d. o. o., Inde d. o. o. in RRI d. o. o. (v 
nadaljnjem besedilu: poslovni sistem Salonit Anhovo), ki so 
bili do ukinitve proizvodnje izpostavljeni škodljivemu vplivu 
azbestnega prahu, se s tem zakonom zagotavljajo potrebna 
sredstva. 

2. člen 

Proizvodnja azbestcementnih izdelkov v poslovnem sistemu 
Salonit Anhovo preneha z 20.12. 1996. Zaključna dela v zvezi 
z dokončanjem del v posameznih proizvodnih oddelkih, 
dekontaminacija opreme in prostorov, prodaja in odprema 
zalog azbestcementnih izdelkov se izvedejo v skladu s termin- 
skim planom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. 

Uvoz azbestcementnih izdelkov se prepove z dnem preneha- 
nja proizvodnje azbestcementnih izdelkov v Sloveniji. 

Promet azbestcementnih izdelkov v Republiki Sloveniji je 
dovoljen do 30. 6. 1998 (VARIANTA: 31. 12. 1997). 

3. člen 

V proračunu Republike Slovenije se v letih 1997 in 1998 
zagotovijo sredstva v skupni višini 1.530.000.000 SIT za nakup 
tehnologije in opreme za proizvodnjo brezazbestnih vlakno- 
cementnih izdelkov. 

Vodstvo poslovnega sistema Salonit Anhovo izdela in sprejme 
program prestrukturiranja azbestcementne v brezazbestno 
vlaknbcementno proizvodnjo, ki ga potrdi Vlada Republike 
Slovenije. 

Ministrstvo, pristojno za finance, odobri izplačila sredstev po 
dinamiki in v vsakokratni višini, kot jo predvideva program iz 
prejšnjega odstavka. 

4. člen 

Sredstva, ki jih Republika Slovenija nameni za nakup tehnolo- 
gije in opreme za proizvodnjo brezazbestnih vlaknocement- 
nih izdelkov v poslovnem sistemu Salonit Anhovo ter sredstva 
namenjena za dokup delovne dobe delavcem, ki se upokojijo 
pod ugodnejšimi pogoji, se štejejo kot kapitalski delež države 
Slovenije v poslovnem sistemu Salonit Anhovo. 

Država Slovenija si pridržuje pravico, da bo ob izvedbi pro- 
grama lastninskega preoblikovanja poslovnega sistema Salo- 
nit Anhovo zamenjala svoj delež v premoženju poslovnega 
sistema Salonit Anhovo za zlato delnico z vsemi pripadajo- 
čimi pravicami take delnice. 

5. člen 

Prenehanje proizvodnje azbestcementnih izdelkov, zaključna 
dela v zvezi s prenehanjem te proizvodnje, uvajanje brezaz- 
bestne tehnologije in proizvodnje brezazbestnih vlaknoce- 
mentnih izdelkov in vse potrebne aktivnosti v zvezi z izvaja- 
njem kadrovsko - socialnega programa vodi in izvaja vodstvo 
poslovnega sistema Salonit Anhovo. 

Aktivnosti in program iz prejšnjega odstavka ter poročilo o 
izvajanju programa obravnava in sprejme Vlada RS. 

6. člen 

Zaradi razreševanja kadrovsko socialnih problemov, ki jih je 
povzročila dolgotrajna uporaba azbesta v poslovnem sistemu 
Salonit Anhovo, se za delavce, zaposlene v poslovnem 
sistemu Salonit Anhovo, uvede pravica do pokojnine pod 
ugodnejšimi pogoji. 

7. člen 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji uveljavljajo 
delavke in delavci, če do 31.12.1999 dosežejo ženske starost 
45 let in moški 50 let, ter pokojninsko dobo, ki je dejansko 
trajala najmanj 28 let za moške in 25 let za ženske in so od 
tega do 21. 12. 1996 najmanj 10 let delali neposredno pri 
proizvodnji azbestcementnih izdelkov ali v servisnih službah, 
ki delajo neposredno v prostorih za proizvodnjo azbestce- 
mentnih izdelkov. 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji lahko uveljav- 
ljajo tudi delavke in delavci, ki so do 31. 12. 1999 dopolnili 
starost ženske 48 let in moški 53 let ter dosegli pokojninsko 
dobo v dejanskem trajanju 35 let za moške in 30 let za ženske 
in so od tega do 21.12.1996 najmanj 20 let delali v poslovnem 
sistemu Salonit Anhovo v Anhovem. 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji lahko ne glede 
na pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena uveljavijo 
tudi delavke in delavci, ki zbolijo zaradi dela z azbestom. 

8. člen 

Delavci, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, lahko uve- 
ljavljajo pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, če jim 
je zaradi ukinitve delovnega mesta ali zaradi zmanjšanja šte- 
vila delavcev zaradi prestrukturiranja proizvodnje ali drugih 
operativnih razlogov prenehalo delovno razmerje po predpi- 
sih o delovnih razmerjih in jim ni mogoče niti s prekvalifika- 
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cijo zagotoviti njihovim delovnim sposobnostim ustrezne 
druge zaposlitve v poslovnem sistemu Salonit Anhovo ali 
izven njega. 

9. člen 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji lahko delavci in 
delavke iz 7. člena tega zakona uveljavljajo pri komisiji, ki jo 
imenuje Vlada Republike Slovenije v sodelovanju z Zavodom 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Odmero in izplačevanje pokojnin izvaja Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

10. člen 

Za vse delavce, ki uveljavljajo pokojnino po tem zakonu, 
Republika Slovenija zagotovi dokup pokojninske dobe do 
Polne pokojninske dobe. 

Sredstva potrebna za dokup pokojninske dobe iz prejšnjega 
odstavka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. 

11. člen 

Republika Slovenija zagotovi v proračunu sredstva, potrebna 
za izplačilo odškodnin, ki bi jih delavci oboleli za poklicno 
boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestnemu prahu, uveljavili 
v odškodninskih postopkih ali jim je bila priznana s strani 
komisije, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije. 

Člane komisije iz prejšnjega odstavka imenuje Vlada Repu- 
blike Slovenije na predlog ministrstva pristojnega za zdrav- 
stvo v soglasju z ministrstvom pristojnim za delo in ministr- 
stvom pristojnim za pravosodje. 

Ministrstvo pristojno za zdravstvo v šestih mesecih po uvelja- 
vitvi tega zakona izda predpis, s katerim določi kriterije, na 
osnovi katerih se lahko prizna poklicno obolenje zaradi izpo- 
stavljenosti azbestnemu prahu. Ministrstvo pristojno za pra- 
vosodje na osnovi sodne prakse izda kriterije za določanje 
višine odškodnine iz prvega odstavka tega člena. 

12. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

S predlaganim zakonom se bodo v letih 1997 in 1998 zagotav- 
ljala sredstva za prestrukturiranje proizvodnje v poslovnem 
sistemu Salonit Anhovo iz azbestnocementnih v vlaknoce- 
mentne izdelke. Obenem bo država Slovenija zagotovila sred- 
stva za plačilo dokupa pokojninske dobe delavcem, ki bodo 
pridobili pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. Zago- 
tovila bo tudi sredstva za plačilo odškodnin delavcem, obole- 
lim za poklicnimi boleznimi. 

V 2. členu je opredeljena prepoved uvoza azbestcementnih 
izdelkov z dnem prenehanja proizvodnje teh izdelkov v Slove- 
niji in prometa azbestcementnih izdelkov po preteku 18. 
mesecev po prenehanju proizvodnje teh izdelkov v Sloveniji. 
Na ta način je preprečena možnost, da bi se še po tem roku 
Pojavljali v slovenskem gradbeništvu materiali na osnovi 
azbesta iz uvoza, medtem ko bi bila domača proizvodnja 
Prepovedana. 

V 4. členu je predvideno, da država na račun sredstev, vlože- 
nih v prestrukturiranje proizvodnje in dokup delovne dobe, 
pridobi lastniški delež v poslovnem sistemu Salonit Anhovo in 
ga kasneje zamenja za zlato delnico. Ocenjujemo, da je vpliv 
poslovnega sistema Salonit Anhovo na gradbeno dejavnost v 
Sloveniji zaradi večinskega deleža v proizvodnji cementa tako 
velik, da država ne more prepustiti strateških odločitev v 
takem sistemu kateremukoli lastniku, zlasti pa ne tujcu. Zato v 
skladu z ugotovitvijo, da gre za poslovni sistem nacionalnega 
pomena, država uveljavlja pravico do odločujočega vpliva na 
osnovi zlate delnice. 

Pogoje za uveljavljanje pravice do pokojnine pod ugodnejšimi 
pogoji določajo 7., 8. in 9. člen, pri čemer je upoštevano, da so 
delavci, ki so delali in delajo neposredno pri proizvodnji 
azbestcementnih izdelkov objektivno bolj zdravstveno ogro- 
ženi kot drugi in imajo zato zahtevano krajšo delovno dobo 
kot ostali. 

53 poročevalec, št. 23 



BELEŽKE 

. 

••• -i >;■' ft« - ■■■.■ o 
■ 

- 

" ,r' " ■ 

■ 
■ 

.■i1 ■:. < '-V ■"}') ' v ■■ V 

. 
. K' . . : 

1 . 
:■ i ' ifi-.ii. -V(V,.v'' J..'! 

•• . s v rv.«/M ■' 
• ■ 

" : ' • ■ ' ■' ■ ' ■ . -■ ■ 

..... '■ 

' 

■ ■ ' 

' 
■ ■ "• , ■ 

' , 

" t '■ ' • ■■ . ' ■' , 

' , , 
' 

. " ' ' '• • ' ' ' '• .'.■■.■'J . ■. •' '-■■■; ' fv 
' • ■ • ..'-'ijSV JK 

• 'ti-' - • >C. S ' '< ' ' " :• 
. ...' • ■ •• 

■ ii 

'VjjVl ... 
" . vfšIVtH 

' 

■ 

' ■ 

. 

• j* 1 

' 

poročevalec, št. 23 54 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

CARINSKEGA ZAKONA (CZ-B) 

- EPA 1528 - piva obravnava 

mag. Janez Kopač, poslanec LDS 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlaga 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
CARINSKEGA ZAKONA - prva obravnava, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem. 
Janez KOPAČ, I. r. 

I. UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel carinski zakon 
konec decembra 1994, uporabljati pa se je začel 1. januarja 
1996. Pri izvajanju zakona pa se je izkazalo, da so določena 
pravila carinskega postopka postavljena preveč ostro in zato 
ovirajo poslovanje. Najbolj pereči vprašanji sta vprašanje pre- 
delave blaga za izvoz, za katerega je treba ob uvozu plačati 
carinske in posebne kmetijske dajatve (90. člen) ter vprašanje 
roka, v katerem je mogoče ponovno uvoziti domače blago 
brez plačila carine (167. člen). 

S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah carin- 
skega zakona zato predlagamo, da se obe omenjeni določbi 
spremenita v soglasju z evropskimi carinskimi normami. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Pri izvajanju novega carinskega zakona so se nekatere 
določbe le-ega izkazale za zelo stroge. Izkazalo se je, da te 
določbe praktično onemogočajo poslovanje posameznih 
podjetij oziroma ga močno otežujejo. S predlogom sprememb 
in dopolnitev zakona se odpravljajo ovire za poslovanje 
podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo kmetijskih proizvodov in 
živil za izvoz (sprememba 90. člena) ter omogoča podaljšanje 
roka za ponovni uvoz blaga brez plačila carine, kar je 
pomembno predvsem pri takšnih projektih kot so npr. investi- 
cijska dela v tujini. 

Rešitve, ki jih predlagamo v predlogu zakona so v skladu z 
evropskim carinskim kodeksom, pomenijo pravzaprav nadalj- 
njo uskladitev z določbami kodeksa iz leta 1993. 

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlog zakona bo imel ugodne posledice za carinske zave- 
zance. Sprememba 90. člena omogoča, da tudi zavezanci, ki 
predelujejo kmetijske proizvode in živila za izvoz uporabijo 
sistem odloga plačila carine, ne pa le sistem povračila pla- 

čane carine. To pomeni, da jim ne bo več treba za določen čas 
angažirati sredstev za plačilo carine in posebnih kmetijskih 
dajatev, ampak bodo morali le predložiti ustrezen instrument 
zavarovanja, enako kot zavezanci, ki pri predelavi uporabljajo 
druge vrste blaga. Na ta način bo pravzaprav vsem carinskim 
zavezancem omogočeno, da postopek uvoza zaradi izvoza 
glede na svoje potrebe in možnosti izvajajo po sistemu odloga 
plačila uvoznih dajatev ali sistemu povračila plačanih dajatev. I 
Finančne posledice z vidika proračunskih prihodkov ocenju- 
jemo kot nevtralne. Po dosedanjem sistemu so zavezanci 
plačali predpisane carinske in druge uvozne dajatve, po 
opravljenem izvozu pa so jim carinski organi povrnili znesek 
dejansko plačanih carinskih in posebnih kmetijskih dajatev. 
Glede na predlog spremembe 90. člena se bo ob uvozu 
morebitni carinski dolg le zavaroval z ustreznim instrumen- 
tom zavarovanja, po izkazanem izvozu pa se bo ta instrument 
zavarovanja sprostil; če pa izvoz ne bo opravljen v določenem 
roku, se bo carinski dolg poplačal iz položenega instrumenta 
zavarovanja. To pomeni, da se dejanski (neto) proračunski 
prihodki zaradi spremembe 90. člena carinskega zakona ne 
bodo zmanjšali, istočasno pa se bodo zmanjšali stroški admi- 
nistrativnih postopkov, povezanih s plačilom in povračilom 
plačanih dajatev. 

Predlog spremembe 167. člena bo prav tako imel ugodne 
učinke za carinske zavezance, predvsem pri tistih poslih, kjer 
je doslej veljavni dveletni rok za ponovni uvoz domačega 
blaga prekratek (npr. investicijska dela v tujini, prodaja blaga 
v konsignacijskih skladiščih v tujini ipd.). Z vidika proračun- 
skih prihodkov predlog spremembe ne bo imel finančnih 
posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 90. členu carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/ 
95) se črta četrti odstavek. Dosedanji peti odstavek postane 
četrti odstavek. 
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2. člen 
V prvem odstavku 167. člena se besedi »dveh let« nadome- 
stita z besedami »treh let«. Za prvim odstavkom 167. člena se 
doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Carinski organ lahko v posebej upravičenih primerih na 
podlagi pravočasne pisne zahteve upravičenca podaljša rok iz 

prejšnjega odstavka.« 
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji ao sesti 
odstavek. 

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

OBRAZLOŽITEV 

k 1. členu 
S predlagano spremembo 90. člena bo ukinjena prepoved 
uporabe sistema odloga plačila carine pri postopku uvoza 
zaradi izvoza za blago, ki je pri uvozu zavezano plačilu 
posebne kmetijske dajatve. S tem bo tudi podjetjem in posa- 
meznikom, ki se ukvarjajo s predelavo kmetijskih proizvodov 
in živil omogočeno, da se sami, glede na svoje interese in 
možnosti, odločijo ali bodo pri carinskem postopku uvoza 
zaradi izvoza uporabili sistem odloga plačila carine ali sistem 
povračila plačane carine. 

Vsi ostali pogoji izvajanja tega postopka ostajajo nespreme- 
njeni. 

k 2. členu 
S predlagano spremembo 167. člena se bo dosedanji rok za 
ponovni uvoz domačega blaga brez plačila carine podaljšal 
na tri leta. Istočasno pa je carinskim organom dana možnost, 
da v posebej upravičenih primerih dovolijo tudi daljši rok za 
ponovni uvoz domačega blaga. Takšno izjemno pooblastilo je 
potrebno zaradi različnih izjemnih praktičnih situacij, zaradi 
katerih ne bi bilo upravičeno, da se splošni rok za ponovni 
uvoz še nadalje podaljšuje, prav tako pa ne bi bilo primerno te 
primere onemogočati. Tipičen primer, ko bo izjemno poobla- 
stilo potrebno izkoristiti je npr. izvajanje investicijskih del v 
tujini, pri katerih se domača oprema seli iz gradbišča na 
gradbišče in lahko ostane v tujini tudi dalj kot tri leta. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

90. člen 

(sistem odloga plačila carine in sistem povračila carine) 

(1) Sistem odloga plačila carine v skladu z 2. točko prejšnjega 
člena bo carinski organ odobril, če bo upravičenec izkazal 
namen, da večino pridobljenega blaga po opravljenih proiz- 
vodnih operacijah tudi dejansko izvozi in bodo izpolnjeni vsi 
ostali predpisani pogoji za postopek uvoza zaradi izvoza. V 
tem primeru carinski organ odobri odlog plačila carine za vse 
blago, ki je namenjeno proizvodnji za izvoz. 

(2) Sistem povračila carine v skladu s 1. točko prejšnjega 
člena bo carinski organ odobril, če so izpolnjeni pogoji iz 99. 
člena tega zakona in upravičenec izkaže, da obstoji možnost, 
da bo večina pridobljenih proizvodov tudi izvožena. 

(3) Če obstojijo pogoji za uporabo prvega ali drugega 
odstavka tega člena, lahko upravičenec sam izbere bodisi 
sistem odloga plačila carine bodisi sistem povračila carine. 

(4) Sistema odloga plačila carine ni mogoče odobriti za blago, 
ki je predmet posebnih ukrepov kmetijske politike. 

(5) Vlada določi še natančnejše kriterije za uporabo sistema 
odloga plačila carine in sistema povračila carine. 

167. člen 
(pojem, roki, pogoji) 

(1) Domače blago, ki je bilo izvoženo iz Slovenije in se v 
nespremenjeni obliki v roku dveh let po izvozu ponovno uvozi 
na carinsko območje ter je sproščeno v prost promet, je na 
zahtevo deklaranta oproščeno plačila carine. 

(2) Če je bilo zadevno blago pred izvozom uvoženo na carin- 
sko območje in sproščeno v prost promet, pri čemer pa je bila 
uveljavljena popolna ali delna carinska oprostitev zaradi 
namena končne uporabe tega blaga, se ugodnost iz prejš- 
njega odstavka lahko uveljavi le, če je blago ponovno uvo- 
ženo zaradi istega namena, zaradi katerega je bilo ob prvem 
uvozu popolno ali delno oproščeno plačila carine. 

(3) Če ob ponovnem uvozu blaga v skladu s prejšnjim odstav- 
kom nastane carinski dolg, se od obračunane višine carin- 
skega dolga odšteje carina, ki je bila plačana za to blago ob 
prvi sprostitvi v prost promet. 

(4) Oprostitve plačila carine v skladu s prvim odstavkom tega 
člena ni mogoče odobriti za blago, ki je bilo izvoženo v okviru 
postopka začasnega izvoza blaga na predelavo, razen če 
blago ostane v državi, v katero je bilo izvoženo. Prav tako ni 
mogoče odobriti oprostitve plačila carine za blago, ki je 
predmet posebnih ukrepov trgovinske ali kmetijske politike. 

(5) Vlada določi natančnejše kriterije za oprostitev plačila 
carine v skladu s tem členom. 

r- 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI TRETJEGA PROTOKOLA K 

SPLOŠNEMU SPORAZUMU 0 

PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH SVETA 

EVROPE (MTPPI) 

- EPA 1506 - 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI TRETJEGA PROTO- 
KOLA K SPLOŠNEMU SPORAZUMU O PRIVILEGIJAH IN 
IMUNITETAH SVETA EVROPE 

v slovenskem in angleškem besedilu. 

Prosi, da se s tem nadomesti gradivo, ki so ga poslali dne 
30. maja 1996 z dopisom št. 900-05/93-4/16-8. 

1-člen 

Ratificira se Tretji protokol k Splošnemu sporazumu o privile- 
gijih in imunitetah Sveta Evrope, ki je bil sestavljen 6. marca 
1959 v Strasbourgu, s Statutom Sklada Sveta Evrope za soci- 
alni razvoj, ki je bil sprejet 8. junija 1993, v angleškem in 
francoskem jeziku. 

2. člen 

Besedilo protokola v angleškem izvirniku in slovenskem pre- 
vodu se glasi: 

TRETJI PROTOKOL K SPLOŠNEMU SPORAZUMU O 
PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH SVETA EVROPE 

Vlade podpisnice tega Protokola, članice Sveta Evrope, pod- 
pisnice Splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah 
Sveta Evrope ali pogodbenice omenjenega Sporazuma in 
hkrati članice Sklada Sveta Evrope za reintegracijo beguncev 
in prenaseljenost so se glede na določbe točke (g) I. in IX. 
člena Statuta prej omenjenega Sklada, glede na 40. člen 
Statuta Sveta Evrope, v želji, da bi določili pravni režim 
lastnine, premoženja in delovanja Sklada za reintegracijo ter 
Pravni status njegovih organov in funkcionarjev; ob upošteva- 
nju, da je treba omogočati uresničevanje statutarnih namenov 
Sklada s kar največjim možnim omejevanjem neposrednih in 
Posrednih dajatev, ki zadevajo delovanje Sklada, ki končno 
bremenijo uporabnike posojil, ki jih odobri Sklad; v želji, da bi 
dopolnili določbe Splošnega sporazuma o privilegijih in imu- 
nitetah Sveta Evrope glede Sklada za reintegracijo, dogovo- 
rile; 

I. DEL 

STATUT, OSEBNOST, SPOSOBNOST 

l.člen 

Statut Sklada Sveta Evrope za reintegracijo, kot ga je odobril 
Odbor ministrov v Resoluciji (56) 9 ali kot ga je spremenil in 
dopolnil Odbor ministrov ali Upravno telo, ki deluje v mejah, 
Postavljenih s točko (h) IX. člena Statuta, je sestavni del tega 
Protokola. 

Sklad Sveta Evrope za reintegracijo je pravna oseba in ima 
predvsem sposobnost: 
(i) sklepanja pogodb, 
(ii) pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim 
premoženjem, 
(iii) sprožitve pravnih postopkov; 
(iv) opravljanja vseh transakcij v zvezi z njegovimi statutarnimi 
nameni. 

Delovanje, ukrepi in pogodbe Skladđ za reintegracijo urejajo 
ta Protokol, Statut Sklada in predpisi, izdani v skladu z njim. 
Poleg tega je v posebnem primeru možno uporabiti notranje 
pravo pod pogojem, da se Sklad s tem izrecno strinja in da 
uporaba tega prava ni v nasprotju s tem Protokolom niti s 
Statutom. 

II. I/Cb 
SODIŠČA, LASTNINA, PREMOŽENJE, DELOVANJE 

2. člen 

Vsako pristojno sodišče članice Sklada ali države, na katere 
ozemlju je Sklad sklenil pogodbo o posojilu ali jamstvu za 
posojilo, lahko obravnava tožbe, v katerih je Sklad tožena 
stranka. 

Vendar: 
(i) pri teh sodiščih ne morejo vložiti tožbe niti članice ali 
osebe, ki delujejo v njenem imenu ali uveljavljajo zahtevke 
članice proti Skladu, niti Sklad proti članici ali prej omenje- 
nim osebam; 
(ii) se nesoglasja, ki izhajajo iz katere koli pogodbe o posojilu 
ali jamstvu, ki jo je sklenil Sklad s članico ali drugim posojilo- 
jemalcem z odobritvijo te članice, rešujejo z arbitražo v skladu 
s postopkom, določenim v omenjeni pogodbi. Nesoglasja, ki 
izhajajo iz katerkoli pogodbe o posojilu ali jamstvu, ki jo je 
podpisal Sklad, se rešujejo z arbitražnim postopkom v skladu 
z aranžmaji, določenimi v Pravilniku o posojilih, sestavljenem 
v skladu s točko (d) prvega oddelka X. člena Statuta Sklada. 

3. člen 

Lastnina in premoženje Sklada, kjerkoli sta in kdorkoli z njima 
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razpolaga, sta izvzeta iz vseh oblik zasega, pridržanja ali 
izvršbe, preden se izda proti Skladu izvršljiva sodba, ki je ni 
več možno spodbijati z običajnimi pravnimi sredstvi. 
Izvršba odločb, kadar so te izdane na podlagi arbitraže v 
skladu s tretjim odstavkom 2. člena, se na vsaki državi članici 
in po potrditvi klavzule o izvršljivosti, ki je običajna v tisti 
državi, na območju katere je odločbo treba izvršiti. Za ome- 
njeno potrditev se ne zahteva nobeno drugo preverjanje, 
razen potrditev, da je odločba verodostojna, da je v skladu s 
pravili o pristojnosti in postopkom, ki je določen v Pravilniku 
o posojilih Sklada in ni v nasprotju s končno sodbo, ki je bila 
izrečena v ustrezni državi. Vsaka podpisnica ob deponiranju 
svoje ratifikacijske listine prek generalnega sekretarja Sveta 
Evrope obvesti druge podpisnice, kateri organ oblasti je po 
njenih zakonih pristojen za opravljanje te formalnosti. 

4. člen 

Lastnina in premoženje Sklada, kjer koli sta in kdor koli z 
njima razpolaga, sta izvzeta od preiskave, odvzema, 
zaplembe, razlastitev ali kakršne koli druge oblike odvzema z 
izvršilnim ali zakonskim postopkom. 

Poslopja in prostori, ki jih za svoje delovanje uporablja Sklad, 
in prav tako njegovi arhivi so nedotakljivi. 

5. člen 

Da bi uresničil svoje s Statutom določene namene, Sklad 
lahko: 
(a) ima kakršno koli valuto in razpolaga z računi v kateri koli 
valuti; 
(b) svobodno nakazuje svoja sredstva po bančnih zvezah iz 
ene države v drugo ali znotraj katere koli države in menja 
katero koli valuto, ki jo ima, v vsako drugo valuto. 
Pri izpolnjevanju svojih pravic iz tega člena Sklad posveča 
primerno pozornost vsem stališčem, ki jih izrazi vlada katere 
koli članice. 

6. člen 

Lastnina in premoženje Sklada sta oproščeni omejitev, pred- 
pisov, nadzorov in moratorijev vseh vrst. 

7. člen 

Sklad za reintegracijo in njegovo premoženje, dohodek in 
druga lastnina so oproščeni vseh neposrednih davkov. 
Sklad za reintegracijo je na ozemlju članic Sklada oproščen 
vseh davkov na transakcije in delovanje v zvezi s posojili, za 
katera je Sklad sklenil pogodbe z namenom, da dohodek iz 
teh pogodb porabi v skladu s svojimi nameni za begunce in 
presežek prebivalstva ali v zvezi s posojili, ki jih je Sklad 
odobril ali zanje jamči v skladu z določbami Statuta. 
Sklad ni oproščen plačila pristojbin, davkov ali obveznosti, ki 
so stroški za storitve javnih služb. 
Vlade članice, kadar je le mogoče, sprejmejo ustrezne ukrepe 
za: 
(a) oprostitev plačila davkov na dohodek, ki izvirajo iz obresti 
na obveznice, ki jih je izdal Sklad, ali na posojila, za katera se 
je dogovoril; 
(b) oprostitev ali povračilo plačila trošarin in davkov, ki so del 
cene premičnin in nepremičnin ali plačila za opravljene stori- 
tve, kadar Sklad za službene namene opravlja znatne nakupe 
ali uporablja storitve, katerih skupna cena vključuje take 
posredne dajatve in davke. 
Na vrednostne papirje ali obveznice, ki jih izda ali zanje jamči 
Sklad (ali na donose ali obresti, ki iz njih izhajajo), ne glede na 
to kdo z njimi razpolaga, ne sme biti odmerjen noben davek 
kakršne koli vrste: 
(a) ki diskriminira take vrednostne papirje ali obveznice samo 
zaradi tega, ker jih je izdal ali zanje jamči Sklad, ali 
(b) če je edina zakonita podlaga za tak davek kraj ali valuta, v 
kateri so izdani, zajamčeni, izplačljivi ali plačani vrednostni 
papirji ali obveznice ali kraj sedeža ali katerega koli urada ali 
sedeža opravljanja poslov, ki jih vzdržuje Sklad. 

8. člen 

Sklad je oproščen vseh carinskih dajatev, prepovedi in omeji- 
tev uvoza in izvoza za predmete, ki jih potrebuje za uradno 
uporabo, razen če so bile takšne prepovedi ali omejitve uve- 
dene zaradi javnega reda, varnosti ali zdravja. S predmeti, 
uvoženimi s tako oprostitvijo, se ne sme razpolagati v državi, v 
katero so bili uvoženi, razen pod pogoji, ki jih odobri vlada te 
države. 

III. DEL 

ORGANI 

9. člen 

Organi, omenjeni v VIII. členu Statuta Sklada, uživajo na 
ozemlju vsake države članice za njihove uradne stike vsaj tako 
ugodno obravnavanje, kot ga ta članica izkazuje diplomat- 
skim predstavništvom katere koli druge vlade. Uradne kore- 
spondence in drugih uradnih komunikacij organov Sklada ni 
dopustno cenzurirati. 

10. člen 

Člani Upravnega telesa, Administrativnega sveta in Nadzor- 
nega odbora so deležni imunitete pred sodnimi postopki 
glede ustnih in pisnih stališč in vseh dejanj, ki jih storijo pri 
opravljanju svojih uradnih pristojnosti in v mejah svojih poo- 
blastil. Tako imuniteto uživajo tudi potem, ko jim poteče 
mandat. Poleg tega jim je podeljena enaka imuniteta glede 
vselitvenih omejitev in zahtev registriranja tujcev ter enake 
menjalne in potovalne ugodnosti, kot jih podeljujejo članice 
predstavnikom drugih vlad članic Sklada primerljivega ranga. 
Izplačila za kritje nujnih stroškov, ki nastanejo pri opravljanju 

..njihovih dolžnosti, so oproščena davkov. 

11. člen 

Privilegiji in imunitete so podeljeni posameznikom, ki so 
omenjeni v 10. členu z namenom, da bi zagotovili neodvisno 
opravljanje njihovih funkcij, ne pa zaradi njihovih osebnih 
koristi. Zato članica nima samo pravice, ampak tudi dolžnost, 
da se odreče imuniteti svojih predstavnikov v vsakem pri- 
meru, ko bi po mnenju članice imuniteta ovirala uresničeva- 
nje načela zakonitosti in kadar se ji lahko odreče brez škode 
za namen, zaradi katerega je bila podeljena. 

12. člen 

(a) Predstavnik se ne more sklicevati na določbe 10. in 11. 
člena proti organom oblasti države, katere predstavnik je ali je 
bil. 

(b) 10., 11. in točka (a) 12. člena se uporabljajo za namestnike 
predstavnikov, svetovalce, tehnične strokovnjake in sekre- 
tarje delegacij. 

IV. DEL 

URADNIKI * 

13. člen 

Guverner in uradniki Sklada imajo privilegije in imunitete iz 
18. člena Splošnega sporazuma o privilegijih in imunitetah 
Sveta Evrope. 

Guverner določi kategorije uradnikov, za katere veljajo 
določbe prej omenjenega člena. 

Komuniciranje, predvideno v 17. členu Splošnega sporazuma 
o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope, opravljajo generalni 
sekretar Sveta za guvernerja in tudi uradniki, ki se omenjeni v 
prejšnjem odstavku. 

Generalni sekretar ima po posvetovanju z guvernerjem pra- 
vico in dolžnost odreči se imuniteti vsakega uradnika v vsa- 
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kem primeru, v katerem meni, da bi imuniteta lahko ovirala 
uresničevanje načela zakonitosti in če se ji lahko odreče brez 
škode za zadovoljivo delovanje Sklada. Imuniteti guvernerja 
pa se lahko odreče Upravno telo Sklada. 

V. DEL 

UPORABA SPORAZUMA 

14. člen 

Vlade držav članic Sklada se obvezujejo, da bodo določile 
ustavni organ, potreben za izpolnitev statutarnih obveznosti, 
ki so jih te države prevzele do Sklada za reintegracijo. Prav 
tako se zavezujejo, da bodo v primernem času oblikovale ta 
organ oblasti, da bi lahko izpolnile vse obveze, ki so jih 
prevzele kot dolžniki ali poroki v skladu s tretjim oddelkom VI. 
(lena statuta Sklada za reintegracijo. 

15. člen 

Sklad lahko z vsako državo članico sklene posebne spora- 
zume o podrobni uporabi določb tega protokola, ki dopolnju- 
jejo omenjene določbe ali odstopajo od določb 13. člena. 
Prav tako lahko sklene sporazume z vsako državo, ki ni 
članica Sklada, tako da prilagodi uporabo določb tega proto- 
kola, kar zadeva to državo. 

VI. DEL 

KONČNE DOLOČBE 

16. člen 

Ta protokol se ratificira. Ratifikacijske listine se deponirajo pri 
generalnem sekretarju Sveta Evrope. Veljati začne, ko tri 
podpisnice, ki imajo najmanj tretjino delnic Sklada, deponi- 
rajo ratifikacijske listine. Za druge članice Sklada začne veljati 
z dnem, ko deponirajo svoje ratifikacijske listine. 

Vendar podpisnice soglašajo, da ne bi odlašale z učinkovitim 
delovanjem Sklada, da bodo, dokler ta Protokol ne začne 
veljati, v skladu z zgornjim odstavkom začasno uporabljale 
Protokol od 1. septembra 1958 ali najkasneje od dneva pod- 
pisa v obsegu, ki je združljiv z njihovimi ustavnimi predpisi. 

17. člen 

Katera koli vlada, ki postane članica Sklada za reintegracijo 
Po podpisu tega Protokola, lahko k njemu pristopi, tako da 
deponira listino o pristopu pri generalnem' sekretarju Sveta 
Evrope. Takšen pristop začne veljati z dnem deponiranja, če 
je opravljen po tem, ko je Protokol začel veljati, in na dan 
začetka njegove veljavnosti, če pride do pristopa pred tem 
datumom. 

Katera koli vlada, ki je deponirala listino o pristopu pred 
začetkom veljavnosti Protokola, ga nemudoma začne 
Začasno uporabljati v obsegu, ki je združljiv z njenimi ustav- 
nimi predpisi. 

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali 
'a Protokol. 

Sestavljeno v Strasbourgu dne 6. marca 1959 v angleščini in 
francoščini, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem 
samem izvodu, ki ostane deponiran v arhivih Sveta Evrope. 
Generalni sekretar pošlje overjene kopije vsem podpisnicam 
ali državam, ki pristopijo k Protokolu. 

STATUT SKLADA SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ 

l.člen 

Ustanovitev sklada 

Ustanavlja se Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj (v nadalje- 
vanju Sklad). 

Sklad je povezan s Svetom Evrope, ki ga upravlja kot vrhovna 
oblast. 

II. člen 

Namen 

a) Glavni namen tega Sklada je pomagati pri reševanju social- 
nih vprašanj, s katerimi se srečujejo ali se bodo srečevale 
evropske države zaradi prisotnosti beguncev, razseljenih 
oseb ali migrantov kot posledice gibanja beguncev ali drugih 
prisilnih premikov prebivalcev ter kot rezultat prisotnosti žrtev 
naravnih ali ekoloških katastrof. 

Investicijski projekti, v katere prispeva Sklad, so lahko name- 
njeni bodisi za pomoč takšnim ljudem v državi, v kateri se 
znajdejo, ali pa za to, da tem ljudem omogočijo vrnitev v 
njihove države izvora, kadar so izpolnjeni pogoji za vrnitev, ali 
pa, kadar je možno, nastanitev v drugi državi gostiteljici. Te 
projekte mora odobriti članica Sklada. 

b) Sklad lahko prispeva k uresničitvi investicijskih projektov, 
ki jih odobri članica Sklada in omogočajo ustvarjanje delov- 
nih mest na nerazvitih območjih, stanovanja za ljudi z nizkimi 
dohodki ali pa ustvarjanje socialne infrastrukture. 

III. člen 

Članstvo v Skladu 

a) Vsaka država članica Sveta Evrope lahko postane članica 
Sklada tako, da pošlje izjavo generalnemu sekretarju. S to 
izjavo vlada zainteresirane države potrjuje, da sprejema ta 
Statut ter vpisuje število potrdil o deležu, kot je to določeno v 
dogovoru z Upravnim telesom ter skladno s točko a) prvega 
odstavka tretjega oddelka IX. člena Statuta. 

b) Evropska država, ki ni članica Sveta Evrope, lahko: 

I) postane članica Sklada pod posebnimi pogoji, ki jih Sklad 
predpiše v vsakem posameznem primeru v skladu s točko b) 
prvega odstavka tretjega oddelka IX. člena Statuta. Država, za 
katero se sprejme takšen sklep o sprejemu, lahko postane 
članica Sklada, ko pri generalnem sekretarju Sveta Evrope 
deponira instrument, ki dokazuje, da'Sprejema ta Statut, vpiše 
število potrdil o deležu, kot je to določeno v dogovoru z 
Upravnim telesom, da je ukrenila vse potrebno za izpolnitev 
vseh obveznosti iz tega Statuta ter da je izpolnila vse pogoje 
za sprejem, ki jih predpiše Upravno telo. 

ii) ali pa s Skladom sklene sporazum o pridružitvi pod poseb- 
nimi pogoji, ki jih Sklad lahko določi za vsak posamezen 
primer. 

c) Pod pogoji, ki jih določi Upravno telo, lahko tudi medna- 
rodne institucije z evropsko naravnanostjo postanejo članice 
Sklada ali pa sklenejo sporazum o pridružitvi. 

d) Vsaka država, ki postane članica Sklada, mora v svoji 
deklaraciji ali pa v instrumentu o sprejemu Statuta potrditi 
svoj namen, da: 

i) takoj, ko bo mogoče, pristopi k Tretjemu protokolu k Sploš- 
nemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope; 

ii) do takšnega pristopa uporablja pravne aranžmaje, ki izha- 
jajo iz Protokola o lastnini, premoženju in postopkih Sklada, 
ter zagotavlja organom in osebju Sklada pravni status v 
skladu s Protokolom. 

IV. člen 

Obveznosti članic 

1. oddelek - Potrdila o deležu 

Sklad za svoje članice izda potrdila o deležih, izraženih v 
evropski valuti ECU. Vsako potrdilo ima enako nominalno 
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vrednost 1000 ekujev. Članice svoje deleže plačujejo v ekujih. 

2. oddelek - Razdelitev in izplačilo deležev 

a) Tabela, priložena temu Statutu, določa odstotek za razdeli- 
tev deležev, ki se ponudijo vsaki članici Sklada za vpis. 

b) Število deležev, ki so na razpolago vsaki novi članici 
Sklada, se določi v dogovoru z Upravnim telesom, v skladu s 
točko a) in b) prvega odstavka tretjega oddelka IX. člena tega 
Statuta. 

c) Najmanjši odstotek deležev, ki jih je treba plačati, kot tudi 
datume ustreznih plačil določi Upravno telo. 

d) Kadar se kapital Sklada poveča, Upravno telo določi pod 
enakimi pogoji za vse članice odstotek, ki ga je treba plačati, 
ter ustrezne datume plačil. 

3. oddelek - Omejitev odgovornosti 

Nobena članica ni odgovorna tretji stranki za kakršne koli 
obveznosti Sklada. 

V. člen 

Najemanje posojil In prispevki 

Sklad lahko najema posojila za uporabo, ki je v skladu z 
njegovim namenom. Lahko tudi opravi katero koli finančno 
transakcijo, koristno za doseganje njegovega namena pod 
pogoji, ki jih določi Administrativni svet. 

Sklad je pooblaščen za sprejemanje prispevkov, ki so name- 
njeni za posebne namene v skladu z določenimi cilji. 

VI. člen 

Investicije 

Likvidna sredstva Sklada, njegov kapital in rezerve je mogoče 
investirati pod pogoji, ki jih določi Administrativni svet v 
skladu z načeli zdravega finančnega poslovanja. 

VII. člen 

Sredstva za delovanje Sklada 

1. oddelek -Posojila 

Posojila, ki jih Sklad daje so v eni od naslednjih oblik: 

a) posojila članicam Sklada, 

b) posojila, za katera jamči članica Sklada in so dodeljena 
kateri koli pravni osebi z odobritvijo te članice, 

c) posojila, ki so dobrena kateri koli pravni osebi z odobritvijo 
članice Sklada, kadar se Administrativni svet strinja, da je 
zahtevano posojilo krito z ustreznimi jamstvi. 

2. oddelek -Poroštva 

Pod pogoji, ki jih za vsak primer posebej določi Administra- 
, tivni svet, lahko Sklad podeli svoje poroštvo finančnim institu- 
cijam, ki jih odobri članica, za posojila, ki omogočajo uresni- 
čitev namenov, določenih v II. členu. 

3. oddelek - Fiducuarni račun 

Sklad lahko odpre račune in jih upravlja za sprejemanje 
prostovoljnih prispevkov svojih članic, Sklada ali Sveta 
Evrope. 

4. oddelek - Odpust obresti 

Posojila lahko spremlja popoln ali delni odpust obresti. 

Del dobička, ki ga ustvari Sklad, kot tudi prostovoljni pri- 
spevki članic se uporabijo za subvencioniranje obrestne mere 
za določena posojila pod pogoji, ki jih določi Administrativni 
svet. 

5. oddelek - Pogoji za dodelitev posojil - Informacije, ki jih je 
treba predložiti 

Upravno telo predpiše splošne pogoje za dodelitev posojil ter 
določi, kakšne podatke mora posojilojemalec dostaviti za 
podkrepitev svoje vloge. 

6. oddelek - Dolžniška zamuda 

Transakcije Sklada v korist članice ali pravne osebe, predvi- 
dene v 1. oddelku, se začasno ustavijo, če posojilojemalec ali 
porok ne plača obveznosti, ki izhajajo iz posojil ali jamstev, ki 
mu jih podeli Sklad. 

VIII. člen 

Organizacija, upravljanje In nadzor sklada 

Organizacija, upravljanje in nadzor Sklada se razdelijo med: 

- Upravno telo, 
- Administrativni svet, 
- guvernerja, 
- Nadzorni odbor, 

kot je predvideno v naslednjih členih. 

IX. člen 

Upravno telo 

1. oddelek 

Upravno telo sestavljajo predsednik ter po en predstavnik, ki 
ga imenuje vsaka članica. Vsaka članica lahko imenuje 
namestnika. Generalni sekretar Sveta Evrope lahko sodeluje 
ali pa ima na sestankih svojega predstavnika. 

2. oddelek 

Upravno telo je vrhovni organ Sklada; ima vsa pooblastila v 
Skladu, razen pravice, da spreminja namene Sklada, dolo- 
čene v II. členu Statuta. 

3. oddelek 

Upravno telo 

a) določi pogoje, pod katerimi postanejo države članice Sveta 
Evrope članice Sklada; 

b) pooblasti evropske države, ki niso članice Sveta Evrope, ter 
mednarodne institucije z evropsko naravnanostjo, da posta- 
nejo članice Sklada in določi pogoje za takšno pooblastilo kot 
tudi število potrdil o deležih, ki jih morejo vpisati te članice; 

c) določi razdelitev kapitala med članice, kot je prikazano na 
tabeli, priloženi temu Statutu; 

d) poveča ali zmanjša odobreni kapital in določi znesek vpisa- 
nega deleža, ki ga je treba plačati, in datume, do katerih mora 
biti plačilo opravljeno; 

e) zagotavlja skladnost s cilji, določenimi v Statutu; 

potrdi letno poročilo Sklada, račune in druga finančna poro- 
čila; 

predpiše splošne smernice za delovanje institucije; 

f) začasno ustavi ali sklene delovanje Sklada ter v primeru 
likvidacije razdeli premoženje Sklada; 
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g) suspendira članice; 

h) dopolni ta Statut, ne da bi spremenila cilje, ki so v njem 
zastavljeni; 

i) razlaga ta Statut in odloča o vsaki pritožbi glede odločitev v 
zvezi z razlago ali uporabo Statuta; 

j) odobri sklepanje splošnih pogodb o sodelovanju z drugimi 
mednarodnimi organizacijami; 

k) voli predsednika Upravnega telesa ter predsednika Admini- 
strativnega sveta; 

I) imenuje guvernerja in, če je potrebno, na guvernerjev pred- 
log enega ali več viceguvernerjev, od katerih eden nado- 
mešča guvernerja v njegovi odsotnosti, jih odstavlja z njihovih 
položajev in sprejema njihov odstop; 

m) imenuje člane Nadzornega odbora; 

n) imenuje zunanjega revizorja in določi njegove pristojnosti; 

o) sestavi svoj poslovnik; 

p) izvaja druga pooblastila, ki so v tem Statutu izrecno 
zaupana Upravnemu telesu. 

2. Upravno telo sprejema odločitve iz točk d) in f) na predlog 
Administrativnega sveta in po posvetu z njim odločitve iz točk 
c), m) in n). Administrativni svet daje svoje mnenje o vseh 
drugih sklepih s finančnimi posledicami. 

3. Vsa druga pooblastila razen tistih, navedenih v prvem 
odstavku tretjega oddelka ima Administrativni svet. 

Pooblastila, ki jih ima Administrativni svet po tem Statutu, je 
mogoče ponovno prevzeti le v izjemnih okoliščinah in za 
določeno obdobje. 

4. Upravno telo se sestaja enkrat letno. Po potrebi lahko skliče 
dodatne sestanke. 

5. Upravno telo lahko po potrebi povabi druge predstavnike 
mednarodnih organizacij in vsako drugo zainteresirano 
osebo, da sodelujejo pri njenem delu brez pravice do glaso- 
vanja. 

4. oddelek 

a) Odločitve, ki jih Upravno telo sprejme na svojih sestankih, 
so veljavne, če sta prisotni dve tretjini njenih članic; 

Odločitve se sprejemajo z glasovanjem. Za izračun večine 
veljajo le glasovi za in proti. 
b) Odločitve se lahko sprejemajo tudi v pisni obliki v obdobju 
med sestanki; 
c) Vsaka članica Sklada ima en glas za vsako svoje potrdilo o 
deležu; 
d) Člamca, ki ni pravočasno plačala zapadlega dela kapitala, 
ne sme do izpolnitve svoje obveznosti uporabljati pravic do 
glasovanja, ki ustrezajo zapadlemu neplačanemu znesku; 
e) Odločitve se sprejmejo z večino glasov članic za ali proti, ki 
imajo dve tretjini izraženih glasov; 

f) Tričetrtinska večina članic, ki glasujejo za ali proti in Imajo 
tri četrtine oddanih glasov, je potrebna za: 

- odločitve, predvidene v tretjem odstavku tretjega oddelka 
tega člena; 

-spremembe tabele o razdelitvi, priložene temu Statutu, ki 
niso posledica sprejema novih članic in se izvajajo v skladu s 
točko c) prvega odstavka tretjega oddelka. 

g) Odločitve, predvidene v točkah f) in h) tretjega oddelka, 
sprejmejo soglasno vse članice, ki glasujejo; 

5. oddelek 

a) Upravnemu telesu predseduje predsednik, ki ga Upravno 
telo izvoli za tri leta. 

Predsednik, ki mu mandat poteče, je lahko ponovno izvoljen 
za naslednja tri leta. Vsaka članica Sklada ima pravico, da 
predlaga kandidata. 

Predsednik je v tesnem sodelovanju z guvernerjem odgovo- 
ren za politične odnose s predstavniki držav, Sveta Evrope in 
drugih mednarodnih institucij. 

Predsednik redno obvešča Odbor ministrov in Parlamentarno 
skupščino o dejavnostih Sklada: med drugim tudi pošlje 
guvernerjevo poročilo Odboru ministrov in ima vse druge 
potrebne stike s Svetom Evrope. 

X. člen 

Administrativni svet 

1. oddelek 

Administrativni svet ima vsa pooblastila, ki mu jih zaupa 
Upravno telo v skladu z IX. členom. 

2. oddelek 

a) Administrativni svet sestavljajo predsednik, ki ga imenuje 
Upravno telo za tri leta in se lahko obnovi za naslednje triletno 
obdobje, ter po en predstavnik, ki ga imenuje vsaka članica. 
Vsaka članica lahko imenuje namestnika. Generalni sekretar 
Sveta Evrope lahko sodeluje na sestankih ali pa nanje pošlje 
svojega predstavnika. 

b) Administrativni svet skliče njegov predsednik ali pa se 
sestane na zahtevo petih članic najmanj štirikrat letno. 

c) Administrativni svet lahko pa potrebi povabi predstavnike 
mednarodnih organizacij in vse druge zainteresirane osebe, 
da sodelujejo pri njegovem delu brez pravice do glasovanja. 

3. oddelek 

a) Odločitve, ki jih Administrativni svet sprejme na svojih 
sestankih, so veljavne le, če sta prisotni dve tretjini predstav- 
nikov njegovih članic. 

b) Vsaka članica Sklada ima en glas za vsako svoje potrdilo o 
deležu. 
Odločitve se sprejemajo z večino glasov. Za izračun večine 
veljajo le glasovi za in proti. 

c) Odločitve se lahko sprejemajo tudi v pisni obliki v obdobju 
med sestanki. 
d) Članica, ki ni pravočasno plačala zapadlega dela kapitala, 
ne sme do izpolnitve svoje obveznosti uporabljati pravic do 
glasovanja, ki ustrezajo zapadlemu neplačanemu znesku. 

e) Vendar pa Administrativni svet sprejema naslednje odloči- 
tve z večino glasov članic, ki glasujejo za ali proti in imajo 
večino oddanih glasov za: 

i) odločitve, ki se nanašajo na investicijske projekte, ki v 
Izvršilnem odboru niso dobili večine, kot se zahteva v točki e) 
petega oddelka tega člena; 

ii) Predloge in mnenja, naslovljena na Upravno telo v skladu s 
točkami c), d), f), m) in n) tretjega oddelka IX. člena; 

iii) sprejem ali dopolnitev poslovnika Administrativnega sveta; 

iv) izvolitev članov Izvršilnega odbora. 

f) Administrativni svet z večino glasov članic, ki glasujejo za 
ali proti in imajo dve tretjini oddanih glasov, sprejema odloči- 
tve, ki se nanašajo na investicijske projekte, ki niso sprejem- 
ljivi s pogoji točke c) XIII. člena Statuta. 
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4. oddelek 

Administrativni svet lahko kadar koli imenuje odbore izmed 
svojih članic ter takšnim odborom zaupa pooblastila, ki jih za 
vsak primer posebej določi. 

5. oddelek 

a) Upravni odbor ustanovi Izvršilni odbor; ta odbor sestavlja 
devet njegovih članic, ki so izvoljene za dve leti z možnostjo 
ponovne izvolitve. Pri imenovanju teh članic mora Administra- 
tivni svet upoštevati, naj bi imele vse članice Sklada možnosti 
za sodelovanje v Izvršilnem odboru kot tudi upoštevati potr- 
dila o vpisanih deležih ter pomembnost zagotavljanja enako- 
merne geografske porazdelitve. 

Izvršilni odbor med drugim: 

i) opravi prvi pregled vlog za posojila in poroštva; 

ii) spremlja izvajanje investicijskih projektov, ki jih financira 
Sklad, ter se s tem v zvezi ustrezno odloča; 

iii) spremlja finančne dejavnosti Sklada, predvsem njegove 
finančne transakcije, ter v zvezi s tem ustrezno ukrepa; 

iv) daje svoje mnenje v vseh drugih vprašanjih, ki mu jih 
zastavi Administrativni svet; 

v) pomaga pri pripravi sestankov Upravnega odbora v zvezi z 
zgoraj navedenimi točkami. 

b) Izvršilni odbor poroča o svojih odločitvah, delu in predlogih 
na vsakem sestanku Administrativnega sveta. 

c) Vsaka članica, ki nima predstavnika v Izvršilnem odboru, 
lahko na zahtevo sodeluje v razpravi o tistih točkah dnevnega 
reda, ki jo posebej zanimajo. 

d) Izvršilni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj osem- 
krat letno. 

e) V okviru smernic in omejitev, ki jih določi Administrativni 
svet, sprejema Izvršilni odbor svoje odločitve z večino sedmih 
glasov svojih članov. Če ta večina ni dosežena, se to vpraša- 
nje vrne v obravnavanje Administrativnemu svetu. 

XI. člen 

Guverner 

1. oddelek - Guvernerjeve naloge 

a) Guverner je zakoniti zastopnik Sklada. Vodi operativne 
posle Sklada in upravlja tekoče zadeve po navodilih Admini- 
strativnega sveta. V skladu s V. in VII. členom ne sklepa 
pogodb o finančnih obveznostih brez posebnega pooblastila 
Administrativnega sveta. Pod splošnim nadzorom Administra- 
tivnega sveta je odgovoren za organizacijo operativnih poslov 
ter za imenovanje in odpust osebja Sklada v skladu s predpisi, 
ki jih je sprejel Administrativni svet. 

b) Pomagata mu en ali dva viceguvernerja, po potrebi pa ga 
lahko eden od njiju tudi nadomešča. 

c) Pri izpolnjevanju svojih obveznosti se morajo guverner in 
drugo osebje popolnoma posvetiti službi v Skladu ter pri tem 
izključiti vse druge dejavnosti. Vsaka članica spoštuje medna- 
rodno naravo nalogo guvernerja in osebja Sklada ter se vzdrži 
vsakršnega poskusa, da bi nanje vplivala. 

d) Za osebje Sklada velja Pravilnik za zaposlene Sveta Evrope, 
in sicer za vse zadeve, za katere Administrativni svet ni predvi- 
del posebnih odločitev. 

2. oddelek - Poročila Administrativnemu svetu 

Guverner pošlje Administrativnemu svetu svoje mnenje o teh- 

ničnih in finančnih vidikih investicijskih projektov, predlože- 
nih Skladu. 

Guverner predloži Administrativnemu svetu redna poročila o 
stanju Sklada ter o predlaganih transakcijah ter mu pošlje vse 
podatke, ki jih slednji zahteva. 

Guverner sestavi celovito letno poročilo o vseh dejavnostih, ki 
so bile opravljen med letom. To poročilo spremljata bilanca 
Sklada in zaključni račun tekočega poslovanja skupaj s poro- 
čilom Nadzornega odbora o teh dokumentih. 

3. oddelek - Imenovanje in plača guvernerja 

Guverner in viceguvernerja so imenovani za pet let in so lahko 
ob koncu svojega mandata ponovno izvoljeni. Njihovo plačo 
določi Administrativni svet. 

XII. člen 

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, imenovani v skladu s 
točkami m) tretjega oddelka IX. člena, na podlagi njihovih 
sposobnosti v gospodarskih in finančnih zadevah. Delujejo 
popolnoma neodvisno. 

Nadzorni odbor pregleduje račune Sklada ter preverja pravil- 
nost računov tekočega poslovanja in bilance. 

Nadzorni odbor v svojem letnem poročilu potrdi, da se zak- 
ljučni računi tekočega poslovanja in bilanca ujemajo s knjigo- 
vodstvom ter dajejo pravo in pošteno sliko stanja zadev 
Sklada ob koncu vsakega finančnega obdobja kot tudi to, da 
poteka upravljanje Sklada v skladu z načeli zdravega finanč- 
nega poslovanja. 

Odbor prejema kopije vseh dokumentov, koristnih za njegovo 
delo, kot na primer poročila o zunanjih in notranjih revizorjih. 
Na zahtevo organov Sklada izvaja Nadzorni odbor vse druge 
naloge, ki se nanašajo na nadzor finančnega poslovanja 
Sklada. 

XIII. člen 

Svet Evrope 

a) Za zagotovitev odnosov s Svetom Evrope je treba Odbor 
ministrov in Parlamentarno skupščino Sveta Evrope redno 
obveščati o dejavnostih Sklada. Upravno telo oblikuje stališče 
do prejetih priporočil in mnenj Odbora ministrov in Parlamen- 
tarne skupščine. 

b) Generalni sekretar Sveta Evrope se udeleži ali ima svojega 
predstavnika na sestankih Upravnega telesa in Administrativ- 
nega sveta brez pravice glasovanja. 

Generalni sekretar izpolni vsako obveznost, ki mu je zaupana 
v skladu s tem Statutom ali s Tretjim protokolom k Splošnemu 
sporazumu o privilegijah in imunitetah Sveta Evrope. V ta 
namen mora Skladu zagotoviti vse potrebno osebje. 

• 
Generalni sekretar lahko opravlja vsako drugo nalogo, ki m u 
jo zaupajo organi Sklada v skladu z določbami Delnega spo- 
razuma Sklada za socialni razvoj. 

c) Vloge za posojila ali poroštva se dostavijo Administrativ- 
nemu svetu po sprejemu mnenja generalnega sekretarja o 
sprejemljivosti na podlagi usklajenosti projekta s političnimi 
in socialnimi cilji Sveta Evrope. 

XIV. člen 

Sedež 

Glavni urad Sklada je v Strasbourgu v Franciji. Sedež opera- 
tivnih služb je v Parizu in se lahko spremeni le s skleporf 
Upravnega telesa in z enako oblikovanim sklepom Admini- 
strativnega sveta. 
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XV. člen 

Začasna ustavitev delovanja In likvidacija Sklada 

1. oddelek - Izstop članic 

Vsaka članica lahko izstopi iz Sklada pod pogoji, ki jih postavi 
Upravno telo, kar mora članica sporočiti šest mesecev pred 
koncem tekočega koledarskega leta. 

2. oddelek - Začasna ustavitev delovanja 

Če se Upravno telo odloči za začasno ustavitev delovanja, 
Sklad opusti vse dejavnosti v zvezi s posojili in poroštvi. 

3. oddelek - Likvidacija Sklada 

Če bi se Upravno telo odločilo prenehati s svojim delovanjem, 
Sklad takoj opusti vse dejavnosti, razen tistih, ki spadajo k 
poravnavi njegovih obveznosti in realizaciji, ohranitvi in zava- 
rovanju njegovega premoženja. 

Ko so poravnane ali urejene vse obveznosti Sklada, vključno z 
zadovoljitvijo pravic porazdelitve, ki jih je Sklad predhodno 
odobril na podlagi sprejetih prispevkov v skladu s V. členom, 
sprejmejo članice načrt za razdelitev premoženja, ki temelji 
na naslednjih načelih: 

a) Nobena članica Sklada, do katere ima Sklad neporavnane 
terjatve, nima pravice sodelovati pri razdelitvi po načrtu, 
dokler ne uredi svojega položaja. 

b) Neto sredstva Sklada se prednostno uporabijo za popla- 
čilo tistih zneskov, ki so jih članice vplačale v skladu s IV. 
členom, in sicer v sorazmerju s številom potrdil o vplačilu. 

Vsak presežek neto sredstev Sklada nad skupnim zneskom 
tako razdeljenih deležev se razporedi vsem članicam Sklada v 
sorazmerju s številom potrdil o deležu, ki jih ima posamezna 
članica. 

c) V primeru pasivne neto obveznosti se ta porazdeli med 
članice Sklada sorazmerno s številom potrdil o deležu, ki jih 
ima posamezna članica. Vsaka članica mora vplačati svoj 
delež Skladu, pri tem pa se odštejejo že vplačani zneski in se 
plača do najvišjega zneska vpisanih potrdil. 

XVI. člen 

Razlaga tega Statuta 

Vsaka odločitev Administrativnega sveta, ki zadeva razlago 
tega Statuta, se lahko na zahtevo katere koli članice predloži 
Upravnemu telesu. Do takrat, ko Upravno telo sprejme odloči- 
tev, se lahko Sklad v obsegu, za katerega meni, da je potre- 
ben, ravna po odločitvi Administrativnega sveta. 

XVII. člen 

Obvestila 

Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti vse članice Sklada in 
guvernerja o: 

a) deponiranju vsake deklaracije ali instrumenta o sprejemu 
tega Statuta; 
b) vsakem dokumentu, ki dopolnjuje ta Statut. 

Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo tega 
Statuta vsaki državi članici Sveta Evrope ter vsaki državi 
članici Sklada. 

PRILpGA 

TABELA, PRILOŽENA STATUTU, KI PRIKAZUJE 
ODSTOTKE PORAZDELITVE POTRDIL O UDELEŽBI, KI SO 

NA VOLJO ZA VPIS, MED ČLANICE SKLADA 

DRŽAVE ČLANICE % 
BELGIJA 3,34% 
CIPER 0,40% 
DANSKA 1,82% 
FINSKA 1,42% 
FRANCIJA 18,62% 
NEMČIJA 18,62% 
GRČIJA 3,34% 
SVETI SEDEŽ 0,01% 
ISLANDIJA 0,21% 
ITALIJA 18,62% 
LIECHTENSTEIN 0,10% 
LUKSEMBURG 0,21% 
MALTA 0,21% 
NIZOZEMSKA 4,04% 
NORVEŠKA 1,42% 
PORTUGALSKA 2,83% 
SAN MARINO 0,10% 
ŠPANIJA 12,14% 
ŠVEDSKA 2,83% 
ŠVICA 1,82% 
TURČIJA ' 7,90% 
SKUPAJ 100,00% 

3. člen 

Za izvajanje tega protokola skrbi Ministrstvo za zunanje 
zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za finance. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

i. 

Sklad za socialni razvoj Sveta Evrope je medvladna finančna 
ustanova, z delovanjem, ki se dopolnjuje z drugimi finančnimi 
ustanovami in je pomemben finančni člen v evropskih pove- 
zovalnih tokovih. Danes je v Sklad na podlagi deklaracije, 
notificirane v skladu z oddelkom 3c člena XV Statuta Sklada, 
včlanjenih 24 članic: Belgija, Bolgarija, Ciper, Danska, Finska, 

Francija, Nemčija, Grčija, Islandija, Italija, Liechtenstein, Luk- 
semburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Portugalska, San 
Marino, Slovenija, Sveti sedež, Španija, Švedska, Švica, Tur- 
čija in Litva. 

Z omenjeno deklaracijo, ki jo je dala Slovenija na podlagi 
sklepa Vlade (61. seja z dne 3. 12. 1993), pa se je Slovenija 
zavezala urediti tudi formalno podlago za včlanitev v Sklad. 
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Sklad je namreč ustanovljen s Tretjim protokolom h Konven- 
ciji o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope, ki ga Slovenija še 
ni ratificirala, Statut Sklada pa je njegova priloga. Prvotni 
statut Sklada, ki se je prej imenoval Sklad za reintegracijo, je 
bil junija 1993 spremenjen, Sklad pa se je preimenoval v Sklad 
za socialni razvoj. S predlaganim zakonom naj bi torej ratifici- 
rali omenjeni protokol in kot njegov sestavni del nov statut 
Sklada. 

Osnovni namen Sklada je bil v začetku (deloval je od leta 
1956) reševanje problema beguncev, posebno iz Vzhodne 
Nemčije. Opravljal je nalogo kreditiranja programov, s kate- 
rimi so pospeševali socialni razvoj in zmanjševali tovrstne 
napetosti v Evropi. 

V letih 1986 do 1991 je bila pridružena članica tudi nekdanja 
Jugoslavija, ki je v tem času uporabila posojila v znesku 125,5 
milijona DEM, od tega je bilo slovenskim porabnikom dodelje- 
nih 7,8 milijona DEM. 

Sklad je finančna ustanova z vpisanim kapitalom 1.241 milijo- 
nov ekujev na dan 31. 12. 1994, od katerega je bilo dejansko 
vplačanih 142 milijonov ekujev, iz proračuna držav članic. Na 
omenjeni dan je njena bilančna vsota znašala 9.805 milijonov 
ekujev. Od začetka delovanja znaša znesek njenih posojil 8,9 
milijard ekujev. Prav tako je iz svojih lastnih sredstev, ki so 
izvirali iz dohodka, podelil za več kot 80 milijonov ekujev 
posojil, z obrestno mero 1% za projektom, ki so bili po njegovi 
presoji pomembni zaradi svoje socialne komponente. Čeprav 
je Sklad samostojna pravna oseba, je tesno povezan s Svetom 
Evrope s posebnim sporazumom, ki podeljuje Svetu uprav- 
ljavsko funkcijo nad skladom kot svojim posebnim finančnim 
instrumentom. Poslovni prostori Sklada imajo sedež v Parizu. 
Sklad deluje kot razvojna banka in od osnovnega cilja poma- 
gati beguncem in političnim ter ekonomskim migrantom ter 
področjem, ki so jih prizadele naravne nesreče, prehaja v 
zadnjem času s svojo kreditno politiko na financiranje eko- 
nomskih projektov odpiranja novih in ohranjanja delovnih 
mest, na financiranje stanovanjske gradnje ter socialne infra- 
strukture, gradnje zdravstvene in šolske mreže ter sodeluje 
pri financiranju projektov varovanja okolja. Sredstva za dode- 
ljevanje posojil izvirajo iz vpisanega kapitala, akumuliranih 
rezerv in posebno iz posojanja na denarnih trgih preko javnih 
izdaj vrednostnih papirjev in privatnih investicij. 

Med pripravo pobude za vstop Republike Slovenije v Sklad so 
pogovori z njim in visokimi vladnimi predstavniki pokazali, da 

obstaja obojestranski interes, da se Slovenija čim prej včlani v 
Sklad, ki bi lahko financiral tako projekte s področja takrat 
aktualne begunske problematike kot tudi projekte za oživlja- 
nje gospodarske in druge dejavnosti na zapostavljenih in 
manj razvitih območjih, za prekvalifikacijo presežne delovne 
sile, gradnjo socialnih stanovanj, infrastrukture ipd. Takšni 
interesi so bili izraženi tudi ob nedavnem obisku guvernerja 
Sklada v Sloveniji, ko je bilo dogovorjeno, da se prouči 
možnost priprave okoijevarstvenih objektov, projektov s 
področja stanovanjske gradnje in gradnje šolske infrastruk- 
ture v okviru že pripravljenih nacionalonih programov. 
Takšne projekte bi predlagali za pridobitev finančne pomoči z 
razmeroma ugodnimi finančnimi viri, ki jih ponuja ta razvojna 
banka. 

II. 
Upravno telo Sklada nam je po ključu, ki velja za participacijo 
države pri financiranju delovanja Sveta Evrope, določil stro- 
šek članstva (1. 10. 1993) in sicer za vpisani (nominalni) 
kapital v višini 7,767.000 ekujev (ki pomeni le prevzeto 
obvezo) in strošek dejanskega vplačila v višini 857.530 ekujev 
v kapitalski sklad in 362.750 ekujev prispevek, v rezerve 
Sklada. Določeni prispevek ni bil majhen, vendar smo s kas- 
nejšimi pogajanji dosegli ugodne roke vplačil v štirih obrokih. 
Sklad je o kapitalski vlogi ponovno razpravljal 18. 12. 1995 in 
na seji Upravnega telesa sprejel novo, ugodnejšo višino kapi- 
tala po novem ključu, po katerem bomo morali doplačati, le še 
približno 200.000 ekujev namesto predvidoma 900.000 ekujev. 
S tem vplačilom bo Slovenija v celoti izpolnila svojo obvez- 
nost in si s tem zagotovila sodelovanje v krogu evropskih 
finančnih ustanov skupaj z Evropsko banko za obnovo in 
razvoj v Londonu ter z Evropsko investicijsko banko iz Luk- 
semburga. 

Sklad za socialni razvoj je že med našim včlanjevanjem, 
januarja 1994, nakazal pomoč 1,317.000 ekujev Uradu za 
priseljevanje in begunce RS za financiranje opreme za begun- 
ske centre. S posebnim finančnim aranžmajem je Vlada Nizo- 
zemske dala omenjeno pomoč beguncem v Sloveniji preko 
posebnega računa za nujne primere v Skladu. 

Ministrstvo za finance v imenu in za račun Republike Slove- 
nije skrbi za uresničevanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz 
članstva Republike Slovenije v Skladu. Sredstva za vplačila 
vlog se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. Za 
izvajanje tega zakona ne bo treba zagotoviti novih proračun- 
skih sredstev. 
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INFORMACIJA O STROKOVNEM 

USKLAJEVANJU IN PREDLOG SKLEPOV 

VLADE REPURLIKE SLOVENIJE 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi informacijo 
Ministrstva za pravosodje o strokovnem usklajevanju v 
zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kazenskem postopku. Vlada Republike Slovenije 
predlaga, da navedeni predlog zakona, glede na doseženo 
strokovno soglasje in upoštevaje tudi dejstvo, da so bile z 
odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-l-18/93 z dne 11/4- 
1996 razveljavljene nekatere določbe Zakona o kazen- 
skem postopku (Uradni list RS, št. 63/94), za nekatere pa je 
bilo odločeno, da jih je potrebno uskladiti z Ustavo Repu- 

blike Slovenije, ponovno obravnava Odbor za notranjo 
politiko in pravosodje, še pred obravnavo na seji Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije umika predlog za obravnavo 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
kazenskem postopku po skrajšanem postopku in predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije, da navedeni pred- 
log zakona obravnava po rednem zakonodajnem po- 
stopku. 

Na ministrstvu za pravosodje je bilo dne 21. 5. 1996 posveto- 
vanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP), name- 
njeno iskanju rešitev, ki bi jih bili predstavniki kazensko- 
pravne stroke, tako člani Katedre za kazensko pravo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani (v konkretnem primeru se to 
nanaša na prof. Šelihovo in prof. Bavcona), kot praktiki (sod- 
niki in državni tožilci), delavci, ki se ukvarjajo s problematiko 
varovanja človekovih pravic in tmelojnih svoboščin ter pred- 
stavniki vlade (posebej službe za zakonodajo in Ministrstva za 
pravosodje), pripravljeni, sprejeti z visoko stopnjo soglasja. 

Posvetovanje je bilo opravljeno iz razloga, ker se je pri obrav- 
navi predloga novele ZKP-ja na Odboru Državnega zbora za 
notranjo politiko in pravosodje pokazalo, da so nekatere 
predlagane rešitve v nasprotju z ustavnimi določbami in 
določbami mednarodnih pravnih aktov, ki se nanašajo na 
varovanje človekovih pravic, kot tudi v konceptualnem 
nasprotju z veljavnim ZKP-jem. Na podlagi gornjih ugotovitev, 
na katere sta še posebej opozorila prof. Šelihova in prof. 
Bavcon, je Odbor do novele kot celote zavzel negativno sta- 
lišče. Kljub temu je predlog zakona o spremembah in dopolni- 
tvah ZKP-ja uvrščen na dnevni red 40. seje Državnega zbora, 
ki bo predvidoma v mesecu juniju 1996. 

Posvetovanja so se udeležili: Meta Zupančič, ministrica za 
pravosodje, Lojze Janko, minister, vodja Službe za zakono- 
dajo Vlade Republike Slovenije, profesorja dr. Alenka Šelih in 
dr. Ljubo Bavcon s Pravne fakultete v Ljubljani, Zdenka Cerar 
in mag. Jože Friedel z Državnega tožilstva Republike Slove- 
nije, mag. Štefan Horvat z Vrhovnega sodišča Republike Slo- 
venije, Jernej Potočar z Višjega sodišča v Ljubljani, Polona 
Bertoncelj z Okrožnega sodišča v Ljubljani, Aleš Butala, 
namestnik Varuha človekovih pravic, Jože Tratnik, državni 
sekretar, Miha VVohinz, državni podsekretar, Suzana Stres in 
Boštjan Penko, svetovalca vlade, vsi z Ministrstva za pravo- 
sodje. 

Splošni zaključki posvetovanja so: 
1. Nihče od navzočih načelno ne nasprotuje tistim spremem- 
bam ZKP-ja (in teh je kar nekaj), ki so nujne, potrebne in ki v 
celoti upoštevajo temeljna načela in standarde na področju 
varovanja človekovih pravic. 

2. Znaten, lahko bi rekli večji del (po številu členov) predlaga- 
nih sprememb in dopolnitev, o katerih ne bo govora v nadalje- 
vanju zabeležkem, s strokovnopravnega stališča ni sporen. 
Ob tem je bilo ugotovljeno tudi, da bi bile poleg že predlaga- 
nih sprememb in dopolnitev potrebne še nekatere druge, ki bi 
brz poseganja v koncept veljavnega zakona in v ustavno 
varovane človekove pravice dodatno racionalizirale delo 
sodišč in državnih tožilstev, kot npr. uvedba posebnega skraj- 
šanega postopka za najlažja uradno pregonljiva kazniva deja- 
nja (s predpisano kaznijo do enega leta zapora), širša diskre- 
cijska pravica državnega tožilca pri odložitvi kazenskega pre- 
gona, spremembe nekaterih določb, ki urejajo vročanje sod- 
nih pošiljk ipd. 

3. Številne težave, nevšečnosti, zastoji v postopku, nedore- 
čene postopkovne situacije, zlorabe posameznih procesnih 
institutov in nenazadnje neskladja z ustavnimi določbami 
narekujejo potrebo po spremembah in dopolnitvah ZKP-ja, ki 
naj v celoti upoštevajo zaključek pod tč. 1, nanašajoč se na 
upoštevanje temeljnih načel in standardov s področja člove- 
kovih pravic. 

4. S pogledom v bodočnost je potrebno oblikovati strokovno 
delovno skupino, sestavljeno tako iz kazenskopravnih teoreti- 
kov kot tudi praktikov, ki bo iskala celovite vsebinske in 
konceptualne rešitve na področju kazenskega procesnega 
prava. 

Posamezni oz. konkretni zaključki posvetovanja, pri katerih 
so bile pregledane in upoštevane vse pripombe in mnenja, s 
katerimi je ob obravnavanju novele ZKP-ja razpolagal Odbor 
za notranjo politiko in pravosodjem, so: 
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1. Ob tehtanju razlogov za in proti je bilo, posebej iz razloga 
koristi mladoletnika ugotovljeno, da je vsebina 2. člena pred- 
loga zakona ustrezna, z modifikacijo, da naj bo sodnik za 
mladoletnike pri končnem odločanju izločen le v primerih, ko 
je podan predlog za kaznovanje, ne pa tudi v vseh ostalih 
primerih, ko se mladoletniku izrekajo druge kazenske sank- 
cije. 

2. Ob tehtanju razlogov za in proti je bilo ugotovljeno, da 
obstaja soglasje in podpora spremembi, predlagani v 6. členu 
predloga zakona (meja obvezne obrambe z zagovornikom pri 
predpisani kazni osmih let zapora ali hujši kazni). 

3. Ugotovljeno je bilo, da ni razloga za predlagane spre- 
membe in dopolnitve, ki se nanašajo na posebne metode in 
sredstva (16,. 17. in 18. člen predloga zakona); ureditev tega 
dela predkazenskega postopka naj ostane enaka kot dosedaj. 

4. Spremembe določb, ki se nanašajo na pridržanje, pripor in 
priporne razloge, so nujne in potrebne, zlasti ob upoštevanju 
odločbe Ustavnega sodišča, s katero so bile deloma že razve- 
ljavljene, deloma pa je bilo naloženo zakonodajalcu, da jih 
precizira in uskladi z ustavo. Soglasje stroke je, da lahko 
odreditev pripora temelji izključno na fakultativnih in kon- 
kretno ugotovljenih pripornih razlogih begosumnosti, koluzij- 
ske in ponovitvene nevarnosti. O odreditvi pripora naj se 
odloči na kontradiktornem naroku, na katerem naj se presodi 
tudi o uporabi ostalih, milejših možnih ukrepov, ki lahko 
nadomestijo odvzem prostosti, kot npr. obveznost javljanja na 

policiji, hišni pripor, nadzor s strani organa, ki ga določi 
sodišče ipd. (pripombe k 19. in 28. členu predloga zakona). 

5. Ugotovljeno je bilo, da obstaja soglasje glede zvočnega 
snemanja glavne obravnave, ki je edini možni način (tudi iz 
praktičnih razlogov) avtentičnega beleženja kontradiktornega 
postopka na glavni obravnavi (pripombi k 36. členu predloga 
zakona). 

6. Ob tehtanju razlogov za in proti je bilo ugotovljeno, da 
predlagana uvedba posebnega instituta priznanja kaznivega 
dejanja posega v osnovni koncept slovenskega kazenskega 
procesnega prava, predstavlja odmik od načela iskanja mate- 
rialne resnice in je torej tujek, katerega posledice so lahko 
nepredvidljive in v škodo obdolžencu. Zato je bilo sklenjeno, 
da se pripombe k 40., 41. in 48. členu predloga zakona v celoti 
upoštevajo, predlagane rešitve opustijo in rešitev tega vpraša- 
nja prihrani za podrobno preučitev. 

7. Ob tehtanju razlogov za in proti je bilo ugotovljeno, da 
predstavlja institut napovedi pritožbe pomembno procesno 
novoto, ki bo pospešila kazenski postopek in racionalizirala 
delo sodnikov, obenem pa (z dvema modifikacijama, da mora 
biti v primeru izrečene zaporne kazni sodba vselej obrazlo- 
žena in da mora biti obdolženec vedno predhodno seznanjen 
z izrečeno sodbo na način, da se mu vroči prepis izreka 
sodbe) ne bo negativno vplivala na procesni položaj udele- 
žencev. 
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